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Opvolgingscommissie Kleine Nete 
 
dinsdag 16 januari 2018 / 14.00u 
Lier – Stadskantoor, Raadzaal 
 

VERSLAG1 

 
Aanwezig:  

- Bram Abrams, secretaris (wnd voorzitter) 
- Koen Segher, Vlaamse Waterweg 
- Jasmine Michielsen, Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 
- Sofie Duytschaever, Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 
- Katleen Vandenberghe, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Koen Deheegher, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Michel Van Ombergen, Departement Landbouw en Visserij (LV) 
- Christophe Vandevoort, Departement Omgeving (OMG) 
- Miryam Moors, Departement Omgeving (OMG) 
- Judith Deusings, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Ilse van Dienderen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Koen Trappeniers, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
- Griet Smaers, schepen, Geel 
- Bart De Boel, medewerker waterlopen, Geel 
- Mien Van Olmen, schepen, Herentals 
- Lucien Herijgers, schepen, Lier 
- Gino Verbiest, consulent ruimtelijke planning, Lier 
- Kris Breugelmans, schepen, Lille 
- Toon De Raedt, milieuambtenaar, Lille 
- Griet Van Olmen, schepen, Nijlen 
- Fernand Bossaerts, schepen, Ranst 
- Luc Van Hove, burgemeester, Zandhoven 
- Marieke Gruwez, provincie Antwerpen 
- Kris Van Nieuwenhove, programmacoördinator Kleine Nete 
- Bas Vanderveken, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 
- Ankatrien Boulanger, Regionaal Landschap Rivierenland 
- Frederik Mollen, Natuurpunt 
- Gert Van de moortel, Boerenbond 
- Goedele Schuerman, DenS Communicatie 

 
Verontschuldigd:   

- Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter 
- Dries Gorissen, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Hilde Van den Broeck, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- Ward Kennes, burgemeester, Kasterlee 
- Guy Van de Perre, schepen, Kasterlee 
- Marc Herrygers, schepen, Lille 
- Marc T’Syen, schepen, Olen 
- Filip Van Den Broeck, schepen, Vorselaar 
- Mizel Gebruers, voorzitter OCMW, Vorselaar 
- Ludwig Caluwé, gedeputeerde, provincie Antwerpen 
- Rik Röttger, gedeputeerde, provincie Antwerpen 
- Ellen Vos, Innovatiesteunpunt 

 
Verslag:  Goedele Schuerman, DenS Communicatie 
 
  

                                                 
1
 Dit verslag moet samen gelezen worden met de voorbereidende nota’s. 
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Agenda 
1. Goedkeuring verslag OC 20 april 2017 
2. Strategisch project: stand van zaken en verdere aanpak 
3. Netedag 2018 
4. GRUP Kleine Nete & Aa 
5. Conclusies PDPO-project ‘Vallei in verandering, kansen voor duurzame landbouw’ 
6. Stand van zaken plannen en projecten coördinatieopdracht 

a. Alle projecten 
b. Grondenbanken Vallei Kleine Nete 

7. Varia en rondvraag 
 
Documenten 

- Powerpointpresentatie: ‘180116_KN OC PPT’ 
- AP1: Verslag OC dd. 20/04/2017 
- AP2: Vacature projectcoördinator 
- AP5: PDPO:  

a. blauwdruk procesverloop 
b. beleidsaanbevelingen 
c. overzichtstabel resultaten bedrijfsrapporten 

 
 
Gouverneur Cathy Berx laat zich uitzonderlijk verontschuldigen vanwege de explosie op de Paardenmarkt 
in Antwerpen en het bezoek van koning en premier aan de site dat samenvalt met de 
Opvolgingscommissie.  
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering OC 20 april 2017 
Voor de vergadering werd een aangepast verslag gemaild. Dat aangepast verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ 
Zie ook PPT 
Toelichting door Bas Vanderveken, RLKGN en Kris Van Nieuwenhove, programmacoördinator Kleine 
Nete. 
 
Het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ is goedgekeurd. Het project loopt van 
2018 tot 2020. Binnen de provincie is Kris Van Nieuwenhove aangesteld als programmacoördinator 
Kleine Nete. Hij zal samen met de nog door RLKGN aan te werven projectcoördinator het strategisch 
project aansturen. 
Voor de opvolging van het strategisch project worden het PBC en de OC Kleine Nete aangevuld met  
Bekkensecretariaat Netebekken (maakt al deel uit van het PBC), RL Kleine en Grote Nete, RL 
Rivierenland en RL de Voorkempen, Kempens Landschap, Toerisme Provincie Antwerpen, 
programmacoördinator Kris Van Nieuwenhove (provincie Antwerpen) en aan te werven projectcoördinator 
(RL Kleine en Grote Nete). Per hefboomproject wordt een werkgroep opgericht. 
 
Op 23 oktober 2017 lanceerde minister Schauvliege de oproep Water-Land-Schap: een oproep met 
subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te pakken. Het is de bedoeling dat 
lokale coalities, bestaande uit bijvoorbeeld landbouwers, bedrijven, bewoners, water- en 
landschapsbeheerders, initiatieven indienen om waterproblemen zoals droogte, overstromingen, verzilting 
en waterkwaliteit efficiënt aan te pakken, rekening houdend met het landschap en haar gebruikers. 
 
Voorstel is voor de vallei van de Aa een projectvoorstel in het kader van Water-Land-Schap in te dienen. 
Doel van dit project is de uitvoering van het hefboomproject via de aanleg van stuwtjes, beheer van 
perceelsranden (via een beheerovereenkomst) … Het project bestaat uit 5 stappen: (1) kijken welke 
kleinschalige maatregelen landbouwers zelf kunnen toepassen, (2) landbouwers sensibiliseren, (3) 
maatregelen uitvoeren, (4) uitvoering op langere termijn opvolgen en (5) communicatie naar landbouwers 
en ruime publiek. Aanvragen moeten tegen 1-03-2018 worden ingediend. Financieringssleutel is 70/30% 
of 50/50%, afhankelijk van de actie. Bij indiening moeten de partners vermeld worden, de verdeling volgt 
later. Partners voor dit project zijn de betrokken gemeenten (Herentals, Kasterlee, Lille, Vorselaar), 
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provincie, landbouworganisaties, Agrobeheercentrum Eco², Natuurpunt en het Regionaal Landschap 
Grote en Kleine Nete. 
Omdat Water-Land-Schap niet in personeelskosten voorziet, zou aanvullend een aanvraag voor een 
PDPO-project ingediend worden. 
 
Afspraken: 
- Alle OC-leden geven contactpersonen door voor de werkgroepen per hefboomproject.  
- De vacature voor projectcoördinator wordt aan de OC-leden bezorgd met de vraag ze via hun eigen 

kanalen te verspreiden. 
- De OC-leden gaan principieel akkoord om een projectvoorstel in het kader van Water-Land-Schap 

en een aanvraag voor een PDPO-project in te dienen. 
 
 
3. Netedag 2018 
Inleiding door Bram Abrams, wnd voorzitter. 
 
De Netedag op 26 juni 2017 was een succes. Cathy Berx vroeg iedereen die heeft meegeholpen aan de 
organisatie ervan uitdrukkelijk te bedanken. 
Hoe evalueren de OC-leden de Netedag en zijn er ideeën voor een vervolg in 2018? 
 
Bespreking: 
- Griet Smaers, Geel, stelt voor de locaties van de hefboomprojecten te nemen voor volgende edities 

van de Netedag. 
- Bas Vanderveken, RLKGN: Dat sluit aan bij de traditie van ‘Kome Nete’. Er kan ook een combinatie 

gemaakt worden van een professioneel deel en een publieksdeel. 
- Mien Van Olmen, Herentals: Het professioneel luik was/is interessant om medewerkers van de stad 

te inspireren en mee te krijgen in het verhaal. 
- Bram Abrams, wnd voorzitter: Dat is een belangrijk aandachtspunt voor een vervolg. Ook via de 

werkgroepen rond de hefboomprojecten zullen (lokale) ambtenaren meer betrokken worden. 
- Lucien Herijgers, Lier: Een Netedag in 2018 wordt best georganiseerd voor de zomer, voor de 

verkiezingen. 
 
Afspraken: 
- De betrokken RL en Kris Van Nieuwenhove doen een voorstel voor een vervolg op de Netedag. 
 
 
4. GRUP Kleine Nete & Aa 
Zie ook PPT 
Toelichting door Christophe Vandevoort, Departement Omgeving. 
 
Het GRUP wordt opgemaakt volgens de nieuwe procedure geïntegreerde planprocessen MER/RUP. 
Momenteel wordt een aangepaste startnota opgemaakt.  
Zoals afgesproken op de vorige OC zal het Departement Omgeving bilaterale gesprekken voeren met alle 
gemeenten om ervoor te zorgen dat vroeger gemaakte opmerkingen nu ook meegenomen worden. Dit 
overleg volgt in de komende weken. 
Als de startnota klaar is, wordt ze ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Nadien start de 
formele procedure met een publieke raadpleging over de startnota. 
 
Bespreking: 
- Bart De Boel, Geel: De provincie maakt een Mobiliteitsvisie Middenkempen op. Beide moeten op 

elkaar afgestemd worden. 
- VMM: Deze mobiliteitsvisie in opmaak bevat voorstellen voor fietsverbindingen in de winterbedding 

van de Kleine Nete en op de nieuwe winterdijken tussen Geel en Kasterlee. In het proces voor de 
Zegge waren de gemeenten hier geen vragende partij voor. VMM is niet bij de opmaak van de 
mobiliteitsvisie betrokken en vreest dat hierdoor opnieuw discussie zal ontstaan over vroeger 
gemaakte afspraken. VMM vraagt ook of de Mobiliteitsvisie een oplossing aanreikt voor de ring rond 
Herentals ter hoogte van de spoorlijn. Dit is cruciaal voor Olympiadelaan. 

- Marieke Gruwez, provincie Antwerpen, bespreekt dit intern binnen de provincie. 
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- Griet Smaers, Geel: Wat is de timing voor de opmaak van het GRUP? 
Christophe Vandevoort, OMG: Doel is de publieke raadpleging over de startnota nog in 2018 te 
organiseren. 

- Gert Van de moortel, Boerenbond: De nieuwe procedure voorziet een koppeling RUP-MER, maar 
het is ook mogelijk er een nota flankerend beleid aan te koppelen. Is dit voorzien? 

 Christophe Vandevoort, OMG: De Vlaamse Regering besliste dat voor Graafweide-Schupleer een 
plan van aanpak moet uitgewerkt worden. Minstens voor dat deel zal een pakket flankerende 
maatregelen toegevoegd worden. Als uit het opmaaktraject blijkt dat ook voor andere delen 
flankerend beleid kan ingezet worden, kan dat mee opgenomen worden. Momenteel zijn daar nog 
geen voorstellen voor. 

- Mien Van Olmen, Herentals, is verbaasd dat bepaalde delen van Herentals nog in het RUP zijn 
opgenomen. 
Christophe Vandevoort: Het RUP is afgestemd met de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Herentals. Dit punt wordt uitgeklaard tijdens het bilateraal overleg. 

 
 
Afspraken: 
- Departement Omgeving voert bilaterale gesprekken met alle gemeenten i.f.v. openstaande punten 

en voorstellen tot planaanpassing. 
 
 
5. PDPO-project ‘Vallei in verandering, kansen voor duurzame landbouw’ 
Zie ook PPT 
Toelichting door Gert Van de moortel, Boerenbond. 
 
Naast de Inspiratiegids is een nota ‘blauwdruk procesverloop’ en een nota ‘beleidsaanbevelingen’ 
uitgewerkt. Eventuele opmerkingen op beide nota’s kunnen tot 01-02-2018 geformuleerd worden. 
 
Voor de 15 deelnemende bedrijven zijn bedrijfsrapporten opgemaakt. De bevraging van de bedrijven 
gebeurde binnen het kader van het voorkeurscenario. Als dat wijzigt, heeft dat mogelijk een invloed op de 
gevoerde berekeningen. Verder was er nog onduidelijkheid rond natuurbeheer en rond erfgoedpremies.  
Vanuit de landbouwbedrijven kwamen geen vragen om het voorkeurscenario aan te passen, wel om een 
alternatief aan te bieden op een andere locatie. 
 
Voor het PDPO-project is geen formeel slotmoment voorzien. Mogelijk kan dit mee aan bod komen op de 
Netedag 2018. 
De opvolging van het project zal bestaan uit individuele begeleiding. Hoe dat best kan, wordt nog 
uitgezocht. Mogelijk via een nieuw PDPO-project. 
 
Bespreking: 
- Bram Abrams, wnd voorzitter: De beleidsaanbevelingen zijn gedragen door de brede projectgroep en 

worden nu voorgelegd aan de Opvolgingscommissie. De beleidsaanbevelingen zullen opgenomen 
worden in de voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering over de coördinatieopdracht Kleine 
Nete. Bedrijfsgebonden aanbevelingen moeten zoveel mogelijk vertaald worden in flankerend beleid. 

- Mien Van Olmen, Herentals: De gemeenten waren partner in het PDPO-project. Vormde dit een 
meerwaarde? 

 Gert Van de moortel, Boerenbond: Deelname van de gemeenten is belangrijk om goed te weten 
wat er allemaal speelt. De gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt om te toetsen of een piste 
realistisch is. Maar mogelijk waren niet alle vergaderingen relevant voor de betrokken 
ambtenaren, dat wordt best ook bij hen getoetst. Ellen Vos gaf ook aan dat de stuurgroep erg 
groot was. 

 Bram Abrams, wnd voorzitter: In het vervolgtraject zal deelname van de gemeenten nog 
belangrijker worden. Als eventuele verbredingstrajecten concreter worden, zullen vragen rijzen 
naar vergunbaarheid … 

 
Afspraken: 
- De OC-leden maken eventuele opmerkingen over de blauwdruk procesverloop en over de 

beleidsaanbevelingen over tegen 01-02-2018. 
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6. Stand van zaken plannen en projecten Coördinatieopdracht 
Zie ook PPT 
 
Opmaak Gewestelijke RUP’s 
Toelichting door Christophe Vandevoort, Departement Omgeving. 
 
 
 
Op dit ogenblik zijn volgende Gewestelijke RUP’s in opmaak of gepland: 
- RUP Benedennete Lier: ontwerp RUP is klaar voor voorlopige vaststelling door de Vlaamse 

Regering, deze wordt verwacht begin 2018; 
- RUP Vallei van de Tappelbeek in Broechem: definitief vastgesteld op 24 november 2017; 
- RUP Kleine Nete en Aa N19 tot Albertkanaal: heropgestart in 2017, opmaak startnota in 2018; 
- RUP Mondingsgebied Grote Nete: opstart in 2018 cfr. planning project Sigmaplan; 
- RUP Varenheuvel-Abroek: opstart in 2019 cfr. planning project Sigmaplan; 
- RUP Gerhezerbossen-Doffen in Olen: opname in AGNAS programma 2017, toevoegen als 

deelgebied aan RUP Kleine Nete. 
 
Vanaf 1 mei 2017 is de nieuwe procedure met integratie van plan-MER en RUP in voege, daarbij worden 
een aantal stappen en documenten in het voortraject geformaliseerd. RUP’s Kleine Nete en Aa, 
Varenheuvel-Abroek, Monding Grote Nete … zullen volgens deze nieuwe procedure lopen. 
 
 
Europese Natuurdoelen 
Toelichting door Katleen Vandenberghe, Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
- Opmaak managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H. 

In 2018 gaan de managementplannen in openbaar onderzoek en zullen infomomenten 
georganiseerd worden. Recent is gebleken dat voor Kleine Nete een volledige plan-MER zal moeten 
gemaakt worden. 

- De ecohydrologische studie is afgewerkt. Vier scenario’s zijn onderzocht: al dan niet hydrologie 
wijzigen en al dan niet afgraven. Het beste scenario is een wijziging van de hydrologie met afgraven. 
Maar voor alle scenario’s geldt dat niet alle natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden. ANB zal een 
voorstel van grenscorrecties aan het voorkeurscenario voorleggen aan alle betrokken partners. 

- Graafweide-Schupleer:  

 Voor de kasteelhoeve en omgeving maken ANB en Onroerend Erfgoed samen met de gemeente 
Grobbendonk, Kempens Landschap en Natuurpunt een geïntegreerd beheerplan. Natuurpunt zal 
de broekbossen beheren. Er is een werkgroep beheer geïnstalleerd om alle evoluties m.b.t. de 
site kasteelhoeve op mekaar af te stemmen en dit in relatie met het ruimere gebied Graafweide-
Schupleer. 

 Departement Omgeving heeft een opdracht uitbesteed aan LAMA Landscape Architects i.s.m. 
Driekwartgroen voor de opmaak van een inrichtingsvisie voor Graafweide-Schupleer. Er zijn 
begeleidingsgroepen gepland op 6 februari en 6 maart 2018. 

 
 
Projecten bekkenbeheerplan 
Toelichting door Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij. 
 
- Actualisatie Project MER ontheffing voor Hellekens, Olens Broek, AOG De Zegge en meander N19g 

is goedgekeurd (27-04-2015 tot 27-04-2019). 
- Afgraven Hellekens: de werken zijn voorbij halfweg. 
- AOG De Zegge en meander N19g:  

 De bouwvergunning is definitief verleend, de dijkprofielen liggen vast. De werken aan N19g zijn 
gegund, de start is gepland na het bouwverlof 2018. 

 Tegen het onteigeningsbesluit is beroep aangetekend bij de Raad van State. De 
onderhandelingen met eigenaars en gebruikers lopen verder, 70% is in der minne verworven. 17 
dossiers zijn ingeleid bij de vrederechter, uitspraak wordt verwacht begin 2018. 

- Interreg-project ‘Building with Nature’: voor de zoekzones Bobbejaanland, Camping Korte Heide en 
Ark van Noë worden scenario’s uitgetekend in overleg met de betrokken actoren. 
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- Een nieuw Interreg-project CATCH om middelgrote steden beter klimaatadaptief maken door hen te 
wapenen tegen extreme weerfenomenen startte recent op. VMM en stad Herentals nemen deel. 
Doel is een technisch ontwerp op te maken voor het watersysteem binnen het kleinstedelijk gebied 
Herentals (onder meer signaalgebied Olympiade) en een beslissingstool voor middelgrote steden. 

 
Bespreking: 
- Griet Smaers, Geel: Kasterlee en Geel stuurden VMM een brief met de vraag de betrokken 

landbouwers meer informatie te geven over de bouwvergunning voor AOG De Zegge. VMM vroeg te 
wachten tot na het openbaar onderzoek, maar reageerde nadien niet meer. 

 Marc Florus, VMM: VMM heeft hierover teruggekoppeld met Kasterlee, maar nog niet met Geel. 
Zodra de onteigeningsprocedure voor de vrederechter is afgerond (verwachting is voorjaar 2018), 
zal VMM de landbouwers meer informatie geven.  

 
Afspraken: 
- VMM geeft landbouwers informatie over bouwvergunning AOG De Zegge zodra de 

onteigeningsprocedure voor de vrederechter is afgerond (verwachting is voorjaar 2018). 
 
 
Erfgoed-Landschapsatlas 
Toelichting door Jasmine Michielsen, Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
De omzetting van landschapsatlasrelicten naar een erfgoedlandschap is gekoppeld aan de gewestelijke 
RUP’s in opmaak.  
Voor de kasteelhoeve in Grobbendonk wordt een geïntegreerd beheerplan uitgewerkt (zie hoger). 
 
 
Sigmaplan 
Toelichting door Koen Segher, Vlaamse Waterweg en Koen Deheegher, Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
- Het plan-MER voor de volledige cluster is goedgekeurd op 6-07-2017. 
- Zone 1. Beneden Nete 

 Het inrichtingsplan is afgewerkt, voorlopige vaststelling van het GRUP wordt verwacht in januari 
2018. Nadien volgt een infomarkt.  

 GOG Polder van Lier: het dossier voor aanvraag van de omgevingsvergunning en aanbesteding 
is in voorbereiding. 

 Hof van Lachenen: de vijvers hebben een zware bodemvervuiling met paks, minerale oliën en 
zware metalen en moeten gesaneerd worden. 

- Zone 2. Varenheuvel-Abroek: De VLM-Grondenbank onderhandelt momenteel met de verschillende 
eigenaars/getroffen landbouwers: 35 ha is aangekocht, 40 ha is in onderhandeling. De werken aan 
Varenheuvel-Abroek zullen pas starten in 2021. 

- Zone 3. Mondingsgebied Grote Nete: het bodemonderzoek is afgerond, het archeologisch 
waarderend onderzoek loopt. Op basis van deze studies zullen technische inrichtingsplannen 
gemaakt worden. De aankoopprocedure wordt opgestart evenals de gesprekken met de visclubs. 
Voor deze zone was de plan-MER niet concreet genoeg, in 2019 zal een project-MER opgemaakt 
worden. 

 
Bespreking: 
- Lucien Herijgers, Lier: Is de bodemvervuiling vergelijkbaar met de vervuiling elders in het 

Netebekken? 

 Koen Deheegher, ANB: Neen, verder in het Netebekken zijn er alleen zware metalen, toe te 
schrijven aan Tessenderlo Chemie. Paks en minerale oliën vinden we alleen hier. Waarschijnlijk 
gaat het hier om een historische vervuiling. 

 
 
Grondenbanken in de vallei van de Kleine Nete 
Toelichting door Koen Trappeniers, Vlaamse Landmaatschappij. 
 
In de vallei van de Kleine Nete zijn volgende grondenbanken actief: 
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- Grondenbank Sigma (ANB en Vlaamse waterweg) met flankerende maatregelen. Doel is aanleg 
overstromingsgebieden. De laatste jaren wordt heel gericht aangekocht o.b.v. informatie uit LER’s 
worden landbouwers gecontacteerd. 

- Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank (VLM en ANB): doel is verwerven van ruilgronden voor 
uitruil van IHD-gebied, er zijn geen flankerende maatregelen aan gekoppeld. 

- Lokale grondenbank Natuurdoelen is in voorbereiding (VLM en ANB): doel is IHD-gebied verwerven 
door rechtstreekse aankoop, er zijn geen flankerende maatregelen aan gekoppeld. 

- VLM heeft ook specifieke aankoopdossiers die kunnen passen in specifiek, flankerend beleid, bv. 
een recente aankoop in Graafweide-Schupleer (dossier d’Ursel). 

 
Indien VLM aankoopt is dat op vraag van een opdrachtgever, die de gronden nadien overneemt. Voor 
Graafweide-schupleer is er nog geen concrete opdrachtgever.  
 
Bespreking: 
- Bram Abrams, wnd voorzitter: Voor Sigma worden nu minder gronden aangekocht. Worden 

aangeboden gronden dan aangekocht voor de Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank? Waarom 
is via deze grondenbank nog maar 67,5 ha verworven en kan deze grondenbank dienen om gronden 
te kopen i.f.v. herbestemming Graafweide-Schupleer? 

 Koen Trappeniers, VLM: VLM kan enkel pachtvrije landbouwgronden kopen, dat is slechts een 
klein aandeel van de aangeboden gronden. Daarnaast is de prijs bepalend. Bovendien heeft VLM 
niet overal een netwerk om te weten dat gronden aangeboden worden, bij Sigma is dat netwerk er 
wel. 

- Frederik Mollen, Natuurpunt: Voor Sigma is ook pachtvrij aangekocht. Dat kan het verschil niet 
verklaren. 

 Koen Trappeniers, VLM: Dat is juist, maar de Sigma-grondenbank is interessanter voor wie 
verkoopt omdat ze flankerende maatregelen aanbiedt. Bovendien heeft de Vlaamse Waterweg 
hier een voorkooprecht, dat is er niet voor de Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank. De 
Sigma-grondenbank is ook geleidelijk gegroeid, pas de laatste jaren worden grote stukken grond 
aangeboden. 

- Christophe Vandevoort: Uit het PDPO-project komt van een aantal landbouwbedrijven ook een 
concrete vraag naar ruilgrond voor Graafweide-Schupleer. Kunnen deze ruilgronden aangekocht 
worden met de Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank, gefinancierd door ANB? 

 Koen Trappeniers, VLM: Dat kan, maar een mogelijk knelpunt is dat de pachter zich dan moet 
inkopen. Als de gronden bovendien ook inzetbaar zijn voor het Sigmaplan, wordt dat meegedeeld 
aan de eigenaar. Verkoop aan de Sigma-grondenbank is, door de eraan gekoppelde flankerende 
maatregelen, voordeliger voor de eigenaar. 

- Bram Abrams, wnd voorzitter: Naar aanleiding van de vorige rapportering aan de Vlaamse Regering 
loopt momenteel een oefening om in casu na te gaan hoe grondenbanken meer multifunctioneel 
kunnen worden ingezet. De resultaten van deze oefening zijn nog niet bekend. In de 
voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering zal de nood aan multi-inzetbaarheid van de 
grondenbanken zonodig opnieuw aangekaart worden.  

 Koen Trappeniers, VLM: Waarschijnlijk zal een deel van de gronden in de Sigma-grondenbank 
niet gebruikt worden voor het Sigmaplan. ANB en de Vlaamse Waterweg zijn eigenaar van die 
gronden, zij moeten hiermee akkoord gaan. Een eventuele koppeling kan pas bekeken worden na 
afsluiting van de Sigma-grondenbank. 

- Gert Van de moortel, Boerenbond: Natuurpunt kocht in het zuiden van Graafweide-Schupleer 
gronden waar een pacht op zit. Komen deze gronden niet meer in aanmerking voor flankerend 
beleid, in het bijzonder het uitruilen van verpachte gronden? 

 Koen Trappeniers, VLM: Natuurpunt heeft een overeenkomst met de pachters. Bij verkoop 
moeten pachters zich inkopen. Koen checkt of via de Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank 
ook gronden voor pacht kunnen uitgeruild worden. Bij het Sigmaplan koopt de pachter of kan de 
eigenaar de pachter opnemen. 

 Frederik Mollen, Natuurpunt: Deze vraag staat los van wie de eigenaar is, in dit geval Natuurpunt. 
- Gert Van de moortel, Boerenbond: VLM koopt gronden aan, maar houdt geen rekening met de vraag 

of deze gronden nuttig kunnen zijn voor de aanpalende landbouwers. Het gevolg is versnippering. 

 Koen Trappeniers, VLM: VLM houdt hier wel rekening mee, maar het is een moeilijke oefening. 
Aangeboden grond paalt altijd aan andere gronden. De druk op het landbouwgebied is groot. Er is 
altijd een kandidaat-koper die je door het voorkooprecht voorsteekt. 
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Afspraken: 
- Bram Abrams, wnd voorzitter: In de voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering zal de nood 

aan multi-inzetbaarheid van de grondenbanken zonodig opnieuw aangekaart worden. Voor 
Graafweide-Schupleer moet met de betrokken landbouwers gezocht worden naar specifieke 
oplossingen. 

- Koen Trappeniers checkt of via de Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank ook gronden voor pacht 
kunnen uitgeruild worden. 

 
 
7. Varia en rondvraag 
Sluikstort achter terreinen Goormans, Nijlen 
- Marc Florus, VMM: Sandra Franck van VMM legde een terreinbezoek af op 15 januari 2018 na een 

melding via info@kleinenete.be. Aan beide zijden van het omgelegde jaagpad van de Kleine Nete 
naar het Netekanaal liggen mazouttanken, containers, bouwafval … Er ligt ook afval langs de 
onverharde paden doorheen het beboste perceel. Vraag is wat de eigendomsstructuur is van de 
verschillende percelen en het jaagpad langs de Kleine Nete? Het bedrijf is geherstructureerd tot 
Gbox selfstorage en Goormans tegelshop. De selfstorage leidt tot wanorde. Hier is actie nodig. 

 
Afspraken: 
- Kris Van Nieuwenhove, programmacoördinator Kleine Nete, neemt het dossier op met Sandra 

Franck, VMM, in het kader van het strategisch hefboomproject Molternete. Zij bekijken het samen 
met W&Z en de gemeente Nijlen. 

 
 
Opvolging illegale ophogingen 
- Frederik Mollen, Natuurpunt: Hoe staat het met de opvolging van de illegale ophoging langs het 

albertkanaal (‘t Vlot’). 

 Bram Abrams, wnd voorzitter: De herstelvordering is afgewezen door de Hoge Raad. Een nieuwe 
herstelvordering is ingediend. Bram checkt de stand van zaken. 

 Frederik Mollen, Natuurpunt: Natuurpunt stelde hier een tijd geleden een planologische ruil voor 
en opname in het RUP. 

 Bram Abrams, wnd voorzitter: Dit gebied is niet opgenomen in het RUP omdat er nog een 
problematiek is van geluidsoverlast door het bedrijventerrein. 

 Frederik Mollen, Natuurpunt, is tevreden als het dossier wordt opgevolgd en vraagt op de hoogte 
gehouden te worden. 

 
 
Actiepunten 
 
- Strategisch project 

 Alle OC-leden geven contactpersonen door voor de werkgroepen per hefboomproject.  

 De vacature voor projectcoördinator wordt aan de OC-leden bezorgd met de vraag ze via hun 
eigen kanalen te verspreiden. 

- Netedag 2018 

 De betrokken RL en Kris Van Nieuwenhove doen een voorstel voor een vervolg op de Netedag. 
- GRUP Kleine Nete & Aa 

 Departement Omgeving voert bilaterale gesprekken met alle gemeenten i.f.v. openstaande 
punten en voorstellen tot planaanpassing. Timing: januari-februari 2018. 

- PDPO-project 

 De OC-leden maken eventuele opmerkingen over de blauwdruk procesverloop en over de 
beleidsaanbevelingen over tegen 1-02-2018. 

- Projecten bekkenbeheerplan 

 VMM geeft landbouwers informatie over bouwvergunning AOG De Zegge zodra de 
onteigeningsprocedure voor de vrederechter is afgerond. Verwachte timing: voorjaar 2018. 

- Grondenbanken 

 In de voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering wordt de nood aan multi-inzetbaarheid van 
de grondenbanken indien nodig opnieuw aangekaart. 

 Voor Graafweide-Schupleer zoeken ANB, VLM en LV met de betrokken landbouwers naar 
specifieke oplossingen. 

mailto:info@kleinenete.be


Opvolgingscommissie Kleine Nete 16 januari 2018 9 

 Koen Trappeniers checkt of via de Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank ook gronden voor 
pacht kunnen uitgeruild worden. 

- Sluikstort achter terrein Goormans, Nijlen 

 Kris Van Nieuwenhove neemt het dossier op met Sandra Franck. Zij bekijken het samen met 
W&Z en de gemeente Nijlen. 

 


