
Coördinatie Vlaamse plannen en projecten in de 
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier 
PROJECTFICHE 
  
 
Project RUP Vallei van de Kleine Nete van N19 tot Grobbendonk 
Projectnummer 1.1 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 
structuur (AGNAS) 

Processtructuur C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied 
P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit 
Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en 
middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen 

Contactpersoon Naam: Christophe Vandevoort 
Organisatie: Departement Omgeving 
Telefoon: 02 553 83 96 
E-mail: agnas@vlaanderen.be  

Projectinfo http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsp
rocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa 

  

Studiewerk  
Genomen 
beslissingen 

Beslissing VR 7 mei 2010: opname gebied in gebiedsgericht programma AGNAS 
Beslissing VR 20 juli 2012: tussentijdse principiële beslissing verdere voortgang 
proces en beleidsbeslissing inzake aantal ‘discussiepunten’ over voorontwerp 
RUP 
Principiële beslissing Vlaamse Regering van 4 april 2014 over voorkeurscenario’s 
en vervolgtraject voor plannen en projecten in vallei van de Kleine Nete tussen 
Kasterlee en Lier 

Stand van zaken Lokaal overlegproces met actoren opgestart oktober 2010. 
Eerste RUP-voorstel besproken maart 2011. 
Plenaire vergadering voorontwerp RUP mei 2011. 
Werkzaamheden voor deelgebied Graafweide-Schupleer hervat voorjaar 2013. 
Workshop met lokale actoren i.f.v. voorkeursscenario Graafweide-Schupleer (GS) 
op 8 mei en 10 juni 2013. 
S-IHD principieel goedgekeurd door VR op 19 juli 2013. 
Presentatie ontwerp van voorkeurscenario GS aan de lokale actoren op 25 
oktober 2013. 
Adviezen van actoren over ontwerp voorkeurscenario GS ingezonden op 25 
november 2013. 
Adviezen verwerkt door RUP-team i.f.v. opstellen definitief voorkeursscenario GS 
op 6 december 2013. 
Principiële goedkeuring voorkeursscenario door Vlaamse Regering op 4 april 
2014 en opdracht om ecohydrologische studie en plan van aanpak realisatie en 
flankerend beleid uit te werken 
Ecohydrologische studie GS i.o.v. ANB (2015-2017). 
PDPO-project Landouw in vallei in verandering (Steunpunt Innovatie, 2015-2017) 
Aankoop van een aantal gronden in GS door Natuurpunt en VLM (2017) 
Organisatie Netedag in GS (juni 2017) 
Opname van GS als hefboomproject in aanvraag strategisch project Veerkracht in 
de vallei van de Kleine Nete (augustus 2017) 
Opmaak inrichtingsvisie GS in opdracht van departement Omgeving (2018) 
Goedkeuring plan van aanpak GS (met bijsturing voorkeursscenario en vraag tot 
instelling landinrichtingsproject) door OC 29 mei 2018. 
 
Werkzaamheden planteam RUP Kleine Nete volgens nieuwe procedure 
geïntegreerd planningsproces heropgestart eind 2017.  
Overlegronde met lokale besturen (Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, 
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Kasterlee, Geel, Olen) over openstaande discussiepunten (voorjaar 2018) 
Opmaak startnota RUP in voorbereiding (2018) 

Verdere 
planning 

Afwerken startnota RUP (incl. scoping milieueffectenonderzoek) tegen eind 2018. 
Goedkeuring startnota RUP door Vlaamse Regering en organisatie publieke 
consultatie (2019) 

Communicatie Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld. 
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsp
rocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa 

Overleg Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUP-
voorstellen. 
 

Openstaande 
werkpunten 
 

Opmaak scoping milieueffectenonderzoek als onderdeel van opmaak startnota 
RUP (najaar 2018) 
Oplossing voor discussiepunten AOG De Zegge (Camping Korte Heide en 
Bobbejaanland) operationaliseren via inzet instrument planologische ruil met 
herverkaveling uit kracht van wet (VMM/VLM). 
Instellen natuurinrichtingsproject om bestemmingen en inrichtingsvisie voor 
Graafweide-Schupleer te realiseren. 
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Project RUP Vallei van de Kleine Nete van Grobbendonk tot Lier 
Projectnummer 1.2 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 
structuur (AGNAS) 

Processtructuur C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied 
P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit 
Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en 
middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen 

Contactpersoon Naam: Christophe Vandevoort  
Organisatie: Departement Omgeving 
Telefoon: 02 553 83 96 
E-mail: agnas@vlaanderen.be  

Projectinfo http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsp
rocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenNete  

  

Studiewerk  
Genomen 
beslissingen 

C-AGNAS neemt gebied op in programma 2013 o.w.v. beslissing VR Sigma 
2015-projecten. 
Principiële beslissing Vlaamse Regering van 4 april 2014 over voorkeurscenario’s 
en vervolgtraject voor plannen en projecten in vallei van de Kleine Nete tussen 
Kasterlee en Lier, waaronder voorkeursscenario gebied Varenheuvel-Abroek. 
 
Gefaseerde aanpak voor de drie deelgebieden van het Sigma Kleine Nete, 
waarbij drie afzonderlijke RUP’s gemaakt zullen worden, te beginnen bij RUP 
Beneden-Nete in Lier in 2017. Start opmaak RUP’s Mondingsgebied Grote Nete 
en Varenheuvel-Abroek volgt in 2018-2020. 
 
Integratie project Landschapspark Pallieter, herbestemming signaalgebieden Lier 
en Sigmaproject Beneden-Nete in één gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Voorlopige vaststelling ontwerp RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete door 
Vlaamse Regering op maart 2018. 

Stand van zaken Goedkeuring plan-MER Sigmaprojecten cluster Kleine Nete op 5 oktober 2016 
Plenaire vergadering voorontwerp RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete op 
28 maart 2017 
Voorlopige vaststelling ontwerp RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete op 9 
maart 2018 
Openbaar onderzoek ontwerp RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete van 17 
april tot 15 juni 2018 en infomarkt in Lier op 22 mei 2018 

Verdere 
planning 

Definitieve vaststelling RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete tweede helft 
2018. 
Start werkzaamheden planteam RUP Mondingsgebied Grote Nete i.f.v. opmaak 
startnota (procedure geïntegreerd planningsproces): tweede helft 2018 
Start werkzaamheden planteam RUP Varenheuvel-Abroek i.f.v. opmaak startnota 
(procedure geïntegreerd planningsproces) in 2020. 

Communicatie Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld 
Planvoorstellen op www.vlaanderen.be/agnas  

Overleg Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUP-
voorstellen 

Openstaande 
werkpunten 
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Project Overstromingsgebied De Zegge 
Projectnummer 2.2 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei  2018 
  

Proces Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa / Stroomgebiedbeheerplan 
2016-2021 Speerpuntgebied Kleine Nete  

Processtructuur OC en PBC Kleine Nete 
RUP-Team Nete en Aa  

Contactpersoon Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Stoffel Moeskops (projectleider)  
Organisatie: VMM 
Telefoon: 03 205 81 15 en 03 205 81 15  
E-mail: m.florus@vmm.be en s.moeskops@vmm.be 

Projectinfo www.kleinenete.be     
  

Studiewerk Goedgekeurde project-MER ontheffing (dd 27/04/2015) 
Goedgekeurd LER 

Genomen 
beslissingen 

Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete 
Vastgesteld door Vl Reg in Bekkenbeheerplan Nete  
Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur Netebekken 
Herbevestigd door BVR 20/07/2012  
Goedgekeurde ProjectMER ontheffing : 27 april 2015 
Actie 4B_E_285 SGBP (BVR 18/12/2015) 
Projectvergadering 24/11/2015 
Onteigeningsbesluit L 1600 O 0004 A (dd 22/7/2015) 
Stedenbouwkundige vergunning: 20 juni 2017 

Stand van zaken De VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer gaat de dijk langs de 
rechteroever en linkeroever van de Kleine Nete in het landbouwgebied De 
Zegge globaal 15m landinwaarts verplaatsen en verstevigen. De doelstelling 
is het beter beveiligen van het landbouwgebied tegen overstromingen en het 
verhogen van de waterbergende capaciteit.  
 
Na veelvuldig overleg met stakeholders over project(technische) aspecten 
werd het definitief ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp resulteert verder in een 
bouwvergunningsdossier, onteigeningsplannen en aanbestedingsdossier. Het 
archeologisch bureau-onderzoek en het milieu-hygiënisch bodemonderzoek 
zijn afgewerkt. De project-MER ontheffing is goedgekeurd op 27/4/2015. Het 
onteigeningsbesluit werd goedgekeurd door minister Schauvliege 
(22/7/2015). Het onteigeningsbesluit werd aangevochten voor de RvS. De 
Projectvergadering verliep (voorwaardelijk) gunstig. De grondverwerving 
verliep onder leiding van de VLM. Voor 14 onteigeningsdossiers lukte het niet 
via onderhandelingen om tot een minnelijke verwerving te komen; alle andere 
dossiers werden minnelijk verworven. De onteigening van die 14 laatste 
dossiers werd niet toegekend door de Vrederechter ; de beroepsprocedure is 
lopende (najaar 2018).  
 
 

Verdere planning Grondverwerving 
Heractivering RUP Nete en Aa 
 
Aanbesteding bouwkundige werken 

Communicatie Projectcommunicatie bij aanvang der werken 
Overleg Zie onder 
Openstaande 
werkpunten 

Verder invullen van de modaliteiten ter realisatie van de voorkeurscenario’s 
(oa via instrumenten Landinrichting 

 



Coördinatie Vlaamse plannen en projecten in de 
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier 
PROJECTFICHE 
  
 

Project Rivierherstel t.h.v. recreatiegebieden (zoekzones AOG De Zegge) 
Projectnummer 2.3 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa / Stroomgebiedbeheerplan 
2016-2021 Speerpuntgebied Kleine Nete  

Processtructuur Bekkenbureau Nete 
OC en PBC Kleine Nete  
RUP-Team Nete en Aa  

Contactpersoon Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Stoffel Moeskops (projectleider)  
Organisatie: VMM 
Telefoon: 03 224 62 33 en 03 205 81 15  
E-mail: m.florus@vmm.be en s.moeskops@vmm.be 

Projectinfo www.kleinenete.be 
  

Studiewerk Goedgekeurde project-MER ontheffing 
Genomen 
beslissingen 

Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete 
Vastgesteld door Vl Reg in Bekkenbeheerplan Nete  
Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur Netebekken 
Herbevestigd door BVR 20/07/2012  
Actie 4B_E_285 SGBP (BVR 18/12/2015) 
ProjectMER ontheffing 27 april 2015 

Stand van zaken De  Kleine Nete is ingedeeld als een speerpuntgebied en bijgevolg wordt 
ernaar gestreefd om het rivierherstel van de Kleine Nete maximaal uit te 
voeren, ook in de destijds afgebakende zoekzones. Concreet worden ter 
hoogte van de recreatiegebieden camping Korte Heide, Ark van Noë en 
pretpark Bobbejaanland oplossingen gezocht om ook hier aan rivierherstel te 
kunnen doen. Op 21/11/13 ging een eerste overleg door met de eigenaar van 
camping Korte Heide. Met Bobbejaanland werd de eerste keren overlegd op 
30/01/2014 en 15/09/2014. 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij startte in het kader van het Interregproject 
‘Building with Nature’ een ontwerpend onderzoek op om een aantal 
innovatieve inrichtingsconcepten te ontwikkelen waarbij de verweving tussen 
de waterbergingsfunctie en een aantal hoogdynamische toeristisch-
recreatieve functies langs de Kleine Nete (Bobbejaanland, Camping Korte 
Heide en Ark Van Noë) op een functionele en ruimtelijk kwalitatieve wijze 
vorm gegeven worden 
.  
 
Veelvuldig overleg met de eigenaren en betrokken van de 3 
recreatiegebieden (Bobbejaanland, Camping Korte Heide en Ark Van Noë) 
vond in 2017 plaats binnen het EU project ‘Building with Nature’. Op basis 
van de elementen die op deze overlegmomenten aan bod kwamen, werden 
een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt in het ontwerpend onderzoek. In 
het voorjaar van 2018 werd voor de 3 recreatiegebieden een gedragen 
voorkeurscenario bekomen. Het eindrapport van de ontwerpers wordt 
verwacht tegen de zomer 2018. 
 
 

Verdere planning Vertalen voorkeurscenario’s in RUP Nete en Aa 
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 
Aanbesteding bouwkundige werken 

Communicatie Projectcommunicatie BWN  



Coördinatie Vlaamse plannen en projecten in de 
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier 
PROJECTFICHE 
  

Overleg Zie onder 
Openstaande 
werkpunten 
 

Verder invullen van de modaliteiten ter realisatie van de voorkeurscenario’s 
(oa via instrumenten Landinrichting 
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Project Sigmaplan Cluster Nete en Kleine Nete 
Projectnummer 3.1 (Anderstadt-gebieden en Polder van Lier) 3.2 (Varenheuvel-Abroek) 3.3 

Mondingsgebied Grote Nete 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Geactualiseerde Sigmaplan 
Processtructuur Stuurgroep Sigmaplan 

Klankbordgroep Sigmaplan 
Projectmatige werkgroep 
Thematische subwerkgroep Natuur 
Thematische subwerkgroep Landbouw 
Thematische subwerkgroep Landschap, Toerisme en Recreatie 

Contactpersoon Naam: Koen Segher / Koen Deheegher 
Organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV / Agentschap voor Natuur en Bos 
Telefoon: 03/224.93.39 / 03/224.62.62 
E-mail: koen.segher@wenz.be / koen.deheegher@vlaanderen.be  

Projectinfo http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/nete-en-kleine-nete  
  

Studiewerk Zie hieronder 
Genomen 
beslissingen 

 
- Op 17/12/2004 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de 

voorgenomen besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010 en de verdere 
uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan. 

- Op 22/07/2005 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het 
geactualiseerde Sigmaplan, waarbij het Meest Wenselijke Alternatief als 
uitgangspunt bekrachtigd werd voor de concretisering en verdere 
uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan, als uitgangspunt voor de 
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, en als werkingsgebied 
voor de inzet van de flankerende maatregelen voor landbouw en 
plattelandsrecreatie. Tevens werd een eerste fase van veiligheids- en 
natuurprojecten gedefinieerd langs de Schelde en de Durme, evenals 
dijkverstevigingen op de Zeeschelde, de Durme, de Rupel, de Zenne, 
de Dijle en de Netes. 

- Beslissing van de Vlaamse Regering op 28/04/2006 m.b.t. het 
aanduiden van het Meest Wenselijk Alternatief van het Geactualiseerde 
Sigmaplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine Nete. 

- Het Meest Wenselijk Alternatief voorziet voor de zone rond de Beneden 
Nete de inrichting van de bestaande GOG’s (Gecontroleerde 
Overstromingsgebieden) als GGG (Gereduceerd Getijdegebied) 
enerzijds en als wetland anderzijds. Voor het gebied langs de Kleine 
Nete voorziet het Meest Wenselijk Alternatief het herstel van het 
winterbed door het realiseren van een dijkverplaatsing. Op die manier 
wordt de geschikte abiotiek gerealiseerd voor de beoogde natuur- en 
veiligheidsdoelstellingen. Om de ruimte-inname zoveel als mogelijk tot 
een minimum te herleiden wordt gestreefd om beide doelstellingen op 
eenzelfde oppervlakte te realiseren. 

- Goedkeuring van de Vlaamse Regering op 22/07/2005 m.b.t. de 
flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie. Het 
beslist flankerend landbouwbeleid dient uitgevoerd te worden door de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en wordt toegepast bij elk van de 
projecten van het Geactualiseerde Sigmaplan. 

- De gunning op 10/01/2011 van een studieopdracht m.b.t. de opmaak 
van een inrichtingsplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine 
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Nete welke aanving op 01/02/2011. 
- Naar aanleiding van regelmatig overleg, gedurende het studietraject, 

met de vertegenwoordigers van landbouworganisaties en –
administraties en vertegenwoordigers van de betrokken landbouwers 
werd op hun expliciete vraag een extra zoekgebied, voor het realiseren 
van de vooropgestelde doelstellingen, onderzocht. Dit voornemen werd 
kenbaar gemaakt aan de Multifunctionele beleidsdomein-
overschrijdende werkgroep voor het geactualiseerde Sigmaplan 
(Stuurgroep) op 18/11/2011 en aan de Klankbordgroep op 16/12/2011. 

- De beslissing van de Vlaamse Regering op 20/07/2012 om verder 
onderzoek te voeren naar de mogelijkheden om de Sigma-
doelstellingen voor het gebied Varenheuvel-Abroek te realiseren in een 
zoekgebied vanaf het gebied Varenheuvel-Abroek tot en met de 
Anderstadt-gebieden in Lier en de realisatie van deze opties na 
concrete uitwerking van de inrichtingsplannen voor het gebied mogelijk 
te maken via de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan. 

- De gunning op 24/12/2012 van een bijkomende studieopdracht m.b.t. 
het onderzoek naar bijkomende locatie-alternatieven rond Lier welke 
aanving op 15/01/2013. 

- De opening van offertes op 07/01/2014 van een bijkomende 
studieopdracht m.b.t. het geohydrologisch onderzoek in de zone 
“mondingsgebied van de Grote Nete” welke begin 2014 zal aanvangen. 

- De gunning van de bijkomende studieopdracht m.b.t. het 
geohydrologisch onderzoek in de zone “mondingsgebied van de Grote 
Nete” door ANB. 

- De gunning van de studieopdracht m.b.t. de opmaak van de 
uitvoeringsplannen m.b.t. deelgebieden Hof van Lachenen en 
Anderstadt III door ANB. 

- De gunning van de studieopdracht m.b.t. de opmaak van de 
uitvoeringsplannen m.b.t. deelgebieden Polder van Lier en Anderstadt I 
op 26/11/2014 door W&Z. 

- Grond- en oppervlaktewatermonitoring in de gebieden rond de Beneden 
Nete door ANB en W&Z, start april 2015. 

- Milieuhygiënisch onderzoek in de gebieden rond de Beneden Nete door 
ANB en W&Z, start begin 2de helft 2015. 

- De gunning van het archeologisch vooronderzoek in het deelgebied 
Mondingsgebied Grote Nete op 30/06/2017 

 
Stand van zaken Procesverloop tot nu toe 

In uitvoering van bovenstaande beslissingen is de afdeling Zeeschelde van 
Waterwegen en Zeekanaal NV, in samenwerking met het Agentschap voor 
Natuur en Bos, in het voorjaar van 2011 gestart met het voorbereiden van het 
inrichtingsplan voor het gebied Varenheuvel-Abroek.  
 
De volgende stappen werden al doorlopen: 
- Verkennend bilateraal overleg met de gemeenten Grobbendonk, Nijlen en 
Zandhoven: 

- Grobbendonk: 26-04-2011 
- Zandhoven: 29-04-2011 
- Nijlen: 03-05-2011 

 
- Overleg met de landbouworganisaties (Boerenbond en Algemeen 
Boerensyndicaat): 

- Verkennend overleg ter aankondiging van het op te starten onderzoek: 
01-03-2011 
- Bespreking stand van zaken lopend onderzoek en voorstel 
landbouwsector voor het uitgebreid zoekgebied: 20-10-2011 
- Bespreking van de voorlopige resultaten van het LER: 08-11-2011 
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- Informatievergaderingen voor de landbouwsector en opmaak van een 
gedetailleerd landbouweffecten-rapport: 

- Een eerste informatievergadering werd op 15-06-2011 georganiseerd te 
Nijlen. De volgende punten werden behandeld: 

- Situering van het geactualiseerde Sigmaplan 
- Situering van de cluster Nete en Kleine Nete 
- Toelichting bij het landbouweffectenrapport (LER) en de manier 

waarop het LER wordt opgemaakt 
- Toelichting bij het flankerend beleid landbouw 

 
- Een tweede informatievergadering werd op 12-12-2011 georganiseerd te 
Grobbendonk. De volgende punten werden behandeld: 

- Situering van de algemene context van het geactualiseerde 
Sigmaplan 

- Stand van zaken van het lopend onderzoek 
- Toelichting bij de algemene resultaten van het 

landbouweffectenonderzoek 
- Toelichting bij het flankerend beleid landbouw en de vervolgstappen 

 
- Overleg met de projectmatige werkgroep, waarin vertegenwoordigers van 
zowel de betrokken gemeenten, de provincie Antwerpen en diverse betrokken 
entiteiten van de Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn: 

- Eerste overleg projectmatige werkgroep: 27-09-2011 
- Situering van de cluster Nete en Kleine Nete 
- Overlopen van de aandachtspunten voor de opmaak van het 

inrichtingsplan 
- Tweede overleg projectmatige werkgroep: 17-11-2011 

- Stand van zaken van het lopend onderzoek 
- Aankondiging onderzoek uitgebreide zoekzone voor 

Varenheuvel-Abroek 
 
- Overleg met verschillende thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw, 
en Landschap, Toerisme en Recreatie) 

- Subwerkgroep natuur: 28-06-2011 en 11-10-2011 
- Subwerkgroep landschap, toerisme en recreatie: 28-10-2011 
- Subwerkgroep landbouw: 28-11-2011 
 

Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische 
subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over eerste resultaten en voortgang van 
het bijkomende alternatievenonderzoek 

- Projectmatige werkgroep: 14-03-2013 
- Subwerkgroepen natuur en landbouw: 15-03-2013 
 

Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische 
subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over de eindresultaten van het 
bijkomende alternatievenonderzoek 

- Projectmatige werkgroep: 20-09-2013 
- Subwerkgroep natuur: 16-09-2013 
- Subwerkgroep landbouw: 24-09-2013 

 
 
Procesverloop m.b.t. het flankerend beleid landbouw 
 
Er werd een landbouw effectenrapport m.b.t. Varenheuvel-Abroek opgemaakt. 
Het landbouw effectenrapport is enerzijds een bron van informatie in de verdere 
uitwerking van het inrichtingsplan van het project en anderzijds de basis voor de 
verdere uitvoering van het flankerend landbouwbeleid dat door de grondenbank 
van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgevoerd wordt. Het flankerend 
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landbouwbeleid bestaat uit verschillende maatregelen om de getroffenen zoveel 
als mogelijk bij te staan en de impact van de herinrichting op het 
landbouwbedrijf te beperken. Deze waaier aan maatregelen werd uitgewerkt 
door een thematische werkgroep flankerend landbouwbeleid die samengesteld 
werd uit vertegenwoordigers van o.a. Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z), het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement Landbouw en Visserij 
afdeling duurzame landbouwontwikkeling, het Algemeen Boerensyndicaat en de 
Boerenbond. Dit om zoveel als mogelijk een korf aan maatregelen samen te 
stellen op maat van de landbouwsector zelf.  
In november 2011 werd het Landbouweffectenrapport opgeleverd. 
Voor het Mondingsgebied Grote Nete werd in 2016 eveneens een 
landbouweffectrapport opgemaakt. 
 
Stand van zaken op heden 
Voor de drie door de Vlaamse Regering op 4 april 2014 gekozen 
Sigmaprojecten in de cluster Kleine Nete en Nete is de plan-MER goedgekeurd 
op 6 juli 2017. 
Per deelgebied zijn verder voorbereidende technische onderzoeken uitgevoerd, 
waarbij de zone Benedennete op heden het verst gevorderd is. 
Het flankerend landbouwbeleid is voor deze gebieden actief. De lokale 
grondenbank SIGMA verwerft en ruilt gronden in het projectgebied en het 
omringende zoekgebied als flankerende maatregel.  
 
Benedennete 
Het GRUP voor het deelgebied Benedennete is voorlopig vastgesteld op 9 
maart 2018 en het openbaar onderzoek heeft gelopen van 17 april tot 15 juni.  
Op 22 mei is er een infomarkt georganiseerd geweest in Lier voor het brede 
publiek met o.a een stand van zaken van het Sigmaproject.  De Vlaamse 
Waterweg heeft voor de inrichting van de Polder van Lier de 
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.  Het Agentschap voor Natuur en 
Bos schrijft dit najaar nog een innovatiebestek uit voor de verdere inrichting van 
het gebied Hof van Lachenen, naar aanleiding van vastgestelde bodem- en 
waterverontreiniging. 
 
Mondingsgebied Grote Nete 
Voor het mondingsgebied Grote Nete worden in 2018 de definitieve technische 
uitvoeringsplannen uitgewerkt en wordt de procedure tot opmaak van GRUP 
opgestart.  De aankoopprocedure voor dit deelgebied is opgestart en de eerste 
percelen zijn ondertussen aangekocht. 
 
Varenheuvel-Abroek 
In het gebied Varenheuvel-Abroek voert VLM-Grondenbank actief 
onderhandelingen met de getroffen landbouwers in het gebied voor een 
oplossing op maat.  Dit kan bestaan in het aankopen van de landbouwgronden 
in het projectgebied en het aanbieden van ruilgronden buiten het projectgebied.  
Daarnaast is er ook een fasering in de tijd voor de uitvoering van de 
inrichtingswerken afgesproken. 

Verdere planning Het Agentschap voor Natuur en Bos schrijft dit najaar nog een innovatiebestek 
uit voor de verdere inrichting van het gebied Hof van Lachenen, naar aanleiding 
van vastgestelde bodem- en waterverontreiniging. 
Voor het mondingsgebied Grote Nete worden in 2018 de definitieve technische 
uitvoeringsplannen uitgewerkt en wordt de procedure tot opmaak van GRUP 
opgestart. 
In 2019 worden de werken normaliter opgestart in de GOG Polder van Lier. 
 

Communicatie Reeds uitgevoerde communicatie: 
- 1ste infovergadering landbouw 15/06/2011 
- 1ste nieuwsbrief juli 2011 
- 2e infovergadering landbouw  12/12/2011 
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- Algemeen rapport LER aangeleverd aan landbouwers 12/01/2012 
- 1ste Informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers 

17/10/13 
- 3de infovergadering landbouw 6/11/13 
- 2de informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers 

27/11/13 
- Infomarkten in Nijlen en Lier op 30 juni 2014 en 1 juli 2014 
- Nieuwsbrief rond kennisgeving MER : september 2015 
- Info-avonden in Nijlen en Lier op 24 november en 3 december 2015 
- 22/05/2018 Infomarkt m.b.t. GRUP Beneden Nete, Sigma Beneden 

Nete en Pallieterland. 
 
 
 

Overleg Zie stand van zaken 
Openstaande 
werkpunten 

Varenheuvel-Abroek 
- onderhandelingen verwervingen / lopende 
 
Beneden Nete 
- uitwerken definitieve plannen 
- Start werken GOG Polder van Lier 2019 
 
Mondingsgebied Grote Nete 
- uitwerken definitieve plannen en opstart GRUP / TIMING: 2018 
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Project Natura 2000 SBZ-H Graafweide-Schupleer en Vallei van de Kleine Nete tussen 

Viersel en Lier 
Projectnummer 4.1 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Implementatie Europese Natuurdoelen (S-IHD) 
Processtructuur Gewestelijke overleginstantie, Overlegplatform (OP), bilateraal overleg 
Contactpersoon Naam: Katleen Vandenbergh 

Organisatie: ANB 
Telefoon: 03 224 62 95 
E-mail: katleen.vandenbergh@lne.vlaanderen.be 

Projectinfo www.natura2000.vlaanderen.be 
  

Genomen 
beslissingen 

Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering op 23/04/2014 
 

Stand van zaken Na de definitieve goedkeuring van de Europese Natuurdoelen wordt het 
implementatieproces opgestart. Via overlegplatforms met de verschillende 
actoren worden de managementplannen opgemaakt. Het grondwettelijk Hof 
heeft in 2016 enkele artikelen uit het natuurdecreet vernietigd. Na herstel van de 
artikelen uit het natuurdecreet worden MER-screenings (2017) per IHD-rapport 
opgemaakt. Voor de MER-screening van SBZ Kleine Nete is een negatief 
advies verkregen (2018).  

Verdere planning Er wordt een MER-rapport opgemaakt ter voorbereiding van het 
Managementplan voor verdere implementatie van de Europese Natuurdoelen. 

Communicatie Natura 2000 website, natura 2000 nieuwsbrief 
Overleg Aan de sectoren op de bolov’s voor opmaak van de Europese Natuurdoelen, 

tijdens OP’s voor de opmaak van de managementplannen, in bilateraal overleg 
en openbaar onderzoek. 

Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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Project Vastgesteld landschapsatlasrelict ’Het samenvloeiingsgebied van de Kleine 
Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te 
Grobbendonk, Herentals en Vorselaar’ 

Projectnummer 5.1 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Vastgesteld landschapsatlasrelict (aanduidingsprocedure van ankerplaatsen 
volgens oude regelgeving) 
 
Met het Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding van ankerplaatsen’ niet 
meer mogelijk. Wel kunnen alle items uit de landschapsatlas vastgesteld 
worden. Men spreekt dan van een vastgesteld landschapsatlasrelict. 
Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving werden aangeduid, zijn 
gelijkgesteld met een ‘vastgesteld landschapsatlasrelict’ en met een 
onroerenderfgoedrichtplan. De vastgestelde landschapsatlasrelicten kunnen 
als een erfgoedlandschap in een ruimtelijk erfgoedlandschap worden 
afgebakend. 
 
Voor het vastgesteld landschapsatlasrelict ‘Het samenvloeiingsgebied van de 
Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te 
Grobbendonk, Herentals en Vorselaar’ gebeurt de afbakening als 
erfgoedlandschap in het GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en 
Grobbendonk in kader van AGNAS. 
 

Processtructuur Deelname aan P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team om 
planvoorstel uit te werken. 
 
Zie projectfiche GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en 
Grobbendonk. 

Contactpersoon Proces vastgestelde landschapsatlasrelicten: 
Naam: Inge Verdurmen 
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed 
Telefoon: 32 (0)2 553 64 31   
E-mail: inge.verdurmen@vlaanderen.be 
 
Proces GRUP: 
Naam: Guido Tack 
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed 
Telefoon: 0474/90.02.30 
E-mail: guy.tack@vlaanderen.be 
 

Projectinfo https://geo.onroerenderfgoed.be 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10286 

  

Studiewerk … 
Genomen 
beslissingen 

Voorlopige aanduiding ankerplaats m.b. 18/05/2011 
Definitieve aanduiding ankerplaats m.b. 10/05/2012 
 

Stand van zaken De ankerplaats werd definitief aangeduid bij ministerieel besluit van 
10/05/2012. 
 
De ankerplaatsen, aangeduid conform de vroegere wettelijke bepalingen, 
worden gelijkgesteld met een vastgesteld landschapsatlasrelict of een 
erfgoedrichtplan welke in het kader van RUP afgebakend kunnen worden als 
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een erfgoedlandschap. 
 
Momenteel is binnen de perimeter van vastgestelde landschapsatlasrelicten 
de zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden van toepassing. 

Verdere planning De omzetting van het vastgesteld landschapsaltasrelict ‘’Het 
samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers 
van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en Vorselaar’ naar 
erfgoedlandschap is gekoppeld aan het in opmaak zijnde GRUP voor de vallei 
van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader van AGNAS. 

Communicatie Algemene informatie Onroerend Erfgoed via website 
www.onroerenderfgoed.be 
Informatie over items uit de vastgestelde landschapsatlas via website 
www.inventaris.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

Overleg Overleg werd gevoerd tijdens de aanduidingsprocedure van de ankerplaats. 
Verder overleg gebeurt via het GRUP-proces en in kader van het opstellen van 
de inrichtingsvisie voor de Graafweide-Schupleer. 

Openstaande 
werkpunten 

Uitwerken stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld aan opmaak 
gewestelijk RUP. 
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Project Vastgesteld landschapsatlasrelict ‘Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel’ 
Projectnummer 5.2 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Vastgesteld landschapsatlasrelict (aanduidingsprocedure van ankerplaatsen 
volgens oude regelgeving) 
 
Met het Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding van ankerplaatsen’ niet meer 
mogelijk. Wel kunnen alle items uit de landschapsatlas vastgesteld worden. Men 
spreekt dan van een vastgesteld landschapsatlasrelict. Ankerplaatsen die onder de 
oude regelgeving werden aangeduid, zijn gelijkgesteld met een ‘vastgesteld 
landschapsatlasrelict’ en met een onroerenderfgoedrichtplan. De vastgestelde 
landschapsatlasrelicten kunnen als een erfgoedlandschap in een ruimtelijk 
erfgoedlandschap worden afgebakend. 
 
Een omvorming naar een erfgoedlandschap in het GRUP ‘Vallei van de Kleine 
Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier’ in kader van Agnas zal voor het 
vastgesteld landschapsatlasrelict ’Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel’ 
niet gebeuren. 
. 

Processtructuur Deelname aan P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team om planvoorstel 
uit te werken. 
 
 

Contactpersoon Proces vastgestelde landschapsatlasrelicten: 
Naam: Inge Verdurmen 
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed 
Telefoon: 32 (0)2 553 64 31   
E-mail: inge.verdurmen@vlaanderen.be 
 
Proces GRUP: 
Naam: Guido Tack 
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed 
Telefoon: 0474/90.02.30 
E-mail: guy.tack@vlaanderen.be 
 

Projectinfo ‘Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel’ is verwijderd uit de 
wetenschappelijk inventaris, met name de Landschapsatlas, omwille van de 
aanwezige verstoring en de bescherming als landschap. 

  

Studiewerk  
Genomen 
beslissingen 

De aanduidingsprocedure, conform de vroegere van toepassing zijnde wetgeving, 
werd niet verder gezet. Na onderzoek is besloten dat het gebied ter hoogte van 
de Kesselse Heide te sterk verstoord is. Bovendien is het meest gave deel van de 
ankerplaats beschermd als landschap, wat voldoende garanties biedt voor het in 
stand houden van de belangrijkste erfgoedwaarden. 

Stand van zaken  
Verdere 
planning 

 

Communicatie Algemene informatie Onroerend Erfgoed via website www.onroerenderfgoed.be 
Informatie over items uit de vastgestelde landschapsatlas via website 
www.inventaris.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

Overleg Verdere communicatie gebeurt via het GRUP-proces 
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Openstaande 
werkpunten 
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Project Vastgesteld landschapsatlasrelict ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en 
Grobbendonk’ 

Projectnummer 5.3 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Vastgesteld landschapsatlasrelict - (aanduidingsprocedure van ankerplaatsen 
volgens oude regelgeving) 
 
Met het Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding van ankerplaatsen’ niet meer 
mogelijk. Wel kunnen alle items uit de landschapsatlas vastgesteld worden. Men 
spreekt dan van een vastgesteld landschapsatlasrelict. Ankerplaatsen die onder de 
oude regelgeving werden aangeduid, zijn gelijkgesteld met een ‘vastgesteld 
landschapsatlasrelict’ en met een onroerenderfgoedrichtplan. De vastgestelde 
landschapsatlasrelicten kunnen als een erfgoedlandschap in een ruimtelijk 
erfgoedlandschap worden afgebakend 
 
Voor het vastgesteld landschapsatlasrelict ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen 
en Grobbendonk’ gebeurt de afbakening als erfgoedlandschap in het GRUP 
‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier’ in kader van Agnas. 
 

Processtructuur Deelname aan P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team om planvoorstel 
uit te werken. 
 
Zie projectfiche GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot 
Lier’. 

Contactpersoon Proces vastgestelde landschapsatlasrelicten: 
Naam: Inge Verdurmen 
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed 
Telefoon: 32 (0)2 553 64 31   
E-mail: inge.verdurmen@vlaanderen.be 
 
Proces GRUP: 
Naam: Guido Tack 
Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed 
Telefoon: 0474/90.02.30 
E-mail: guy.tack@vlaanderen.be 
 

Projectinfo https://geo.onroerenderfgoed.be 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10290 

  

Studiewerk  
Genomen 
beslissingen 

Voorlopige aanduiding ankerplaats m.b. 26/05/2014 
Definitieve aanduiding ankerplaats m.b. 27/01/2015 

Stand van zaken De ankerplaats werd definitief aangeduid bij ministerieel besluit van 27/01/2015. 
 
De ankerplaatsen, aangeduid conform de vroegere wettelijke bepalingen, worden 
gelijkgesteld met een vastgesteld landschapsatlasrelict of een erfgoedrichtplan 
welke in het kader van RUP afgebakend kunnen worden als een 
erfgoedlandschap. 
 
Momenteel is binnen de perimeter van een vastgesteld landschapsatlasrelict de 
zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden van toepassing. 
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Verdere 
planning 

Het vastgesteld landschapsatlasrelict  ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en 
Grobbendonk’ zal afgebakend worden als een erfgoedlandschap in het GRUP 
‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier’ in kader van Agnas. 

Communicatie Algemene informatie Onroerend Erfgoed via website www.onroerenderfgoed.be 
Informatie over items uit de vastgestelde landschapsatlas via website 
www.inventaris.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be 

Overleg Overleg werd gevoerd tijdens de aanduidingsprocedure van de ankerplaats. 
Verdere communicatie gebeurt via het GRUP-proces en in kader van het 
opstellen van de inrichtingsnota Varenheuvel-Abroek. 

Openstaande 
werkpunten 
 

Uitwerken stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld aan opmaak gewestelijk 
RUP. 
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Project Compensaties aan Kleine Nete in het kader van de realisatie van de 
N19g “Kempische Noord-Zuidverbinding 

Projectnummer 6 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Realisatie N19g “Kempische Noord-Zuidverbinding” 
Processtructuur PPS – project en VMM  
Contactpersoon Naam: Hilde Van Den Broeck en Marc Florus/Stoffel Moeskops 

Organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer en VMM  
Telefoon: 0476760517 
E-mail: hilde.vandenbroeck@mow.vlaanderen.be    m.florus@vmm.be 

Projectinfo http://www.noordzuidkempen.be 
  

Genomen 
beslissingen 

Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete 
Vastgesteld door Vl Reg in Bekkenbeheerplan Nete  
Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur Netebekken 
Herbevestigd door BVR 20/07/2012  
Actie 4B_E_285 SGBP (BVR 18 december 2015) 
Projectvergadering 24/11/2015 
Stedenbouwkundige vergunning: 22 juni 2017 
 

Stand van zaken De realisatie van de N19g is door AWV uitgevoerd conform de afspraken met 
de verschillende actoren (zoals VMM en ANB). Het wildraster is ondertussen 
geplaatst. Voorzien van een viaduct over de Kleine Nete van 144m. 
Afgraven van onderliggende grond tot op een diepte van 1.5m. 
Aanwerken van de oevers met natuurvriendelijke materialen. 
Nieuw te verwezenlijken aanplantingen afstemmen op aanwezige vegetatie. 
Alles is afgerond en het project zit volop in de beschikbaarheidsperiode van 
30 jaar. 
 
Voor wat betreft de hermeandering van de Kleine Nete t.h.v. de doortocht N 
19g is een consensus gevonden met de betrokken eigenaars i.v.m. 
modaliteiten voor de uitvoering. De afspraken werden opgenomen in de 
ontwerpplannen. De project-MER ontheffing is medio 2015 verkregen en 
geldig. Het dossier werd besproken in een projectvergadering eind november 
2015. De stedenbouwkundige vergunning is verleend eind juni 2017. Er 
volgde geen beroepsprocedure. 
 
Hermeandering Kleine Nete t.h.v. doortocht N19g werd eind vorig jaar 
aanbesteed en voor 1.409133 euro vastgelegd. 
De start der werken wordt voorzien op 1 juli 2018 
 

Verdere planning Start der werken : 1 juli 2018 
 

Communicatie Alle noodzakelijke communicatie rond de werken aan de Kleine Nete binnen 
het project NZK zal gebeuren tijdens de werffase. 

Overleg In het kader van de beschikbaarheidsperiode is er een maandelijks overleg 
door AWV met de aannemer. 
 
VMM overlegt in kader van de werffase verder met eigenaren en betrokkenen  

Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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Project Landschapspark Pallieterland Lier 
Projectnummer 7 
Datum 29 mei 2018 
Status OC 29 mei 2018 
  

Proces Kader: doelstellingen ANB, stad Lier, Regionaal Landschap Rivierenland. 
Afstemming met geactualiseerd Sigmaplan. 

Processtructuur Dagelijks bestuur, stuurgroep, bilateraal overleg, communicatie- en 
participatieoverleg 

Contactpersoon Naam: Jop Hermans / Gino Verbiest / Inge Verdurmen 
Organisatie: ANB / Stad Lier / Agentschap Onroerend Erfgoed 
Telefoon: 03 224 62 96 / 03 8000 384 / 02 553 64 31   
E-mail: jop.hermans@lne.vlaanderen.be / gino.verbiest@lier.be / 
inge.verdurmen@vlaanderen.be 

Projectinfo Zie o.a. presentaties OC 29-06-2015, PBC 23-09-2015. Info via Jop Hermans.  
  

Genomen 
beslissingen 

- Bestuursakkoord 2013-2018 stad Lier – realisatie van stadsrandbos. 
- 25-02-2014 beslissing ANB Antwerpen m.b.t. ondersteuning stad Lier bij 
realisatie stadsbos + uitbreiding met deelzones Sigmaplan Beneden-Nete en 
omliggende gebieden (onderzoek haalbaarheid Landschapspark) 
- 17-04-2015 (omstreeks) beslissing Ruimte Vlaanderen om noodzakelijke 
herbestemmingen i.h.k.v Pallieterland op te nemen in gepland gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Beneden-Nete en eventueel noodzakelijke 
screening milieueffectrapportage op zich te nemen. 
- 20-05-2015 Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst stad Lier – ANB 
Realisatie Groene Long Pallieterland Lier 2014-2017 
- 07-12-2015 beslissing dagelijks bestuur / raad van bestuur Regionaal 
Landschap Rivierenland beslissen dat RLRL rol als derde trekker opneemt.  
- 01-03-2016 goedkeuring van voorgestelde communicatie- en 
participatiestrategie en basistekst door stad Lier. 
- 13-04-2016 advies GECORO Lier. 
- 20-04-2016 advies Natuur & Milieuraad Lier. 
- 23-5-2016 goedkeuring visienota, structuurschetsen en concept nieuwsbrief 
door stad Lier. 
 
 
beslissing CBS 5-3-2018: aanstelling Regionaal Landschap Rivierenland voor 
de coördinatie uitwerking speelbos. 
 
- beslissing CBS 24-4-2018: aanstelling Regionaal Landschap Rivierenland 
voor de coördinatie uitwerking volkstuintjes. 
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Stand van zaken In 2014-2015 is het voornemen om het landschapspark te realiseren 
voorgesteld aan o.a. de volgende partijen: Natuurpunt (De Wielewaal), 
Waterwegen en Zeekanaal, Polderbestuur Lier, Provincie Antwerpen 
(Leefmilieu, Natuur en landschap, Integraal waterbeleid, PIME, Vrije Tijd), 
Boerenbond, Regionaal Landschap Rivierenland, eigenaar kasteel Ringenhof 
en adviesraden stad Lier. Draagvlak bleek voldoende groot. Partijen bleken 
over het algemeen enthousiast. Er werd besloten een concrete 
inrichtingsstudie te starten. 
 
Looptijd inrichtingsstudie incl. strategisch communicatieplan voorzien tot 31-
08-2016. Visienota, concrete inrichtingsontwerpen enzovoort worden in 
overleg met stuurgroep (o.a. Natuurpunt vzw, WenZ, Polderbestuur Lier, 
Provincie Antwerpen) ontwikkeld. Bijkomend worden in fase van concrete 
ontwerpen en thema´s diverse doelgroepen, o.a. omwonenden, eigenaren 
volkstuintjes, betrokken bij het proces. 
Mogelijke realisaties voor 2019 zijn inrichting en opening speelbos en 
ontwikkeling eerste fase volkstuinen.  
 
GRUP Beneden-Nete werd medio 2016 door Ruimte Vlaanderen opgestart. 
Actorenoverleg wordt september 2016 gepland. 
Op 18-04-2016 vond stuurgroepvergadering plaats over de visienota en vond 
workshop plaats over inrichtingsplannen. 
 
Op 29-06-2016 werden de grondeigenaren en bewoners in het gebied 
geïnformeerd over het project en voorontwerpen: peilen attitude en 
verzamelen opmerkingen. 
 
01-07-2016 persmoment voor lokale/regionale pers. Het project werd 
gepresenteerd en de algemene infomarkt aangekondigd. 
 
Najaar 2017: indienen van subsidieaanvragen Natuur in je Buurt ( ANB) en 
volkstuintjes (VLM): ontvangen subsidies: 15 000 euro (VLM) en laureaat 
Natuur in je Buurt (250 000 euro). 
 
Info- en inspraakmoment op 22-5-2018 naar aanleiding van de informarkt 
GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete. 
 

Verdere planning Nu in fase van participatief luik ontwerpproces. Resultaten worden eind 2018  
verwacht. Concrete acties: opmaak inrichtingsbestek speelbos en 
volkstuintjes  op basis van input participatie. realiseren zgn. quick-wins (bijv. 
speelbos en volkstuinen) en proces GRUP. 
 
Opzegprocedure van pachtovereenkomst gronden OCMW voor realisatie 
volkstuintjes en speelnatuur.  
 
Opstart participatietraject volkstuintjes (concrete acties aan te vullen RLRL):  
- Overleg met Tuinhier 
- Overleg met Polder en stad Lier voor plannen gemeenschapsgebouw 
- Imkers betrekken voor bijenhal 
- Informatiemoment voor inwoners Lier: Infomarkt RUP ‘Beneden-Nete in Lier’ 
(reeds gebeurd 22/05) 
- Betrekken van buurtbewoners d.m.v. buurtfeest op locatie (input speelbos 
en volkstuinen samen bevragen): gezellige namiddag of avond met de buurt   
 
 
Opstart participatietraject speelbos (aan te vullen door RLRL) 
Participatietraject: 
- bevraging jeugdraad (reeds gebeurd 16/04) 
- opruimactie met de Speelmicroob + input voor inrichting (reeds gebeurd 



Coördinatie Vlaamse plannen en projecten in de 
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier 
PROJECTFICHE 
   

10/04)  
- spel- en opruimactie met Don Bosco (reeds gebeurd 23/05) 
- Scholen van Lier betrekken: door naam te laten kiezen van het speelbos 
- Betrekken van buurtbewoners (nog uit te werken, samen met volkstuin) 
 
 

Communicatie De projectpartners hechten groot belang aan open communicatie. Uitgebreide 
communicatiestrategie is de basis. Bilateraal overleg met ´middenveld´ en het 
betrekken van eigenaren/huurders, omwonenden, specifieke doelgroepen 
enzovoort zijn onderdelen hieruit (zie bijlage I) Concreet: 
- Zitdagen eigenaren/betrokkenen per deelgebied 
- Generieke communicatie naar breed publiek en omwonenden (persmoment 
en persbericht) 
- Workshop inrichting volkstuinen en speelbos 
- Nieuwsbrief + infomarkt  
--website stad Lier 

Overleg Zie ´stand van zaken´ en ´communicatie´  
Opmerkingen Geen 
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