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Opvolgingscommissie Kleine Nete 
 
dinsdag 29 mei 2018 / 14.00u 
Vorselaar – Gemeentehuis, Raadzaal 
 

VERSLAG1 

 
Aanwezig:  

- Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter 
- Bram Abrams, secretaris  
- Jasmine Michielsen, Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 
- Katleen Vandenberghe, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Daniël Josten, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Koen Deheegher, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Christophe Vandevoort, Departement Omgeving (OMG) 
- Miryam Moors, Departement Omgeving (OMG) 
- Ilse van Dienderen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
- Sam Van Vlierberghe, Departement Landbouw en Visserij (LV) 
- Hilde Van den Broeck, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- Griet Smaers, schepen, Geel 
- Eric Van Meensel, burgemeester, Grobbendonk 
- Mien Van Olmen, schepen, Herentals 
- Hilde Versmissen, milieuambtenaar, Kasterlee 
- Gino Verbiest, consulent ruimtelijke planning, Lier 
- Griet Van Olmen, schepen, Nijlen 
- Marc T’Syen, schepen, Olen 
- Sara Van Rooy, schepen, Vorselaar 
- Marieke Gruwez, provincie Antwerpen 
- Kris Van Nieuwenhove, programmacoördinator Kleine Nete 
- Bie De Busser, Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) 
- Kirsten Schoonaert, coördinator strategisch project 
- Bas Vanderveken, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) 
- Ankatrien Boulanger, Regionaal Landschap Rivierenland (RLR) 
- Frederik Mollen, Natuurpunt 
- Gert Van de moortel, Boerenbond 
- Mark Wulfrancke, ABS 
- Goedele Schuerman, DenS Communicatie 

 
Verontschuldigd:   

- Jan De haes, gedeputeerde, provincie Antwerpen 
- Luc Lemmens, gedeputeerde, provincie Antwerpen 
- Koen Segher, Vlaamse Waterweg 
- Tom Gabriëls, Bekkensecretariaat 
- Michel Van Ombergen, Departement Landbouw en Visserij (LV) 
- Maarten Wouters, schepen, Grobbendonk 
- Ward Kennes, burgemeester, Kasterlee 
- Guy Van de Perre, schepen, Kasterlee 
- Filip Van Den Broeck, schepen, Vorselaar 
- Mizel Gebruers, voorzitter OCMW, Vorselaar 
- Philippe De Backer, Kempens Landschap 
- Luc Van Hove, burgemeester, Zandhoven 

 
Verslag:  Goedele Schuerman, DenS Communicatie 
 
Agenda 

1. Goedkeuring verslag OC 16 januari 2018 
2. Strategisch project Kleine Nete 

                                                 
1
 Dit verslag moet samen gelezen worden met de voorbereidende nota’s. 
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a. Voorstelling projectcoördinator 
b. Stand van zaken 
c. Plan van aanpak 

3. Graafweide-Schupleer 
a. Voorstel wijziging voorkeurscenario 
b. Plan van aanpak realisatie 

4. Stand van zaken plannen en projecten coördinatieopdracht 
a. Sigmaplan 
b. Bekkenbeheerplan 
c. GRUP 

5. Varia 
a. Openstaande actiepunten 
b. Illegale ophogingen 

 
Documenten 

- Powerpointpresentatie: ‘180529_KN OC PPT’ 
- AP1: Verslag OC dd. 16/01/2018 
- AP3: ‘Graafweide-Schupleer_plan van aanpak_20180522’ 

 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering OC 16 januari 2018 
De OC-leden maakten geen opmerkingen bij het verslag. 
Vanuit de PBC wordt volgende aanvulling aan het verslag voorgesteld: 
 
(P3, punt 4, 1

e
 punt onder ‘Bespreking’) 

Bart De Boel, Geel: Vraag om Mobiliteitsvisie Middenkempen en GRUP Kleine Nete en Aa op elkaar af te 
stemmen 
Voorstel van aanvulling: 
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. 
 
Bespreking: 

- Kris Van Nieuwenhove, programmacoördinator Kleine Nete: In de definitieve mobiliteitsvisie is het 
volgende opgenomen: “Fietsroute op de dijk van de Kleine Nete, indien dit verenigbaar is met 
landschap en natuur. Op te nemen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap 
Natuur en Bos (ANB).” 

 
Het verslag van de OC van 16-01-2018 wordt goedgekeurd mits het wordt aangevuld met de onderlijnde 
tekst. 
 
 
2. Strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ 
Zie ook PPT 
Toelichting door Kris Van Nieuwenhove, programmacoördinator Kleine Nete en Kirsten Schoonaert, 
coördinator strategisch project. 
 
Voorstelling projectcoördinator 
Op 9 april 2018 ging Kirsten Schoonaert aan de slag als projectcoördinator voor het strategisch project 
‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. Zij zal onafhankelijk werken vanuit het Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete met als opdracht de verschillende hefboomprojecten tot uitvoering te brengen in lijn 
met de ambities en evenwichten uit de intentieverklaring. 
Kirsten Schoonaert, T 014 85 25 14, M 0472 01 06 02, kirsten.schoonaert@rlkgn.be 
 
Kris Van Nieuwenhove wordt vanaf 1 juli diensthoofd bij de provinciale dienst Landbouw. Marieke zal de 
continuïteit verzekeren tot een nieuwe provinciale gebiedsverantwoordelijke Kleine Nete is aangesteld. 



Opvolgingscommissie Kleine Nete 29 mei 2018 3 

Kris zal het hefboomproject vallei van de Aa, met het goedgekeurde subsidieprogramma Water-Land-
Schap en het PDPO-projectvoorstel verder trekken. 
 
Stand van zaken Hefboomprojecten 
Zie PPT 
Landschapspark Pallieterland 
Er is interesse in de fietsbrug, financiering ligt moeilijker. 
 
Vallei Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 
Er is een groot potentieel aan ruimte voor waterberging en natuur, maar de exacte allocatie van de 
natuurdoelen is nog onduidelijk. 
 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter, doet een oproep aan ANB om waar nodig duidelijkheid te scheppen over de 

allocatie van de natuurdoelen. Veel hefboomprojecten lopen vast op het ontbreken van een allocatie 
van de natuurdoelen. We kennen de doelstellingen, maar weten niet precies waar welke natuur 
kan/moet komen. 

- Daniël Josten, ANB: Met het bestaande instrumentarium kunnen op basis van het zoekzonemodel al 
stappen gezet worden in de richting van landschaps- en natuurherstel (verwijderen van exoten …). 
Er is een aanwijzingsbesluit, maar nog geen allocatie. 

- Katleen Vandenberghe, ANB: Op de mer-screening kwam negatief advies, onder meer van 
Departement Landbouw en Visserij. 

 
Afspraken: 
- Kris geeft precies aan welke info hij nodig heeft van ANB i.f.v. de verdere uitwerking van het 

hefboomproject. ANB stelt de allocatie van de natuurdoelen zo scherp mogelijk. 
 
Site Goormans 
Er was een overleg over handhaving met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid. Het dossier 
wordt ook besproken op het overlegplatform handhaving op 28 mei 2018. Het opruimen van de site is 
gestart. De Vlaamse Waterweg volgt dit op. 
 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter, vraagt dat ook de gemeente Nijlen de handhaving opvolgt en vraagt een 

gemeentelijk aanspreekpunt (secretaris of de dienst Ruimte).  
- Kris Van Nieuwenhove, programmacoördinator Kleine Nete: Optreden in landbouwgebied is niet 

prioritair voor de dienst handhaving. 
- Marc Florus, VMM: Afdeling handhaving meldde op de Werkgroep Handhaving dat ze de 

functiewijziging in het natuurgebied zullen aanpakken, voor het landbouwgebied verwacht men 
initiatief van de gemeente Nijlen. Dossiers binnen landbouwgebied kunnen voor het strategisch 
project erg belangrijk zijn. 

- Frederik Mollen, Natuurpunt: Dit is niet het enige handhavingsdossier. In de rapportage aan de 
Vlaamse Regering worden de dossiers best opgelijst samen met algemene aanbevelingen. 

- Cathy Berx, voorzitter: Uit het periodiek handhavingsoverleg blijkt dat Vlaamse handhavers moeilijk 
tot geen gebiedsgerichte focus kunnen leggen. Dit is een knelpunt, in het bijzonder in die gebieden 
waar overheden, bijvoorbeeld via een strategisch project, aan gebiedsgerichte werking doen. 

 
Afspraken: 
- In de voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering komen knelpunten m.b.t. handhaving aan 

bod. 
- Gemeente Nijlen volgt de handhaving in het dossier Goormans strikt op. 
 
Graafweide-Schupleer 
Zie ook AP3 
Ook hier bemoeilijkt de onduidelijkheid over de allocatie van het natuurdoel Elzenbroekbossen de 
opmaak van de geïntegreerde inrichtingsvisie en de uitrol van het flankerend beleid. 
 
Afspraken: 
- Christophe en Kirsten geven precies aan welke info zij nodig hebben van ANB i.f.v. de verdere 

uitwerking van het hefboomproject. ANB stelt de allocatie van de natuurdoelen zo scherp mogelijk. 
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Vallei van de Aa 
Projectidee {beek.boer.bodem} (Water-Land-Schap) is principieel toegezegd en wordt nu gerichter 
uitgewerkt. Het projectidee PDPO (personeelsondersteuning) wordt aangepast op basis van de 
ontvangen feedback. 
Er is een uitgewerkt voorstel voor het plaatsen van een wandelbrug over de Aa ter hoogte van Kweek 
(Vorselaar) parallel met de Poederleeseweg. 
 
Bespreking: 
- Mien Van Olmen, Herentals en Sara Van Rooy, Vorselaar geven aan dat de ‘verbindingen over de 

Aa’ een erg positief verhaal is. 
- Marc Florus, VMM: De brug moet voldoende hoog zijn voor ruimingswerkzaamheden en wordt best 

ontoegankelijk gemaakt voor crossers. De infrastructuur wordt best zo aangelegd dat toegang voor 
crossers onmogelijk is. 

- Cathy Berx, voorzitter, vraagt of de brug toegankelijk zal zijn voor rol- en kinderwagens. 
- Kirsten Schoonaert, coördinator strategisch project: In het huidige voorstel is dit niet zo. Daarvoor 

moeten ook de paden beter uitgerust zijn. De zuidelijke kant is een smal pad langs een houtkant, met 
de landbouwer ten noorden is er een akkoord over een strook van 1 m breed zonder verharding. 

- Sam Van Vlierberghe, LV, vraagt ook bij dit dossier betrokken te worden in functie van de ruil van 
percelen. 

 
Afspraken: 
- De wandelbrug over de Aa wordt zo aangelegd dat toegang voor crossers onmogelijk is. 
- Departement Landbouw en Visserij wordt ook bij dit dossier betrokken. 
 
Groenblauwe dooradering Herentals 
Het Masterplan wordt momenteel verder afgewerkt. Ook hier is nog input van ANB nodig. 
De plenaire vergadering over het RUP Olympiadelaan is gepland voor eind 2018. 
Het beheerplan voor kasteel en domein Hof Le Paige wordt gefinaliseerd. 
Voor Heuvelrug Herentals is met de inventarisatie begonnen. Dit project wordt zo snel mogelijk opgestart. 
 
Op 7 oktober 2018 is de tweede Netedag gepland, in en rond domein en kasteel Le Paige. 
De Netedag wordt een publieksmoment met focus op het hefboomproject in Herentals.  
 
Zeggeloop en andere zijlopen 
Stad Geel werkt aan het Beleidskader Open Ruimte. Het hefboomproject richt zich op korte termijn op de 
inventarisatie van potentiële nieuwe verbindingen en de screening van waterlopen. 
Het hefboomproject focust op Zeggeloop en Larumse loop maar ook andere zijlopen tussen Herentals en 
Geel kunnen meegenomen worden. 
 
Bespreking: 
- Marc Florus, VMM: Voor het Hefboomproject ‘Zeggeloop en andere zijwaterlopen Kleine Nete’ vraagt 

VMM dat ook de andere zijlopen worden meegenomen. De Bankloop, gesaneerd tot de 
Roerdompstraat, wordt in geen enkel ander project aangepakt. Dit geldt ook voor de Kneutersloop, 
met een historische verontreiniging. VMM is geen beheerder voor deze waterlopen. De problematiek 
kan niet opgelost worden binnen het tijdsverloop van het strategisch project maar de gesprekken 
over de oplossingen voor die knelpunten kunnen wel al gevoerd worden. 

- Marc T’Syen, Olen, wijst op een complementair dossier/probleem: ANB vraagt vernatting van het 
Olens Broek. Dit is problematisch voor afwatering via de Bouwensloop. Er zijn volgens hem ingrepen 
nodig aan een duiker onder het kanaal. 

- Griet Smaers, Geel: Het meenemen van de andere zijlopen mag geen hypotheek leggen op het 
project. 

- Cathy Berx, voorzitter, vraagt aan VMM en Olen om uit te klaren wie welke verantwoordelijkheden 
heeft in de dossiers van de Kneutersloop, Bankloop en Bouwensloop. Op basis daarvan kan worden 
nagegaan of en in hoeverre deze waterlopen mee worden geïntegreerd in het strategische project 
dan wel via een alternatief traject worden aangepakt.  

- Cathy Berx, voorzitter: Zit de stad Geel op schema met de prioritering van de IBA’s? Dit is in veel 
gemeenten een probleem. 

- Griet Smaers, Geel: Neen, het uitvoeringsplan is klaar, maar de uitvoering zit niet op schema. 
 



Opvolgingscommissie Kleine Nete 29 mei 2018 5 

Afspraken: 
- VMM en Olen maken een overzicht van de to do’s en verantwoordelijkheden voor de Kneutersloop, 

Bankloop en Bouwensloop. 
- Marc Florus, VMM, geeft op een volgende OC een stand van zaken van de uitrol van prioritaire IBA’s 

in de gemeenten betrokken bij de coördinatieopdracht Kleine Nete. 
 
Communicatie 
Uitvoering van het strategisch project op het terrein is prioritair. Voor de communicatie wordt een 
eenvoudige huisstijl opgemaakt. De website wordt uitgebreid met info over het strategisch project en meer 
publieksgericht gemaakt. 
Voor de Netedag wordt voorgesteld 2x per jaar een publieksevenement te organiseren in een 
projectgebied: op 7 oktober in Herentals en misschien eind 2018 in Lier? Bij afronding van het strategisch 
project kan dan opnieuw een formele Netedag georganiseerd worden. 
Vraag aan de OC-leden is of het wenselijk is om de vallei van de ‘Kleine Nete’ als merk op de kaart te 
zetten? 
 
Bespreking: 
- Bie De Busser, TPA, gaat niet akkoord om de vallei te zien als een ‘merk’. In de intentieverklaring 

staat dat dit niet zou gebeuren. TPA is geen vragende partij. De Vallei van de Kleine Nete bevat 
teveel deelgebieden om het als een merk op de kaart te zetten. 

- Marc Florus, VMM en Christophe Vandevoort, OMG: De getoonde voorbeelden focussen sterk op 
toerisme en recreatie, maar het strategisch project is ruimer. 

- Er bestaat wat verwarring over de gehanteerde terminologie (merk, bestemming …). Alleszins is de 
vallei een gebied volop in beweging en met heel wat kwaliteiten en potenties, ook toeristisch-
recreatief. Vraag is of en zo ja er gezamenlijk gecommuniceerd wordt over de vallei, bv. ook in het 
kader van het strategisch project en de nakende heropstart van het GRUP.  

- Cathy Berx stelt voor om hierover verder na te denken ook rekening houdend met de beoogde 
doelgroep(en). 

  
Afspraken: 
- De communicatie wordt in het raam van het strategisch project verder uitgewerkt en opnieuw 

besproken op een volgende opvolgingscommissie. 
 
Verwervingssubsidies 
Gekoppeld aan het strategisch project zijn er subsidies mogelijk voor verwerving van gronden, 
constructies of gebouwen, noodzakelijk voor de realisatie van het strategisch project. De trekkers bekijken 
de mogelijkheden binnen de hefboomprojecten. De OC beslist welke aanvragen ingediend worden. 
Aanvragen moeten elk jaar voor 1 november worden ingediend. 
 
Contactpersonen per gemeente 
We hebben voor alle gemeenten namen van beleidsverantwoordelijken, maar zouden ook graag namen 
van de betrokken ambtelijke contactpersonen hebben.  
 
Afspraken: 
- Alle gemeenten bezorgen ook de naam van de betrokken ambtelijke contactpersoon. 
 
 
3. Graafweide-Schupleer 
Zie PPT 
Toelichting door Christophe Vandevoort, OMG en Katleen Vandenberghe, ANB. 
 
Bijsturing voorkeurscenario 
Op basis van de resultaten van de ecohydrologische studie en het PDPO-project is een voorstel tot 
bijsturing van het voorkeurscenario uitgewerkt: 8,3 ha in het westen (zonder potenties voor 
habitatontwikkeling (IHD) krijgen geen natuurbestemming maar behouden een landbouwbestemming. 5,7 
ha in het oosten met wel potenties voor habitatontwikkeling krijgen (behouden) geen 
landbouwbestemming maar krijgen een natuurbestemming. De natuurkern wordt door dit voorstel kleiner, 
min 2,6 ha. De natuurkern blijft net groot genoeg om aan de S-IHD (>150 ha) te voldoen. 
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Plan van aanpak Graafweide-Schupleer 
De opmaak van de inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer loopt nog tot najaar 2018. De 
gunningsprocedure voor de opmaak van een geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Kasteelhoeve 
en watermolen Grobbendonk is lopend. De Vlaamse Regering besliste dat samen met het RUP een ‘plan 
van aanpak’ voor de realisatie van de natte natuurkern en het nodige flankerend beleid moet worden 
opgemaakt. Op basis van alle gevoerde onderzoek en overleg is de conclusie dat de inzet van het 
instrument ‘natuurinrichting’ de meeste kansen biedt om dit te realiseren. Het voorstel is dan ook om aan 
de minister te vragen om een natuurinrichtingsproject in te stellen. Het volledige plangebied van het 
voorkeurscenario (dus alle bestemmingen) zou best de perimeter voor de natuurinrichting zijn omdat dat 
de mogelijkheid biedt om ook op landbouwpercelen flankerende inrichtingen te doen, bv. voor 
optimalisatie van het landbouwgebruik na hydrologische ingrepen. Bij de aanvraag zal voorgesteld 
worden het onderzoek naar haalbaarheid over te slaan omdat al veel voorbereidend studiewerk is 
geleverd. 
 
Bespreking: 
- Sara Van Rooy, Vorselaar: Een landbouwer, getroffen door de voorgestelde wijziging aan het 

voorkeurscenario, vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Er is een oplossing nodig voor deze 
landbouwer. Naast de pachters hebben ook de eigenaars nood aan informatie. 

- Ilse van Dienderen: VLM kan een lijst met eigenaars bezorgen zodat deze kunnen gecontacteerd 
worden. 

- Katleen Vandenberghe, ANB: Er was al een overleg met de betrokken landbouwer. Er is inderdaad 
nood aan een goede oplossing. Fasering in de tijd kan al een belangrijk instrument zijn. Gesprekken 
met de eigenaars volgen nog, dat is voorzien in de procedure natuurinrichting. 

- Gert Van de moortel, Boerenbond, stelt het gewijzigde voorkeurscenario niet in vraag zolang de 
ruimtelijke evenwichten bewaard blijven, maar wil antwoorden kunnen geven op de vragen uit het 
PDPO-project en een goede oplossing vinden voor de getroffen bedrijven. Hij heeft volgende vragen 
bij de toelichting: 

 Eén van de percelen die in het bijgestuurde voorstel geen natuurbestemming meer krijgen, is nu 
niet effectief in landbouwgebruik, vraag is of dat een agrarische bestemming moet krijgen.  

 Niet alle voorstellen van de landbouwers (PDPO) zijn volgens Gert opgenomen in de nota. Hij 
vraagt dit alsnog te doen (en bezorgt een overzicht van de vragen). 

 Volgens de nota (p 9) is de oppervlakte mesotroof elzenbroek volgens de ecohydrologische 
studie niet realistisch? 

 In het kader van het flankerend beleid is er nood aan begeleiding van de bedrijven. Twee 
bedrijven denken aan bedrijfsverplaatsing. Zijn hiervoor budgetten voorzien? Uitstel van betaling 
aan VLM zou een bruikbare maatregel kunnen zijn. 

 Naast de aanpassingen vanuit PDPO en ecohydrologische studie zijn er nog een aantal andere 
aanpassingen, kunnen die verduidelijkt worden? 

- Christophe Vandevoort, OMG: 

 Er is rekening gehouden met het perceel (populierenaanplant) in agrarisch gebied, na de 
bijsturing is er méér agrarisch gebied en minder effectief landbouwgebruik in natuurgebied. Het 
gaat om een individueel perceel, niet om een waardevolle boskern van een minimale omvang die 
afzonderlijk als bosgebied bestemd zou kunnen worden. 

 Uit het overzicht dat vanuit het PDPO-project bezorgd werd, bleek dat vier landbouwers 
voorstellen deden tot bijsturing van het voorkeurscenario. Die vier voorstellen zijn alle vier 
besproken en afgewogen in de nota. Het is niet duidelijk welke bijkomende voorstellen voor 
aanpassing van het voorkeurscenario er dan nog zouden zijn. 

 Alle wijzigingen zijn besproken in de nota. Wijzigingen die niet voortvloeien uit PDPO en 
ecohydrologische studie zijn de grenscorrectie aan de zone voor openbaar nut van Aquafin 
(Dijkbaan Vorselaar), de differentiatie van landbouwgebied ten noorden van Hofeinde als bouwvrij 
agrarisch gebied om de openruimteverbinding tussen Molenbos en Graafweide/Schupleer te 
vrijwaren, grenscorrecties t.h.v. de bebouwing van Grobbendonk waarbij niet-agrarische 
bebouwing uit het plan gelaten wordt en grenscorrecties i.f.v. afstemming met het gemeentelijk 
RUP voor de dorpskern van Vorselaar. 

- Katleen Vandenberghe, ANB: De doelstelling is om in totaal 50 ha mesotroof elzenbroekbos te 
hebben in het gebied, in de ecohydrologische studie werd verkeerdelijk aangenomen dat dat 50 ha 
bijkomend elzenbroekbos zou moeten zijn. Het gaat echter om een einddoel van 50 ha, waarbij de 
bestaande elzenbroekbossen dus ook meegerekend worden. Dat doel is wel haalbaar. 

- Ilse van Dienderen, VLM: De voorgelegde begroting bevat standaardbedragen. Gelet op de 
mogelijke bedrijfsverplaatsingen zal VLM nagaan of de begroting moet worden aangepast.  
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- Frederik Mollen, Natuurpunt:  

 De focus ligt volledig op de Europese natuurdoelen, maar dit zijn niet de enige natuurdoelen in 
Vlaanderen. Dit betekent een bijkomend ambitieniveau. In gebieden zonder habitatpotenties (IHD) 
liggen mogelijk wel natuurpotenties. Natuurpunt heeft zich steeds loyaal opgesteld, maar dat is 
moeilijk vol te houden als bij elke stap opnieuw natuurgebied geschrapt wordt. Er mag ook niet 
vergeten worden dat flankerende maatregelen tot doel hebben het plan te realiseren. 

 Natuurpunt vraagt een behoud van de ruimtebalans cfr. het voorkeurscenario (2013). 

 Bij behoud van de gewestplanbestemming bosgebied is er geen instelling van de nulbemesting. 
Bij een herbestemming naar bosgebied bestaat een generieke ontheffing voor twee generaties. 
Deze laatste bevat voldoende flankerende elementen en biedt meer garantie op het halen van de 
plandoelstellingen. 

 Natuurpunt herhaalt haar eerder standpunt (2013) dat de differentiatie van het agrarisch gebied 
een wezenlijk onderdeel van het voorkeurscenario vormt en één en ondeelbaar is samen met de 
andere aspecten. 

- Jasmine Michielsen, OE: Het accent ligt nu sterk op het evenwicht tussen natuur en landbouw, maar 
bij de inrichting van een vastgesteld landschap moeten de voorstellen ook coherent blijven in functie 
van bescherming. 

- Ilse van Dienderen, VLM: De focus ligt in de PPT sterk op het instrument natuurinrichting. In de tekst 
worden ook een lokale grondenbank en beheersovereenkomsten genoemd. Bescherming van het 
landschap en werken aan landschapsherstel zijn randvoorwaarden. Bij de voortgangsrapportage aan 
de Vlaamse Regering moet ook gevraagd worden het budget voor de grondenbankwerking te 
bekrachtigen. 

- Marc Florus, VMM en Jasmine Michielsen, OE: Kinderboerderij Karrewiel bouwde een nieuwe 
constructie buiten de afgesproken zone van het gemeentelijk kader en zonder vergunning. Nochtans 
zijn er, samen met alle actoren incl. de kinderboerderij zelf, toch heel wat afspraken gemaakt. Aan de 
gemeente Grobbendonk wordt gevraagd om de nodige actie te ondernemen. 

- Cathy Berx, voorzitter, benadrukt dat de voorgestelde wijzigingen noodzakelijk zijn om de opgelegde 
doelstellingen te (helpen) halen. Er werd maximaal rekening gehouden met de complexe 
evenwichten. De voorzitter vraagt dus of de opvolgingscommissie akkoord kan gaan met het 
voorgestelde plan van aanpak voor resp. de bijsturing van het voorkeurscenario en het voorstel tot 
inzet van het instrument natuurinrichting. 

 
Afspraken: 
- De opvolgingscommissie gaat akkoord met het voorstel van bijgestuurd voorkeurscenario en de 

vraag tot inzet van het instrument natuurinrichting. 
- ANB, VLM, dept. LV en Kirsten Schoonaert zoeken prioritair naar een oplossing voor de 

landbouwers (extra) getroffen door de wijziging van het voorkeurscenario.  
- Gert Van de moortel bezorgt een overzicht van de concrete vragen uit PDPO die volgens hem niet 

zijn opgenomen in de nota ‘plan van aanpak’. 
- In de voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd het budget voor de 

grondenbankwerking te bekrachtigen. 
- Eric Van Meensel, Grobbendonk, laat de illegale bouwwerken bij kinderboerderij Karrewiel 

controleren. 
 
 
4. Stand van zaken plannen en projecten Coördinatieopdracht 
Zie ook PPT 
 
Sigmaplan 
Toelichting door Koen Deheegher, Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Beneden Nete: Het openbaar onderzoek over het GRUP loopt van 17 april tot en met 15 juni 2018. Op 22 
mei vond een infomarkt plaats. 
GOG Polder van Lier: De omgevingsvergunning wordt eerstdaags aangevraagd. Het bestaand gebouw is 
afgebroken. De aanbesteding van de werken is gepland voor eind 2018, start van de uitvoering begin 
2019. 
Hof van Lachenen: Percelen worden aangekocht, voor de sanering van de vijvers wordt een innovatie-
bestek uitgeschreven. 
Varenheuvel-Abroek: VLM-grondenbank onderhandelt verder met de eigenaars en getroffen 
landbouwers. 35 ha is aangekocht, 40 ha is in onderhandeling. 
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Mondingsgebied Grote Nete: De aankoopprocedure is opgestart, net als de gesprekken met de visclubs. 
Mogelijk kan een link gelegd worden naar het strategisch project Molternete? 
 
 
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 voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering, openbaar 

onderzoek loopt tot 15 juni 2018; 
- RUP Vallei van de Tappelbeek in Broechem: definitief vastgesteld op 24 november 2017, drie 

verzoekschriften tot vernietiging ingediend bij Raad van State; 
- RUP Kleine Nete en Aa: heropgestart in 2017, opmaak startnota in 2018; 
- RUP Mondingsgebied Grote Nete: nog op te starten in 2018 cfr. planning project Sigmaplan; 
- RUP Varenheuvel-Abroek: op te starten in 2019 cfr. planning project Sigmaplan; 
- RUP Gerhezerbossen-Doffen in Olen: opname in AGNAS programma 2017, toevoegen als 

deelgebied aan RUP Kleine Nete. 
 
Voor GRUP Kleine Nete en Aa wordt, conform de nieuwe procedure met integratie van plan-MER en 
RUP, een startnota uitgewerkt. De bilaterale overlegronde met alle gemeenten is afgerond, momenteel 
worden de laatste openstaande punten nog uitgeklaard (zie presentatie). Streefdoel is de startnota eind 
2018 voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Na goedkeuring van de startnota door de Vlaamse 
Regering kan dan een publieke consultatie met een participatiemoment georganiseerd worden. 
 
Bespreking: 
- Marc Florus, VMM, merkt op dat de grens van het voorgestelde gemengd openruimtegebied bij 

signaalgebied Koulaak best afgestemd wordt op de geplande dijk. VMM is geen vragende partij om 
hier nog een zone gemengd openruimtegebied te voorzien, wat bebouwing niet uitsluit. 

- Mien Van Olmen, Stad Herentals, geeft aan dat zij dat gevraagd hebben om bv. ruimte voor 
speelbos te voorzien. 

- Marc Florus, VMM: De waterzuivering van café Den Thijs langs het kanaal in Geel is een prioritaire 
IBA. Wat is de stand van zaken? 

 
Afspraken: 
- Griet Smaers, Geel, checkt de stand van zaken van IBA voor café Den Thijs.  
 
 
Projecten bekkenbeheerplan 
Toelichting door Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij. 
 
- Aankoop gronden oude meanders Olens Broek en AOG De Zegge loopt. Voor De Zegge is 70% van 

de gronden in der minne verworven, voor de overige 30% moet VMM wachten op de uitspraak in de 
beroepsprocedure. 

- Interreg-project ‘Building with Nature’: voor de zoekzones Bobbejaanland, Camping Korte Heide en 
Ark van Noë is er een akkoord over de ruimtelijke invulling met de eigenaars en partners. 

- Interreg-project CATCH: Doel is een technisch ontwerp op te maken voor het watersysteem binnen 
het kleinstedelijk gebied Herentals met onder meer signaalgebied Olympiadelaan. Het bestek om 
een ontwerper aan te stellen is in opmaak. 

- Hermeandering t.h.v. N19g is aanbesteed en gegund. De stedenbouwkundige vergunning is definitief 
verkregen. De werken starten na het broedseizoen en bouwverlof. 

 
 
5. Varia en rondvraag 
Openstaande actiepunten 
- Grondenbanken: VLM checkt of via Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank ook gronden voor 

pacht uitgeruild kunnen worden. 

 VLM koopt in principe geen gronden aan om zelf in pacht te geven. Uitzonderlijk is dat wel 
gebeurd voor een grote aankoop van Natuurpunt. Naar aanleiding van 10 jaar grondenbanken 
onderzoekt VLM wel hoe ze de grondenbanken beter kan laten functioneren voor pachters. 

- Resultaten en beleidsaanbevelingen PDPO-project. 
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 Er kwamen geen opmerkingen van de OC-leden. De resultaten worden via de rapportering aan 
de Vlaamse Regering overgemaakt aan de minister, samen met de inhoud van de besprekingen. 
De bedrijfsspecifieke resultaten dienen voor de verdere uitwerking van flankerend beleid op maat. 

 
 
Natuurpunt krijgt Best of the Best Award voor Life Kleine Nete 
Elk jaar reikt de Europese Commissie Best Life Nature Awards uit aan Europese natuurprojecten of Life-
projecten die er bovenuit springen. Uit de 20 à 30 beste worden een 3-tal Best of the Best-projecten 
gekozen. Natuurpunt kreeg de Best of the Best Life Nature Award voor haar inspanningen rond 
waterbuffering en biodiversiteitsbescherming rond de Kleine Nete. De Provincie Antwerpen (DIW) en de 
VMM waren ook partners in dit Life-project. Cathy Berx feliciteert Natuurpunt met de award. 
 
 
Opvolging illegale ophogingen 
Marc Florus, VMM, stelt als bovenlokaal waterbeheerder vast dat er nog veel illegale ophogingen 
gebeuren en vraagt dat ook de gemeenten meer zouden controleren. Snel en krachtdadig optreden op 
lokaal niveau via stakingsbevel, proces-verbaal en herstelvordering is noodzakelijk. Er is onvoldoende 
actief toezicht, ook op de voorwaarden of compensaties opgelegd in de vergunningen. Zeker bij 
opdrachten uitgevoerd voor de overheid moet de leidend ambtenaar beter toekijken. Daarnaast kunnen in 
bestekken voor aannemers clausules opgenomen worden. 
 
Bespreking 
- Mien Van Olmen, Herentals, vindt de vraag naar meer lokale controle terecht, maar geeft aan dat de 

lokale administratie hier niet genoeg voor gewapend is. De stad Herentals gaat er een extra 
medewerker voor aanwerven. Herstel blijkt altijd moeilijk, instrumenten voor een proactieve aanpak 
zijn nodig. 

- Sara Van Rooy, Vorselaar, beaamt dit. Het ontbreekt de gemeentelijke administratie ook aan tijd. 
- Frederik Mollen, Natuurpunt: Dit wordt best ook als aandachtspunt meegegeven bij de rapportering 

aan de Vlaamse Regering. 
 
 
Krabbenschuif in Grobbendonk 
Marc Florus, VMM: In de Grote Nete zijn de waterplanten sinds 2013 zo goed als volledig verdwenen en 
ze groeien niet terug. Een gelijkaardig fenomeen begint zich af te tekenen in de Kleine Nete, doch niet zo 
drastisch en niet zo bruusk. Binnen VMM loopt al 4 jaar een onderzoek naar de mogelijke oorzaken. 
Twee overblijvende hypothesen worden verder onderzocht. De eerste hypothese is een mogelijk nog 
aanwezige fytotoxische stof in het oppervlaktewater. Vanaf 1 juni zal VITO zich toeleggen op 
ecotoxicologische testen met het oppervlaktewater, sediment en effluent van het RWZI van Geel. Tweede 
hypothese is een biologische oorzaak: wraat- en woelschade door de Chinese wolhandkrabben die 
jaarlijks de waterlopen vanuit het Schelde-estuarium optrekken. Op de vistrap in Grobbendonk is als 
experiment een krabbenschuif geplaatst. Op 2,5 maanden tijd zijn al 320.000 krabben gevangen, zonder 
bijvangst. Enkele krabben worden gemerkt en teruggezet om na te gaan hoe snel ze zich stroomopwaarts 
verplaatsen. 
 
Zie ook: https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet/24-mei-2018-uitzending, vanaf minuut 6. 
 
 
Omgewaaide bomen Vorselaar Aa 
Gert Van de moortel, Boerenbond: Een landbouwer uit Vorselaar bij de Aa meldt omgewaaide bomen. 
Marc Florus, VMM, is op de hoogte. VMM bekijkt of het noodzakelijk is de bomen te verwijderen en indien 
ja, wanneer en hoe dat best gebeurt. 
 
 
Actiepunten 
- Hefboomprojecten 

 Christophe en Kirsten geven precies aan welke info ze nodig hebben van ANB i.f.v. de verdere 
uitwerking van de hefboomprojecten. ANB stelt de allocatie van de natuurdoelen zo scherp 
mogelijk. 

 Vallei van de Aa: De wandelbrug over de Aa wordt zo aangelegd dat toegang voor crossers 
onmogelijk is. Departement Landbouw en Visserij wordt ook bij dit dossier betrokken. 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet/24-mei-2018-uitzending
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 Zeggeloop en andere zijlopen: VMM en Olen maken een overzicht van de to do’s en 
verantwoordelijkheden voor de Kneutersloop, Bankloop en Bouwensloop. 

 De communicatie wordt in het raam van het strategisch project verder uitgewerkt en opnieuw 
besproken op een volgende opvolgingscommissie. 

 Alle gemeenten bezorgen ook de naam van de betrokken ambtelijke contactpersoon per 
hefboomproject. 

- Graafweide-Schupleer 

 ANB, VLM, dept. LV en Kirsten Schoonaert werken verder aan voorstellen voor concrete 
oplossingen op maat voor de landbouwers (extra) getroffen door de wijziging van het 
voorkeurscenario. 

 VLM bezorgt een lijst met eigenaars van de getroffen gronden. 

 Gert Van de moortel bezorgt een overzicht van de concrete vragen uit PDPO die volgens hem 
niet zijn opgenomen in de nota ‘plan van aanpak’. 

- Voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering 

 Knelpunten rond handhaving opnemen. 

 Vraag opnemen om het budget voor de grondenbankwerking te bekrachtigen. 

 Beleidsaanbevelingen en inhoud bespreking PDPO-project opnemen. 

 Vraag om lokale administraties beter te wapenen voor toezicht op uitvoering vergunningen en 
illegale werken. 

- Dossier Goormans: Gemeente Nijlen volgt de handhaving in het dossier Goormans strikt op. 
- Kinderboerderij Karrewiel: Eric Van Meensel, Grobbendonk, laat de illegale bouwwerken controleren. 
- Marc Florus, VMM, geeft op een volgende OC een stand van zaken van de uitrol van prioritaire IBA’s 

in de gemeenten betrokken bij de coördinatieopdracht Kleine Nete. 
- Griet Smaers, Geel, checkt de stand van zaken van IBA voor café Den Thijs langs het kanaal in 

Geel.  
 


