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Agenda 

 1 - Goedkeuring verslag OC 21 mei 2014 + overlopen actiepunten 

 2 - Toelichting waterkwaliteit in de Kleine Nete 

 3 - Intentieverklaring Kleine Nete 

 4 - Voorstel PDPO-subsidieaanvraag Graafweide-Schupleer 

 5 - Gecumuleerde impact op landbouw 

 6 - Flankerend beleid Sigmaplan, cluster Kleine Nete 

 7 - Stand van zaken projecten 

 8 - Varia 
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1 Goedkeuring verslag OC 21-5-2014 

 Opmerkingen 
– AP2, bespreking AOG De Zegge: aangepast o.b.v. opmerking van VMM 

• T.h.v. Bobbejaanland is nog een deel van de winterbedstructuur 
aanwezig. Deze zal kan geherprofileerd worden. 
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1 Actiepunten OC 21-5-2014 

 Alle actiepunten komen aan bod in de agendapunten, 
uitgezonderd volgende actiepunt:  
– Els Beullens geeft de informatie m.b.t. een boscompensatie voor een 

ontbossing in Grobbendonk door aan Koen Deheegher 
 
ANTWOORD (besproken op PBC): De gronden van de Welkomhoeve 
zullen niet ingezet worden voor boscompensatie. De vraag van Els 
Beullens is hiermee beantwoord. 
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2 Waterkwaliteit in de Kleine Nete 

 Waterkwaliteit in de Kleine Nete: toelichting 
 
Marc Florus 
VMM 
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3 Intentieverklaring Kleine Nete 

 Nieuw tekstvoorstel na verwerking input/reacties van alle 
partners 
– Uitgangspunt: positief signaal, uitdrukking van de wil om samen voor 

maatschappelijke winst  te gaan met aandacht voor ieders belangen en 
gevoeligheden 

– In lijn met ambitie Vlaams regeerakkoord:  

• werken vanuit bottom up benadering waarbij bestuursniveaus elkaar 
versterken 

• samenwerking op bovenlokaal niveau stimuleren 

• denken vanuit regionaal belang i.p.v. som individuele belangen om tot 
breed gedragen oplossingen te komen 

• dynamisch openruimtebeleid en multifunctionele benadering 

• gebiedsgerichte en geïntegreerde benadering met sterk overlegmodel en 
coördinatie tussen verschillende overheden en sectoren 

• afstemming tussen sectorale programma’s 
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3 Intentieverklaring Kleine Nete 

 Vervolgtraject 
– Voorleggen aan de bevoegde ministers / Vlaamse Regering 
– Ondertekening door gemeentebesturen, provinciebestuur, bevoegde 

ministers / Vlaamse Regering, Boerenbond, ABS, Natuurpunt 
– Organisatie communicatie, ondertekenings-event  ... ? 
– Daarna: 

• vastleggen afspraken organisatiestructuur (werkgroep) 

• uitwerken concreet werk- en actieplan van ‘onderuit’ 

• uitvoeren acties uit actieplan door verschillende partners, bv. 

• projecten inzake inrichting en beheer van gebieden... 

• plattelandsprojecten... 

• indienen aanvraag erkenning strategisch project in uitvoering van RSV... 

• ... 
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3 Intentieverklaring Kleine Nete 

 Hoe naar een ‘actieplan’ in zes maanden? 
– Voorstel van interactieve/participatieve aanpak in drie stappen 

• stap 1. IDENTIFICATIE 

– inventaris gekende lokale projecten 

– analyse gebiedskenmerken, belangen, kwaliteiten, kansen...  

• stap 2. VORMEN VAN BOUWSTENEN 

– verbinden lokale projecten/ideeën met ruimer verhaal 

– verkennen mogelijkheden/noodzaak nieuwe initiatieven 

• stap 3. ONTWERPEN 

– bouwstenen structureren tot samenhangend plan voor 
gebiedsontwikkeling 

– actieprogramma 2015-2020... 
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4. PDPO-subsidieaanvraag 

 Subsidieaanvraag  
PlattelandsOntwikkelingsPlan Provant 2015 -2020 

 

 Landbouweconomische input voor het plan van aanpak 
Graafweide-Schupleer zoals gevraagd door de Vlaamse 
Regering 
– samen met de landbouwbedrijven verkennen waar kansen liggen om 

economisch leefbare landbouwactiviteit te blijven ontwikkelen  
– vanuit de logica en behoeften van individuele bedrijven een 

ontwikkelingsstrategie op maat uitwerken en nieuwe synergiën met bv. 
natuur, water, erfgoed, toerisme, recreatie, educatie, zorg… uitwerken 

– van daaruit gerichte aanbevelingen voor het gebiedsgericht en 
flankerend overheidsbeleid  
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4. PDPO-subsidieaanvraag 

 opgave bedrijfsbegeleider: landbouwbedrijven ondersteunen 
bij uitzoeken en opstarten concrete initiatieven inzake 
herstructurering en/of verbreding om tot (nieuwe) rendabele 
oplossingen voor landbouwers in gewijzigde ruimtelijke 
context te komen 

 

 => Bedrijfsspecifieke plannen van aanpak + input voor plan 
van aanpak Graafweide-Schupleer + algemene aanbevelingen 
(leerervaringen) 
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4. PDPO-subsidieaanvraag 

 Initiatief: OC Kleine Nete 

 Promotor: Boerenbond 

 Breed partnerschap: 
1. Gemeente Grobbendonk 
2. Stad Herentals 
3. Gemeente Nijlen 
4. Gemeente Vorselaar 
5. Provinciebestuur Antwerpen (DROM, DMN, DWEP). 
6. Departement Landbouw en Visserij 
7. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
8. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
9. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
10. Natuurpunt 
11. ABS? 
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4. PDPO-subsidieaanvraag 

 Aansturing: Begeleidingsgroep (is werkgroep van de 

Opvolgingscommissie Kleine Nete die bestaat uit partners project) 

 

 Financieel (RICHTINGGEVEND) 
– Vraag: 1VTE, 2jaar (+ overhead) = 150 000EUR 
– Deel PDPO (65%) =   _97 500EUR 
– Promotor (in principe 15%) =  _22 500EUR (11 250EUR/jaar) 

 
– Bedoeling is om via het partnerschap (overeenkomst) het niet 

subsidiabele deel van het project zo veel als mogelijk te spreiden 
     

 Deadline: 30 oktober 2014 
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4. PDPO-subsidieaanvraag 

 Vraag aan OC 
– OC principieel akkoord met aanvraag? 
– Partners principieel akkoord om bij te dragen? 

 

 Nog uit te werken / aandachtspunten 
– Bepaalde partners kunnen bijkomend worden opgenomen als                

(co-)promotor (i.f.v. wegnemen onevenwicht promotor  (15%) – partner 
(ca. 2%)) 

– Vlaamse administratie niet toegelaten als (co-)promotor 

  

 



Opvolgingscommissie Kleine Nete, 22/10/2014 

5 GECUMULEERDE IMPACT OP LANDBOUWSECTOR  
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1. Nieuwigheden t.o.v. OC 21/05/2014 

Vlaamse Toezichtcommissie: beschikbare impactgegevens  

 

• ambtelijk procesbeheercomité: 
impactgegevens per identificeerbaar bedrijf 
 

• Opvolgingscommissie: 
impactgegevens per gecodeerd bedrijf (anoniem) 
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1. Nieuwigheden t.o.v. OC 21/05/2014 

Analyse: bedrijventerreinen klein stedelijk gebied Herentals 
 

• van bedrijfsareaal van 94 betrokkenen in 3 projecten Kleine Nete 
   1. AGNAS-GRUP (IHD Graafweide-Schupleer, Langendonk) 

    2. bekkenbeheerplan (AOG Grobbendonk, AOG Zegge) 
    3. Sigma (Varenheuvel, Lier, monding Grote Nete) 

 

• ook analyse in ruimere omgeving: 
   ° naast Viersels gebroekt, AG in SBZ-H, AGNAS-GRUP Grote Nete 

   ° regionale bedrijventerreinen KSG Herentals: 
           (fase voorstudie / plan-MER onderzoek) 
       
      Klein Gent zuid 
              bedrijf 20: 4,15 ha (9,0 %) 
                               (3 projecten: 4,46 ha (9,7 %)) 
      Vennen 
               bedrijf 85: 9,79 ha (9,0%) 
                               (3 projecten: 0,43 ha (0,4 %)) 
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1. Nieuwigheden t.o.v. OC 21/05/2014 

Geen analyse PAS (Programmatorische aanpak stikstof) i.f.v. 
SBZ-H 
 

• vraag OC 21 mei 2014: 
ook opname PAS-significantieklassen vd 94 betrokken 
bedrijven 
 

• conclusie: onmogelijke weergave omwille van privacy 
(cfr. VLM) 
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2. Resultaten: impact vd 3 projecten (GRUP/IHD, Sigma, AOG) 

Regionale impact vd 3 projecten is na aanpassing lager: 

 

• impact op ca. 269 ha landbouwgebruik (afname ca.120 ha) 

• 94 betrokkenen (afname met 12) 

 

Betrokkenheid vd 94 in de 3 projecten: 

 

 

 

 

 

 

 

• met 25 ‘sterk’ betrokken bedrijven (≥ 20% bedrijfsareaal) 

• 7 vd 94 zijn betrokken in 2 projecten tegelijk (niet ‘sterk’ ) 
(bedrijven 1, 4, 5, 6, 20, 27, 71) 
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2. Resultaten: bedrijfsgronden in de ruimere omgeving 

Gezamelijke bijkomende impact Viersels Gebroekt, SBZ-H, RUP 
Grote Nete, bedrijventerreinen KSG Herentals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• voor 28 vd 94 betrokkenen: 
- waarvan 27 in agrarische bestemmingen in SBZ-H 
- hoogst: bedrijf 28 (28,05 ha; 48,6 %) door Viersels Gebr. 
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2. Resultaten: bedrijfsgronden in de ruimere omgeving 

Gecumuleerde impact in 3 projecten én ruimere omgeving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 29 ‘sterk’ betrokken bedrijven (i.p.v. 25) 

• 3 reeds ‘sterk betrokken’ bedrijven (in de 3 projecten): 
ook betrokken in ruimere omgeving (bedrijven 2, 34, 41) 

• 5 vd 7 bedrijven die tegelijk betrokken zijn in 2 projecten: ook 
betrokken in ruimere omgeving (bedrijven 4, 5, 20, 27, 71).  
1 bedrijf geraakt hierdoor ‘sterk betrokken’ (bedrijf 20). 

 



21 21 

3. Vervolg: flankerend beleid (FB) 

Na de desktop-analyse het nodige Flankerend Beleid 
(FB) uitwerken:  

• met focus op de ‘sterkst’ betrokkenen: 
- 25 ‘sterk’ betrokkenen in de 3 projecten 
- of 29 in de 3 projecten én in ruimere omgeving 
 

• met geoptimaliseerd FB Sigma door Sigma-werkgroep 
landbouw voor Sigmagebied Varenheuvel-Abroek 
(cfr. beslissing VR 4 april 2014) 
 

• in relatie tot plan van aanpak voor IHD-gebied Graafweide 
(cfr. beslissing VR 4 april 2014) 
 

• na identificatie vd betrokkenen met projectleiders, 
conform machtiging Vlaamse Toezichtcommissie aan 
gouverneur 
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Flankerend beleid Sigmaplan  
cluster Kleine Nete 

 Toelichting 
Bart Bollen 
Departement Landbouw & Visserij 
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Stand van zaken projecten 

 Nieuwe elementen die nog niet aan bod kwamen 
– GRUP (zie IHD en Graafweide-Schupleer) 
– Bekkenbeheerplan 
– Sigmaplan 
– IHD en Graafweide-Schupleer 
– Ankerplaatsen 
– Kempische Noordzuidverbinding 

 
 



Project dijkherstel Kleine Nete aan De 

Zegge 

 

Stand van zaken 

Woensdag 21 mei 2014 

Nijlen 



• Project MER ontheffing (Hellekens, Olens Broek , AOG De 

Zegge) was geldig tot 12/7/2014 en werd geactualiseerd : 

ingediend bij cel MER half september  adviesprocedure loopt  

Van planning naar realisatie 

Afgraven 

van ‘de 

Hellekens’ 

Hermeandering 

Kleine Nete 

Heraanleggen 

dijken incl 

meander N19g 



• Afgraven Hellekens: vooraankondiging gepubliceerd; 

aanbesteding eind 2014, bestek in opmaak  

• Voorbereidingen aanvraag stedenbouwkundige vergunningen 

Hellekens  en AOG De Zegge 

• Hellekens : indienen na ontvangst projectMER ontheffing  

– Voorbereidende gesprekken lopen met stad Herentals, AWV 

• AOG De Zegge: na ‘projectvergadering’  zonder RUP 

Van planning naar realisatie 



Van planning naar realisatie 

• Desktoponderzoek archeologie gestart  

• Peilbuizen geplaatst 

• Verder overleg AOG Zegge: Bobbejaanland (15/9), info-

avond Ark Van Noë (22/9, ism gemeente Kasterlee) 

• Overleg meander N19g: overleg met stad Geel en 

eigenaar 

• Ontwerp SWO VMM – VLM ivm verwerving gronden  

• fase1: sept. 2014- sept. 2015 

• Fase 2: sept. 2015 – april 2016 

 



Voorstel meetnet 



ONTMOET DE SCHELDE ONTMOET DE SCHELDE 29 

Stand van Zaken Cluster Nete en Kleine 
Nete 

Infomarkten Einde juni – begin juli 2014 

Opmaak technische inrichtingsplannen  Polder van Lier 
en Anderstadt I 

Gunning opdracht november 
2014 
December 2014 – einde 2015 

Opmaak technische inrichtingsplannen  Hof van 
Lachenen en Anderstadt III (vijvers) 

Opdracht gegund  
December 2014 – einde 2015 

Geohydrologische studie mondingsgebied Grote Nete Loopt. Resultaten voorjaar 2015 

Varenheuvel Abroek Terreinbezoek juli 2014 
Opmaak inrichtingsnota (ikv 
decreet landinrichting) voor 
landbouwgedeelte 

Opmaak milieueffectenrapport (MER) September 2014 – midden 2015 
Kennisgevingsnota in opmaak 

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 2015 
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Graafweide-Schupleer 

 Bouwstenen van het ‘plan van aanpak’ voor de realisatie 
voorkeursscenario 
– Opmaak van een ‘inrichtingsnota’ cfr. decreet landinrichting (ADLO, ANB 

onder begeleiding van VLM) 
– Eco-hydrologische studie (ANB) 
– Opmaak managementplannen Natura 2000 (ANB) 
– Grondbeleid: anticiperend verwervingsbeleid (ANB, VLM, Natuurpunt) 
– Voorstel PDPO-project ‘toekomst voor landbouw in 

Graafweide/Schupleer’ (BB met ondersteuning partners) 
– Verder debat binnen de Opvolgingscommissie Kleine Nete 
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Graafweide-Schupleer 

 Opmaak van een ‘inrichtingsnota’ cfr. decreet landinrichting 
(ADLO en ANB met begeleiding VLM) 

 
Inhoudstafel: 
 
Deel 1. Projectsituering 
 > Bestaande toestand en juridisch kader 
 
Deel 2. Projectbeschrijving 
 > Doelstellingen en selectie in te zetten instrumenten 
 
Deel 3. Uitvoeringsprogramma en timing 
 > In te zetten instrumenten per actor 
 
Deel 4. Financieringsplan 
 > In te zetten middelen per actor  
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Graafweide-Schupleer 

 Ecohydrologische studie (ANB) 
– 11/2014-11/2015 inventarisatiefase 

• watermeetnet  

• detailhydrografie 

• topografische opmetingen van waterlopen  

• bodem- en vegetatie-analyse  

• koppeling met habitats N-2000  

• landschapsevolutie 

Stuurgroep met terugkoppeling in juni/juli 2015 en oktober 2015; 
rapportage september/oktober 2015.  

– 11/2015-4/2016 modellering 

• opbouw grondwatermodel 

• opbouw oppervlaktewatermodel 

Stuurgroep en rapportage 4/2016 
– 4/2016-11/2016 hydrologische scenario’s en knelpuntenanalyse 

Stuurgroep en rapportage 10/2016 
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Graafweide-Schupleer 

 Opmaak managementplannen Natura 2000 (ANB) 
– 2015 

• Begin 2015 Overlegplatform 1 SBZ Kleine Nete over evidenties 

• Vervolgens periode van bilateraal overleg; vertegenwoordigers van 
de doelgroepen koppelen terug met hun achterban (eigenaars, 
gebruikers) 

• In de loop van 2015 OP 2, gevolgd door afwerking Managementplan 
1.1 (MP 1.1) 

– 2015-2017: fase van vrijwilligheid 

• openstaande saldo doelen verkleinen door vrijwillige 
overeenkomsten met gebruikers/eigenaars 

• Eind 2017: MP 1.2 
– 2017-2019: verplichtende fase voor de habitats 2020 en prioritaire stand-

still acties 

• Eind 2019: MP 1.3 
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Graafweide-Schupleer 

 Grondbeleid: anticiperend verwervingsbeleid (ANB, VLM, 
Natuurpunt) 
– Aankooppoging lopend... 
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Graafweide-Schupleer 

2014 2015 2016 2017 

eco-hydrologische studie 

start RUP procedure 

MP 1.1 MP 1.2 

PDPO-project kansen voor landbouw 

opmaak inrichtingsnota 

anticipatief grondbeleid 

MP 1.0 
evidenties fase vrijwilligheid 



Stavaza aanduidingsprocedure 
ankerplaats ‘Dal v.d. Kleine 
Nete tussen Nijlen en 
Grobbendonk’  



Ankerplaats 
Dal v.d. Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk 
(grondgebied gemeenten Grobbendonk, Nijlen en Zandhoven) 



12 november 2014 —© Onroerend Erfgoed 
 

 26 mei 2014: de ankerplaats werd bij 
ministerieel besluit voorlopig aangeduid 

 07 mei 2014: een eerste toelichtingsvergadering 
voor de betrokken gemeenten werd gehouden te 
Zandhoven 

 02 september 2014: een tweede 
toelichtingsvergadering werd gehouden te Nijlen 

 06 november 2014: het ankerplaatsdossier zal 
worden voorgelegd aan de KCML  

 Nov. – dec. 2014: het ankerplaatsdossier zal 
voor definitieve aanduiding bij de minister ter 
ondertekening worden voorgelegd 
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Procedure:  
van ankerplaats tot erfgoedlandschap 

Ankerplaats uit de Landschapsatlas / nieuw aangemelde ankerplaats 

Aanduiding als ankerplaats 

Erfgoedlandschap 

voorlopige aanduiding  -   Ministerieel besluit   

Opmaak aanduidingsdossier 

Opmaak RUP (gewest, provincie, gemeente) 

Advisering gemeenten, provincie, Vlaamse overheid en KCML  

definitieve aanduiding  -   Ministerieel besluit   

0 

1 

2 

 
 
                 12 november 2014 — © Onroerend Erfgoed 
 

M.b. 26/05/2014  

KCML 06/11/2014 

Nov.-dec. 2014 
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Varia 


