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Opvolgingscommissie Kleine Nete 
 
dinsdag 1 december 2015 / 10.00u 
Ranst – Gemeenschapscentrum Den Boomgaard, polyvalente zaal 
 

VERSLAG1 

 
Aanwezig:  

- Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter 
- Bram Abrams, secretaris 
- Jasmine Michielsen, Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 
- Lieven Nachtergale, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Michel Van Ombergen, Departement Landbouw en Visserij (LV) 
- Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen (RV) 
- Ilse van Dienderen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
- Koen Segher, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) 
- Griet Smaers, schepen, Geel 
- Bart De Boel, medewerker waterlopen, Geel 
- Els Beullens, voorzitter OCMW, Grobbendonk 
- Mien Van Olmen, schepen, Herentals 
- Ward Kennes, burgemeester, Kasterlee 
- Griet Van Olmen, schepen, Nijlen 
- Marc T’Syen, schepen, Olen 
- Fernand Bossaerts, schepen, Ranst 
- Jef Verhaegen, schepen, Ranst 
- Filip Van Den Broeck, schepen, Vorselaar 
- Luc Van Hove, burgemeester, Zandhoven 
- Frederik Mollen, Natuurpunt 
- Gert Van de moortel, Boerenbond 
- Ellen Vos, Innovatiesteunpunt 
- Koen Symons, Innovatiesteunpunt 
- Goedele Schuerman, DenS Communicatie 

 
Verontschuldigd:   

- Sofie Duytschaever, Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 
- Koen Deheegher, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Dirk Jordaens, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Katleen Vandenberghe, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Hilde Van den Broeck, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- Gino Verbiest, verantwoordelijke integraal waterbeheer, Lier 
- Ann Hellemans, deskundige ruimtelijke planning, Lier 
- Marc Herrygers, schepen, Lille 
- Kris Breugelmans, schepen, Lille 
- Peter Symens, Natuurpunt 
- Evi Van Camp, Boerenbond 
- Ludwig Caluwé, gedeputeerde, provincie Antwerpen 
- Rik Röttger, gedeputeerde, provincie Antwerpen 

 
Verslag:  Goedele Schuerman, DenS Communicatie 
 
Agenda   

1. Goedkeuring verslag OC 29 juni 2015 + overlopen actiepunten 
2. PDPO-project Graafweide: plan van aanpak 
3. Pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
4. Projecten: stand van zaken 
5. Intentieverklaring Kleine Nete: goedkeuring onder voorwaarden door gemeenteraad Geel 
6. Natuurpunt: oproep tot responsabilisering 

                                                 
1
 Dit verslag moet samen gelezen worden met de voorbereidende nota’s. 
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7. Problematiek ophogingen in overstromingsgevoelig gebied 
8. Nota gemeente Olen: AGNAS 
9. Varia en rondvraag 

 
Documenten (zie ook www.kleinenete.be) 

- Powerpointpresentatie: ‘151201_KN OC PPT’ 
- AP2: ‘20151201_OC AP2_PDPO Kleine Nete_Voorstelling project’ 
- AP3: Pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 ‘20151201_OC AP3_memo operationaliseren intentieverklaring’ 

 ‘OC AP3_Bestek Kleine Nete’ 
- AP5: Intentieverklaring 

 gemeenteraadsbeslissing Geel: ‘20151005_OC AP5_Geel Intentieverklaring GR’ 

 duiding: ‘20151201_OC AP5_Intentieverklaring Geel_Duiding 
- AP6: Natuurpunt oproep tot responsabilisering 

 ‘20150904_OC AP6_Natuurpunt responsabilisering eigenaars en gebruikers’ 

 ‘20151201_OC AP6_Natuurpunt responsabilisering_Duiding’ 

 ‘20151127_OC AP6_Boer en Tuinder Ophogingen’ 

 ‘20150717_OC AP6_ANB vissterfte Kleine Nete Kasterlee’ 

 ‘20150720_OC AP6_PV Jan Bertels’ 

 ‘20150730_OC AP6_PV Ward Kennes’ 
- AP8: ‘20151110_OC AP8_Olen nota AGNAS’ 

 

 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering OC 29 juni 2015 + overlopen actiepunten 
 
Het verslag wordt aangevuld o.b.v. een opmerking van Boerenbond: 
- AP7, bespreking grondenbank Sigmaplan:  

o Gert Van de moortel, Boerenbond: Binnen eenzelfde gebied moeten grondenbanken op elkaar 
afgestemd worden. 

 
Het verslag wordt met deze aanpassing goedgekeurd.  
 
Alle actiepunten komen aan bod in de agendapunten, uitgezonderd volgende actiepunten: 
- Project Pallieterland: Landbouwer in projectgebied met oranje brief elders in IHD-gebied vraagt beide 

te koppelen. Jop Hermans bekijkt. 
Opvolging: Lieven Nachtergale vraagt na en brengt Boerenbond op de hoogte. 

- Gecumuleerde impact op landbouw: VLM diende zelf aanvraag in bij VTC en vraagt of impact van 
PAS kan ingebracht worden in de inventaris van de gecumuleerde impact op landbouw. Ilse van 
Dienderen, VLM, vraagt intern na. 
Opvolging: Bram Abrams vraagt na bij VLM. 

- Na elke vergadering van het procesbeheercomité een nieuwsflash aan de leden van de 
opvolgingscommissie en op de portaalsite. 
Opvolging: Na de PBC van 23-09-2015 ontvingen de leden van de OC een eerste nieuwsflash. 

 
 
2. PDPO-project Graafweide (Vallei in verandering: kansen voor duurzame landbouw) 
 
Toelichting door Ellen Vos, Innovatiesteunpunt Boerenbond: plan van aanpak. 
Zie ook PPT en nota ‘20151201_OC AP2_PDPO Kleine Nete_Voorstelling project’. 
 
Er zal gewerkt worden met een projectgroep (operationeel) en een stuurgroep (sturen op grote lijnen). De 
Opvolgingscommissie zal functioneren als stuurgroep. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers 
van enkele betrokken Vlaamse administraties, Boerenbond, Innovatiesteunpunt Boerenbond, Natuurpunt 
en de betrokken gemeentebesturen. 
- Belangrijk voor het slagen van het project is vertrouwelijkheid: wat binnen de projectgroep besproken 

wordt, is vertrouwelijk. Er worden in de projectgroep geen individuele bedrijfscijfers getoond. 
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- Landbouwers worden vooraf individueel bezocht en krijgen toelichting over de inhoud van het 
voorkeurscenario. Hiervoor wordt een infobundel opgemaakt. Boerenbond zal de eigen leden 
bezoeken, de Vlaamse administraties de andere landbouwers. 

 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter, vraagt in het bijzonder aan de lokale besturen om bij de samenstelling van de 

projectgroep waakzaam te zijn voor belangenvermenging en zeker geen betrokken landbouwers af 
te vaardigen. 

- Frederik Mollen, Natuurpunt: Aan de betrokken landbouwers moeten naast het voorkeursbesluit 
vooral de doelstellingen van het project worden toegelicht. De nadruk ligt niet enkel op flankerend 
beleid, maar op bedrijfsoptimalisatie, verbreding… 

- Jasmine Michielsen, OE: Het projectgebied ligt grotendeels in een aangeduide ankerplaats. Hoe 
wordt teruggekoppeld naar het Agentschap Onroerend Erfgoed om te vermijden dat er conflicten 
ontstaan met het beschermd landschap. 
o Vooraf zal bilateraal overlegd worden met Onroerend Erfgoed. 

- Frederik Mollen, Natuurpunt: Bij de projectdoelstellingen wordt de opdracht verengd tot 
natuurgebied. Ook andere delen van het projectgebied hebben landschappelijke waarden. Hier wordt 
beter gesproken over het volledige plangebied. Natuurpunt heeft zich akkoord verklaard tot 
deelname aan het PDPO-project op voorwaarde dat het 'natuurbeheer' zou worden bekeken in het 
volledige plangebied, dus evengoed in het agrarisch als in het natuurgebied, zonder voorafnames. 
Het PDPO-project zou dit mee bekijken, maar dit blijkt nu niet uit voorliggende documenten. 
o Gert Van de moortel, Boerenbond: Voor de projectdoelstellingen is de formulering uit de 

projectaanvraag overgenomen. Het is wel degelijk de bedoeling om te kijken naar mogelijkheden 
ook buiten het nieuwe natuurgebied. Dit zal gebeuren in fase 1. De formulering uit de 
projectaanvraag nu wijzigen kan bedreigend overkomen bij de betrokken landbouwers. 

o Lieven Nachtergale, ANB: De meerwaarde van dit project ligt in de kans tot innovatie, op basis 
van de verzamelde kennis in de projectgroep. Dit gaat verder dan puur natuurbeheer. Dit was al 
zo afgesproken in de projectgroep. Het blijkt nog te weinig uit de teksten. 

o Gert Van de moortel, Boerenbond: De landbouwsector steunt de vraag de opdracht niet te 
verengen tot het natuurgebied, maar het volledige plangebied te bekijken. 

o Cathy Berx, voorzitter: Het is belangrijk het proces niet vanaf de start te beperken. Boerenbond 
volgt de redenering van Natuurpunt en zal dit verder in het proces expliciteren. De inleidende nota 
die bezorgd zal worden aan de betrokken landbouwers moet hier duidelijkheid over scheppen. 

- Frederik Mollen, Natuurpunt: Er zijn veel modellen mogelijk voor agrarisch natuurbeheer. In de 
portfolio worden best meerdere voorbeelden opgenomen. 

- Cathy Berx, voorzitter: Het is belangrijk dat de resultaten van het PDPO-project bruikbaar zijn voor 
de andere projecten, bv. Varenheuvel-Abroek. 

 
Afspraken: 
- Grobbendonk en Herentals geven nog door wie afgevaardigd wordt voor de projectgroep. 
- Vooraf wordt bilateraal overlegd met Onroerend Erfgoed. 
- In de inleidende nota aan de landbouwers wordt geëxpliciteerd dat de doelstellingen op het volledige 

plangebied slaan. 
 
 
3. Pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: Opmaak van een gebiedsgericht ruimtelijk 

ontwikkelingsprogramma voor een veerkrachtige vallei van de Kleine Nete  
 
Toelichting door Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen. 
Zie ook PPT , nota ‘20151201_OC AP3_memo operationaliseren intentieverklaring’ en ‘OC AP3_Bestek 
Kleine Nete’. 
 
De opdracht heeft als doel via een participatief proces samen verder concreet invulling te geven aan twee 
van de opgaven uit de intentieverklaring waarin de partners zich engageren om: 
(1) De verschillende (bestaande) gemeentelijke, provinciale en gewestelijke visies op de vallei van de 
Kleine Nete samen te brengen in een gemeenschappelijke toekomstvisie en onderling af te stemmen. 
Deze gemeenschappelijk visie biedt het kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
(2) Samen een evenwichtig actieplan voor de vallei uit te werken met concrete projecten en initiatieven 
waarbij actief op zoek gegaan wordt naar mogelijke synergiën en samenwerking. 
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Ruimte Vlaanderen schreef een bestek uit voor een externe opdracht met ontwerpend onderzoek en 
ontwerpateliers, maar ontving geen offertes. 
Ruimte Vlaanderen zal het onderzoeksvoorstel evalueren in functie van de onderzoeksagenda voor 2016. 
 
Bespreking: 
- Gert Van de moortel, Boerenbond: Deze opdracht zal tijdelijk lopen, dat bemoeilijkt de afstemming 

met de andere, langer lopende, projecten. 
- Frederik Mollen, Natuurpunt: De complementariteit met de andere lopende projecten moet duidelijk 

zijn. 
o Christophe Vandevoort, RV: Doelstelling is via ontwerpateliers de verschillende visies en lokale 

projecten samen te brengen en een evenwichtig actieplan uit te werken. De verdere opvolging 
gebeurt binnen de OC. 

- Griet Van Olmen, Nijlen: de gemeente Nijlen juicht dit initiatief toe. 
 
Afspraken: 
- Christophe Vandevoort bezorgt het bestek aan de leden van de OC.  
 
 
4. Projecten: stand van zaken 
 
Zie ook PPT. 
 
GRUP 
Toelichting door Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen. 
 
De verdere opmaak van de RUP’s zal gefaseerd verlopen en wat betreft timing afgestemd op de 
deelprojecten. Op dit ogenblik zijn er volgende RUP’s voorzien: 
- RUP Tappelbeek Broechem: Beslissing VR over ENA van 17 juli 2015, start overleg opmaak RUP in 

2016; 
- RUP Benedennete (incl. landschapspark Pallieterland): plan-MER en inrichtingsstudie in opmaak, 

start overleg opmaak RUP in 2016; 
- RUP Kleine Nete en Aa: ecohydrologische studie, PDPO-project in 2016, (her)opstart overleg 

opmaak RUP in 2017; 
- RUP Mondingsgebied Grote Nete: plan-MER in opmaak, start overleg opmaak RUP in 2018; 
- RUP Kleine Nete Grobbendonk-Nijlen (Varenheuvel-Abroek + ankerplaats): plan-MER in opmaak, 

start overleg opmaak RUP in 2019; 
- RUP Vliegveld Malle en omliggende open ruimte (ankerplaatsen): plan-MER goedgekeurd in 

augustus 2015, start overleg opmaak RUP in 2016; 
- RUP Grote Nete van Zammelsbroek tot Heist o/d Berg: plan-MER in afronding, plenaire vergadering 

voorontwerp RUP begin 2016. 
 
Bespreking: 
- Ellen Vos, Innovatiesteunpunt: Het PDPO-project Graafweide loopt tot 3-09-2017. Afstemming is 

belangrijk. 
o Christophe Vandevoort, RV: De opmaak van het RUP zal aansluiten op de PDPO-opdracht. 

 
 
Bekkenbeheerplan 
Toelichting door Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij. 
 
AOG Grobbendonk 
AOG Grobbendonk is gerealiseerd en voorlopig opgeleverd. Voorstel blijft de opening te combineren met 
de ondertekening van de intentieverklaring door minister Schauvliege. 
 
Rivierherstelproject Kleine Nete en AOG De Zegge 
- De project-MER-ontheffing (voor Hellekens, Olens Broek, AOG De Zegge en meander N19g) is 

goedgekeurd voor een periode van vier jaar (geldig tot 27-04-2019). 
- Afgraven Hellekens: de stedenbouwkundige vergunning is voorwaardelijk verkregen op 6 november 

2015. Verder overleg loopt o.a. in functie van de aanleg van de fietsostrade. De werken zijn 
aanbesteed. 
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- AOG De Zegge + meander N19g: de bouwvergunning is aangevraagd via een projectvergadering 
(24 november 2015). De projectvergadering was gunstig mits voorwaarden (er is nog geen 
goedgekeurd verslag van de projectvergadering). 

- Grondverwerving AOG De Zegge: het onteigeningsbesluit is op 22 juli 2015 ondertekend door 
minister Schauvliege en betekend aan de eigenaars/gebruikers. VMM heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met VLM voor de grondverwerving. VLM start binnenkort de 
onderhandelingen met eigenaars en gebruikers voor fase 1 (Olens Broek – Eerselingendijk). Voor 
fase 1 streeft VMM naar een bouwvergunning voorjaar 2016. De onderhandelingen voor fase 2 zijn 
gepland najaar 2016. 

- Voor zoekzones Bobbejaanland en Camping Korte Heide zal VMM in 2016 samen met de 
stakeholders een nieuw Interregproject ‘Building with nature’ starten met een participatief 
ontwerptraject.  

 
Bespreking: 
- Gert Van de moortel, Boerenbond: betekent de opmaak van een RUP dat de landbouwbestemming 

zal wijzigen? 
o Marc Florus, VMM: er komen geen andere bestemmingswijzigingen dan diegene die 

voortvloeien uit de keuze voor dijktype 1 of 2. 
 
 
Sigmaplan 
Toelichting door Koen Segher, Waterwegen en Zeekanaal. 
 
- Opmaak Plan-MER: voor de hele cluster zal één plan-MER opgemaakt worden. De terinzagelegging 

van de kennisgeving liep van 22-09-2015 tot 21-10-2015. De bespreking van het ontwerp-MER is 
gepland voorjaar 2016. 

- Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP): per zone zal een apart GRUP opgemaakt 
worden. De opmaak van het eerste GRUP deelgebied Benedennete wordt voorbereid. 

- Beneden Nete: voor Hof van Lachenen en Anderstadt III maakt ANB technische uitvoeringsplannen, 
voor Polder van Lier en Anderstadt I doet W&Z dat. De inventarisatie van bestaande constructies, 
nutsleidingen, overstorten… is gebeurd. Topografische opmetingen en geotechnisch onderzoek zijn 
uitgevoerd, het grondwatermeetnet is geplaatst. Voor de omgeving van het Ringenhof zijn de 
peilbuizen, zij het met vertraging, geïnstalleerd. Deze zone maakt nu ook deel uit van het 
grondwatermeetnet. Het milieuhygiënisch onderzoek in de zone van de Beneden Nete is uitgevoerd 
en de verwerking van de resultaten loopt. Wat communicatie en recreatie betreft, zal ook afgestemd 
worden met de visie opgemaakt i.f.v. ‘Pallieterland Lier’. 
Inrichtingsplan Mondingsgebied Grote Nete: het geohydrologisch onderzoek is afgerond, de 
inrichting wordt technisch verder uitgewerkt in 2016. Voor gebruikers en eigenaars zijn er 
informatievergaderingen op 24-11 en 3-12-2015. VLM maakt een landbouweffectenrapport op tegen 
maart 2016. 

- Varenheuvel-Abroek: ontwerp-inrichtingsnota cfr decreet landinrichting is in opmaak (in 
samenwerking met VLM). Het doel van de inrichtingsnota is enkel het instrumentarium samen te 
brengen voor een goede ruimtelijke en fysische scheiding tussen het landbouw- en het natuurgebied. 
Beide moeten na de inrichting ongehinderd en los van elkaar kunnen functioneren en autonoom 
ontwikkelen.  

 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter: Het flankerend beleid voor Graafweide zou sporen met de andere projecten. 

Voor het Sigmaproject loopt het flankerend beleid al. Dit moet duidelijk aangegeven worden in de 
communicatie. 

- Griet Van Olmen, Nijlen: Wat zijn de plannen voor het historisch stort net ten noorden van het 
Mondingsgebied Grote Nete? 
o Lieven Nachtergale, ANB: OVAM plant hier een testcase waarbij synergie gezocht wordt tussen 

sanering en het Sigmaproject. De invulling moet nog bepaald worden. 
- Gert Van de moortel, Boerenbond: Wat is de stand van zaken van de inrichtingsplannen 

Varenheuvel-Abroek? 
o Koen Segher: hierover is recent overlegd met Boerenbond. De documenten zullen opnieuw 

overgemaakt worden. Zodra de nota van VLM afgewerkt is, wordt die voorgelegd op de OC. 
o Els Beullens, Grobbendonk: Nog steeds zijn er betrokken landbouwers die niet op de hoogte zijn. 
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o Luc Van Hove, Zandhoven: Vorige week is nog overlegd met de landbouwers. De gemeente 
Zandhoven is tevreden over de communicatie. 

o Cathy Berx, voorzitter, roept de leden van de OC op om betrokkenen aan te porren om gebruik te 
maken van de overleg- en informatiemomenten. 

- Els Beullens, Grobbendonk: Wat zal nog mogelijk zijn in het natte gebied in de bovenhoek van 
Varenheuvel-Abroek? 
o Koen Segher, W&Z: Dit blijft landbouwgebied, bij de uitwerking zal gekeken worden of 

optimalisatie mogelijk is. 
o Lieven Nachtergale, ANB: Er mogen geen verkeerde verwachtingen ontstaan voor Varenheuvel-

Abroek. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor een goede scheiding van landbouw- en 
natuurgebied. Maar maatregelen die verder gaan en enkel op landbouw zijn gericht (bv. drainage 
los van mitigatie van eventuele vernattende impact vanuit het nieuwe natuurgebied) zijn hier niet 
aan de orde. Het flankerend beleid bestaat hier, naast het ontzien van de landbouwenclave in 
Varenheuvel-Abroek, uit een fasering (dit projectdeel is bijna 10 jaar achteruitgeschoven), 
ruilgrond (o.m. mogelijk gemaakt omdat door de fasering meer tijd voor het vinden ervan is 
bekomen) en stimuli. 

- Gert Van de moortel: Hoe ver staat de nota flankerende maatregelen? 
o Lieven Nachtergale, ANB: Het Departement Landbouw & Visserij, Bart Bollen, is hiervoor de 

trekker binnen het Sigmaproject. 
- Jasmine Michielsen, OE: Wat is de stand van zaken van het project Pallieterland? 

o Koen Segher, W&Z: Deze week vindt een stuurgroep plaats waarop de stand van zaken wordt 
meegedeeld. 

 
Afspraken: 
- Koen Segher, W&Z, maakt de documenten over Varenheuvel-Abroek opnieuw over aan 

Boerenbond. 
- Michel Van Ombergen, LV, vraagt bij Bart Bollen naar de stand van zaken van de nota flankerende 

maatregelen. 
 
 
IHD en Graafweide-Schupleer 
Toelichting door Lieven Nachtergale, ANB. 
 
- Opmaak managementplannen Natura 2000: Managementplan 1.1 is in opmaak, de schriftelijke 

evaluatie bij de actoren zou starten in januari 2016. Afwerking en goedkeuring is gepland tegen half 
2016. 

- Graafweide-Schupleer: 
o Ecohydrologische studie: eerste resultaten bodemanalyses najaar 2015. Bijkomend zullen enkele 

extra percelen bemonsterd worden. 
o Inrichtingsnota cfr. decreet landinrichting is in opmaak. De projectsituering is afgewerkt en kan 

voorgelegd worden aan de PBC. Plan van aanpak, projectdefinitie, doelstelling en concept 
worden afgewerkt tegen eind 2015. 

 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter: De minister paste zoekzones aan omwille van PAS. Heeft dit invloed op het 

gebied Graafweide-Schupleer? 
o Michel Van Ombergen, LV: Er was afgesproken dat de zoekzones uit Graafweide-Schupleer 

zouden geschrapt worden. 
o Gert Van de moortel, Boerenbond: Kunnen er nog wijzigingen komen in de codering groen-

oranje-rood? 
o Christophe Vandevoort, RV: In september is een nieuwe kaart opgemaakt, die stemt niet overeen 

met het voorkeurscenario Graafweide-Schupleer. Via de PBC is gevraagd de volgende versie van 
de kaart aan te passen. Op grote schaal zijn de zoekzones definitief, maar individueel zijn nog 
wijzigingen mogelijk (ook opschaling kan) samenhangend met de lopende projecten.  

- Els Beullens, Grobbendonk: Hoe staat het met de aankoop van de gronden van D’Ursel? 
o Bram Abrams: Er is nog geen concreet resultaat, de gesprekken lopen nog.  

- Els Beullens, Grobbendonk: Een landbouwer uit Graafweide-Schupleer contacteerde ANB omdat de 
peilbuizen niet geplaatst zijn overeenkomstig het plannetje. 
o Lieven Nachtergale, ANB, bekijkt dit intern. 
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Afspraken: 
- Lieven Nachtergale, ANB, checkt intern de vraag over peilbuizen die niet volgens plan zouden 

geplaatst zijn. 
 
 
Ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’ 
Toelichting door Jasmine Michielsen, Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
Op 27 januari 2015 werd de ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’ definitief 
aangeduid. De verdere uitwerking naar een erfgoedlandschap volgt bij opmaak van het GRUP. 
Sinds januari 2015 is de wetgeving veranderd: voortaan is er geen aanduidingsprocedure meer, maar een 
vaststelling vanuit de landschapsatlas. De consequenties blijven dezelfde. 
 
 
5. Intentieverklaring Kleine Nete 
 
Alle leden van de Opvolgingscommissie keurden de intentieverklaring goed. De gemeenteraad van Geel 
koppelde hier voorwaarden aan. 
 
Toelichting bij de voorwaarden uit de gemeenteraadsbeslissing van Geel door Griet Smaers, schepen, en 
Bart De Boel, ambtenaar. Zie ook PPT en nota ‘20151005_OC AP5_Geel Intentieverklaring GR’.  
 
Griet Smaers geeft aan dat de voorwaarden eerder aandachtspunten zijn dan restrictieve voorwaarden. 
 
VMM maakte een nota op met daarin een reactie op alle opmerkingen van Geel.  
Marc Florus, VMM: 
Zie ook nota ‘20151201_OC AP5_Intentieverklaring Geel_Duiding’ 
- In overleg met de belangrijkste eigenaar is de kaart met af te graven zones t.h.v. de N19g i.f.v. plas-

dras aangepast en zo mee opgenomen in de tweede herziening van de project-MER-ontheffing. De 
waardevolste stukken bos worden behouden. Op basis van het ontwerp zal het grondwaterpeil t.h.v. 
de zone N19g zo goed als niet wijzigen. De oude meander is nu stilstaand water met wilgenopstand. 
Na de inrichting zal er een verschuiving optreden naar de afgegraven zones waar plas-dras en 
wilgenopstand komt. 

- De onderhandelingen voor de onteigening lopen. Daarbij wordt zoals afgesproken met de 
landbouwers en de OC de keuze gelaten tussen twee types van dijkprofielen. Het type bepaalt of en 
waar recreatie met paarden mogelijk is. VMM zal zelf geen type opleggen. Als er overeenstemming 
is tussen de Stad Geel, de betrokken landbouwers en de landbouwsector, kan er gekozen worden 
voor een dijktype met pad voor fietsers en paarden. Voorwaarde voor VMM is dat dit het project niet 
mag vertragen. 

 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter: Het is jammer dat deze opmerkingen pas nu worden geformuleerd terwijl over 

het project ‘overstromingsgebied De Zegge’ toch een uitgebreid overlegtraject is gevoerd. Uit de 
bespreking blijkt dat de opmerkingen van Geel vermoedelijk zijn uitgeklaard. Geel koppelt intern 
terug en zal dit nog bevestigen. 

- Ward Kennes, Kasterlee, heeft signalen ontvangen dat er in bepaalde delen in het projectgebied 
geen winterdijk zou komen.  
o Marc Florus, VMM: Dit is niet correct. In het gehele projectgebied (incl. zone ter hoogte van de 

N19g) worden nieuwe winterdijken aangelegd. 
 
Afspraken: 
- Stad Geel koppelt intern terug en laat de opvolgingscommissie weten of alle opmerkingen uit het 

gemeenteraadsbesluit zijn uitgeklaard. 
 
 
 
6. Natuurpunt: oproep tot responsabilisering 
Toelichting door Frederik Mollen, Natuurpunt. 
Zie ook nota’s, artikel en parlementaire vragen: 
- ‘20150904_OC AP6_Natuurpunt responsabilisering eigenaars en gebruikers’ 
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- ‘20151201_OC AP6_Natuurpunt responsabilisering_Duiding’ 
- ‘20151127_OC AP6_Boer en Tuinder Ophogingen’ 
- ‘20150717_OC AP6_ANB vissterfte Kleine Nete Kasterlee’ 
- ‘20150720_OC AP6_PV Jan Bertels’ 
- ‘20150730_OC AP6_PV Ward Kennes’ 
 
Natuurpunt stelt vast dat het engagement uitgesproken door de leden van de OC via de intentieverklaring, 
niet altijd in de praktijk wordt gebracht. Exemplarisch geeft Natuurpunt drie voorbeelden van scheuren 
van grasland, niet vergunde ophoging van gronden en lozing van mest. 
 
Natuurpunt werkte ook een planvoorstel uit voor een planologische ruil landbouw/natuur aan ’t Vlot 
(Eisterlee). Natuurpunt stelt voor enkele landbouwgronden in de Netevallei nabij ’t Vlot om te zetten naar 
groengebied. Dit kan gecompenseerd worden door de omzetting van gronden in natuurgebied met lage 
natuurwaarde (t.h.v. Bloktstraat en Beemdenstraat) naar landbouwgrond.  
 
Bespreking: 
- Cathy Berx roept op tot responsabilisering. 
- Christophe Vandevoort, RV: De voorgestelde ruil voor Eisterlee kan overwogen worden indien er een 

draagvlak voor bestaat.  
- Ward Kennes: Hoe gaat de Vlaamse overheid de schade aan het visbestand door de mestlozing 

recupereren bij de veroorzaker? 
o Marc Florus, VMM: Er is een schadedossier opgemaakt (ecologische schade en schade aan 

visbestand en broed) en ingeleid bij de afdeling Milieuschade. Bram zal de stand van zaken 
opvragen. 

o Cathy Berx, voorzitter: Dit dossier zal vermoedelijk naast een administratief luik ook een 
gerechterlijk luik hebben. 

 
Afspraken: 
- Alle betrokken leden van de OC bezorgen hun standpunt over de voorgestelde planologische ruil 

voor Eisterlee tegen eind maart 2016. 
 
 
7. Problematiek ophogingen in overstromingsgevoelig gebied 
Toelichting door Marc Florus, VMM. 
Zie ook PPT. 
 
VMM stelt regelmatig ophogingen vast in effectief of natuurlijk overstromingsgebied, uitgevoerd zonder 
vergunning. Elke ophoging betekent verlies van kombergend vermogen. VMM dringt aan op snel en 
krachtdadig optreden via stakingsbevel, proces-verbaal en herstelvordering. Samenwerking tussen 
waterbeheerders, inspectie RO en lokale besturen is hierbij cruciaal. 
 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter: Dit punt zal ook geagendeerd worden op een burgemeestersoverleg. 
- Frederik Mollen, Natuurpunt, is tevreden dat de problematiek van ophogingen ernstig wordt 

genomen. Het waterbergend vermogen kan hersteld worden, maar de schade aan waardevolle 
vegetatie meestal niet. Preventie is hier erg belangrijk. 

 
 
8. Nota gemeente Olen: AGNAS 
Toelichting door Marc T’Syen, Olen en Christophe Vandevoort, RV. 
Zie ook PPT en nota Olen ’20151110_OC AP8_Olen nota AGNAS’. 
 
Olen is vragende partij om een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten voor het 
landbouwgebied ‘Doffen’ of het gebied toe te voegen aan een lopend RUP. In 2006 vroeg de gemeente 
dit gebied niet te herbevestigen. 
 
Er zijn drie mogelijke opties. Optie 1: het gebied toevoegen aan het RUP Kleine Nete en Aa (in 2017). 
Optie 2: het gebied voorstellen als nieuw op te starten gebied voor het gebiedsgericht programma 
AGNAS 2017. Belangrijk hierbij is dat het AGNAS programma ook natuurdoelen bevat voor dit gebied 
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(o.a. 25 ha aan bosuitbreiding). Optie 3: opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met 
delegatie. 
 
Bespreking: 
- Frederik Mollen, Natuurpunt: de minister gaf bij de evaluatie van de AGNAS-projecten aan de 

lopende projecten beheersbaar te willen houden. Optie 1 en 2 houden net een uitbreiding in. 
- Christophe Vandevoort, RV: Ruimte Vlaanderen zal geen RUP opmaken zonder engagement voor 

bosuitbreiding van alle betrokken actoren. De 25 ha bosuitbreiding betreft feitelijke bosuitbreiding. 
Het zone-eigen maken van bestaand bos telt niet mee. 

- Marc Florus, VMM: VMM heeft geen voorkeur, maar indien optie 1 gekozen wordt, mag dit de 
opmaak van het RUP niet vertragen. 

 
Afspraken: 
- Olen bespreekt dit intern en laat haar beslissing weten. Dit moet duidelijk zijn voor het RUP Kleine 

Nete en Aa heropstart. 
 
 
9. Varia en rondvraag 
- Mien van Olmen, Herentals: De gouverneur vroeg de gemeenten naar voorstellen voor 

herbebossing. Hier moet omzichtig mee omgesprongen worden. Een OCMW zou gronden kunnen 
aanbieden die mogelijke ruilgrond zijn voor lopende projecten. Er is nood aan synergie tussen deze 
vraag en de lopende projecten en grondenbanken. 

- Jef Verhaegen, Ranst: Momenteel worden bomen gerooid ter hoogte van Emblem op grondgebied 
van Nijlen of Lier. Past dit in de intentieverklaring? 
o Frederik Mollen, Natuurpunt: Het gaat om inrichtingswerken in het kader van het Lifeproject. 

Informatie hierover zal aan Ranst bezorgd worden. 
- Gert Van de moortel: Er loopt een aanvraag voor een Leader project door Kempens Landschap. 

Deze vraag was beter vooraf teruggekoppeld naar de OC. 
 
Afspraken: 
- Frederik Mollen, Natuurpunt, bezorgt Ranst informatie i.v.m. het rooien van bomen in het kader van 

het Lifeproject ter hoogte van Emblem. 
 
 
 
Actiepunten 
 
- Openstaande actiepunten OC 29 juni 2015 

- Project Pallieterland: Landbouwer in projectgebied met oranje brief elders in IHD-gebied vraagt 
beide te koppelen. Lieven Nachtergale vraagt intern na en brengt Boerenbond op de hoogte. 

- Gecumuleerde impact op landbouw: VLM diende zelf aanvraag in bij VTC en vraagt of impact van 
PAS kan ingebracht worden in de inventaris van de gecumuleerde impact op landbouw. Bram 
vraagt na bij VLM. 

- PDPO-project Graafweide 
o Grobbendonk en Herentals geven nog door wie afgevaardigd wordt voor de projectgroep. 
o Vooraf wordt bilateraal overlegd met Onroerend Erfgoed. 
o In de inleidende nota aan de landbouwers wordt geëxpliciteerd dat de doelstellingen op het 

volledige plangebied slaan. 
- Pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

o Christophe Vandevoort bezorgt het bestek aan de leden van de OC.  
- Sigmaplan 

o Koen Segher maakt de documenten over Varenheuvel-Abroek opnieuw over aan Boerenbond. 
o Michel Van Ombergen vraagt bij Bart Bollen naar de stand van zaken van de nota flankerende 

maatregelen. 
- IHD en Graafweide-Schupleer: Lieven Nachtergale checkt intern de vraag over peilbuizen die niet 

volgens plan zouden geplaatst zijn. 
- Intentieverklaring: Stad Geel koppelt intern terug en laat weten of alle opmerkingen zijn uitgeklaard. 
- Voorstel planologische ruil Eisterlee: alle betrokken OC-leden bezorgen hun standpunt tegen eind 

maart 2016. 
- Schadedossier mestlozing: Bram vraagt stavaza op. 



Opvolgingscommissie Kleine Nete 1 december 2015 10 

- Vraag Olen AGNAS: Olen bespreekt dit intern en laat haar beslissing weten voor het RUP Kleine 
Nete en Aa heropstart. 

- Lifeproject t.h.v. Emblem: Frederik Mollen bezorgt Ranst informatie i.v.m. het rooien van bomen. 
 


