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Agenda

 Goedkeuring verslag OC 1 december 2015 en opvolging actiepunten

 Stand van zaken plannen en projecten
 Opmaak Gewestelijke RUP’s
 Opmaak Managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H
 Projecten Bekkenbeheerplan
 Compensaties Kempische Noordzuidverbinding N19g
 Aanduiding Erfgoedlandschappen

• Beheersplannen

 Geactualiseerd Sigmaplan

• Ontwerp plan-MER Cluster Kleine Nete en Nete

• Inrichtingsnota Varenheuvel-Abroek

 PDPO-project “Vallei in verandering: kansen voor duurzame landbouw” 

 Operationaliseren Intentieverklaring
 Terugkoppeling resultaat werkateliers en verdere aanpak

 Varia
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1. Goedkeuring verslag OC 1-12-2015

 Aanvullingen en correcties doorgevoerd en rondgestuurd
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1- Actiepunten OC 1-12-2015

 De 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. => Lieven

 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. => Bijkomende impact door PAS bleek bij nazicht 
eerder beperkt (info VLM, zie ook rapportage VR). Momenteel 
nog geen zicht op definitieve impact PAS.

 IHD en Graafweide-Schupleer: Lieven Nachtergale checkt intern de 
vraag over peilbuizen die niet volgens plan zouden geplaatst zijn. 
=> ANB heeft geen informatie over verkeerd geplaatste 
peilbuizen.
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2. Stand van zaken plannen en projecten

 Opmaak Gewestelijke RUP’s

 Opmaak Managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H

 Projecten Bekkenbeheerplan

 Compensaties Kempische Noordzuidverbinding N19g

 Aanduiding Erfgoedlandschappen
 Beheersplannen

 Geactualiseerd Sigmaplan
 Ontwerp plan-MER Cluster Kleine Nete en Nete
 Inrichtingsnota Varenheuvel-Abroek

 PDPO-project “Vallei in verandering: kansen voor duurzame 
landbouw” 
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2.1. Opmaak gewestelijke RUP’s

 RUP Benedennete Lier
 14 september 2016: infomarkt inrichtingsplan project Pallietersland
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2.1. Opmaak gewestelijke RUP’s

 RUP Benedennete Lier
 19 september 2016: bilateraal overleg met stad Lier over RUP-voorstel
 30 september 2016: actorenoverleg over RUP-voorstel in Lier
 daarna: opmaak voorontwerp RUP i.f.v. organisatie plenaire vergadering begin 2017 

(na goedkeuring plan-MER Sigma Cluster Kleine Nete en Nete)
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2.1. Opmaak gewestelijke RUP’s

 RUP Tappelbeek in Broechem
 29 juni 2016: plenaire vergadering over voorontwerp RUP
 31 augustus 2016: gunstig advies SARO
 nu: opmaak ontwerp RUP i.f.v. voorlopige vaststelling door VR na goedkeuring MER-

screening: najaar 2016
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2.1. Opmaak gewestelijke RUP’s

 RUP Kleine Nete en Aa N19 tot Albertkanaal
 Heropstart in 2017 na afronding lopende onderzoeken Graafweide-Schupleer 

(ecohydrologische studie...)

 RUP Mondingsgebied Grote Nete
 Opstart in 2018 cfr. planning project Sigmaplan

 RUP Varenheuvel-Abroek
 Opstart in 2019 cfr. planning project Sigmaplan

 RUP Gerhezerbossen-Doffen in Olen
 Indicatief voorstel uitgewerkt in overleg met gemeente Olen en lokale actoren 

(voorjaar 2016)
 Opmaak agenderingnota i.f.v. beslissing over opname in gebiedsgericht programma 

AGNAS 2017 (najaar 2016)
 Opstart RUP > in te plannen in 2017 indien opgenomen in programma 2017



Vlaamse plannen  
en projecten

10

KLEINE NETE

2.2. Opmaak managementplannen Natura2000

 Overlegproces opmaak mangagementplannen
 Overlegplatforms i.f.v. opmaak MP 1.1 in 2015

• MP 1.1 bevat evidenties/intenties, prioritaire inspanningen/actielijst, 
openstaand saldo, zoekzonekaarten

 Besluitvorming over MP 1.1. “on hold” in afwachting van beslissingen 
Vlaamse Regering over Vlaams Natura 2000-programma en 
aanpassing natuurdecreet na vernietigingen bepalingen 
instandhoudingsbeleid  door grondwettelijk hof

• knelpunt inzake te weinig publieke inspraak

• herrstel regelgeving via decreetswijzigingen waarbij bijkomende 
openbare onderzoeken ingevoerd worden voor Natura 2000-programma, 
PAS en managementplannen

 Gebiedsgerichte implementatie Europese Natuurdoelen gaat 
ondertussen verder
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2.2. Opmaak managementplannen Natura2000

 Specifiek lopend voor SBZ’s Kleine Nete
 SBZ-H Graafweide-Schupleer:

• Ecohydrologische studie loopt tot eind 2016 > daarna opmaak inrichtingsplan
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2.3. Projecten Bekkenbeheerplan

 Rivierherstelproject Kleine Nete

 AOG De Zegge



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

meander N19g): geactualiseerd, goedgekeurd (27/04/2015 tot 

27/4/2019) 

Rivierherstelproject tussen Herentals en Kasterlee

Van planning naar realisatie

Afgraven 

van ‘de 

Hellekens’

Hermeandering

Kleine Nete

Heraanleggen 

dijken incl 

meander N19g

Heraanleggen

meander N19g



• Afgraven Hellekens: 

• Stedenbouwkundige vergunning voorwaardelijk verkregen in november 2015

• Verder overlegd ifv aanleg fietsostrade, werfverkeer

• Werken zijn gestart op 1 augustus 2016 ( 300 werkdagen)

• AOG De Zegge + meander N 19g: bouwvergunningsaanvraag 

• Bouwvergunning AOG De Zegge + meander N19g  opgemaakt cfr afspraken

• Geen bezwaren van de PBC van 5 mei 2014 en de OC van 21 mei 2014 om 

de bouwvergunning aan te vragen via Projectvergadering

• Projectvergadering: 24 november 2015 

• Voorwaardelijk gunstig 

Van planning naar realisatie



Van planning naar realisatie

• Projectvergadering: gunstig mits voorwaarden
• Geen ophogingen in effectief overstromingsgevoelig gebied 

• Ontbossingen dienen in natura gecompenseerd te worden

• Er dient een geïntegreerde visie opgemaakt te worden voor zowel AOG 

De Zegge als zoekzones Bobbejaanland en camping Korte Heide 

• Onderzoek naar het doortrekken van de dienstweg tussen de 

Geruimloop en 200 m stroomopw de Larumse loop ifv een recreatieve 

verbinding voor paarden



• AOG De Zegge: onteigeningsbesluit + grondverwerving

• Onteigeningsbesluit is door minister Schauvliege ondertekend op 22 juli 2015 

en betekend

• Beroep aangetekend bij Raad van State 

• SWO VLM – VMM inzake grondverwerving: onderhandelingen met eigenaars 

en gebruikers in de periode sept, 2015–juni 2016  najaar 2016 

ondertekenen compromissen 

• Owv voorwaarde uit projectvergadering zijn onderhandelingen gevoerd over 

volledige lengte van het traject (fase 1 (Olens Broek  - Eerselingendijk)+ fase 

2) 

• Dijkprofiel type 1 tussen N19g en Lichtaartseweg

• Dijkprofiel type 2 tussen Lichtaartseweg en Olens broek 

Van planning naar realisatie



• Type dijkprofiel Lichtaartseweg – N19g

Olens broek - Lichtaartseweg



• Type dijkprofiel Lichtaartseweg – N19g

Olens broek - Lichtaartseweg



Van planning naar realisatie

• Projectvergadering: gunstig mits voorwaarden
• Geen ophogingen in effectief overstromingsgevoelig gebied 

• Ontbossingen dienen in natura gecompenseerd te worden

• Er dient een geïntegreerde visie opgemaakt te worden voor zowel AOG 

De Zegge als zoekzones Bobbejaanland en camping Korte Heide 

• Onderzoek naar het doortrekken van de dienstweg tussen de 

Geruimloop en 200 m stroomopw de Larumse loop ifv een recreatieve 

verbinding voor paarden

Bouwvergunning wordt aangevraagd in november 2016



AOG De Zegge + 3 zoekzones



Van planning naar realisatie

• zoekzones Bobbejaanland, Camping Korte heide, Ark 

van Noë

• Signaalgebied Olympiadelaan 

•  nieuw Interreg project ‘Building with nature’



Building with Nature 

• 15 partners uit Nederland, Noorwegen, Duitsland, 

Zweden, België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk

• Timing : 1/12/2015 – 1/12/2019 

• Budget 6.840.000 euro 

• Website under construction

• Ontwerpend onderzoek 



• BwN VMM

• Ontwerpend onderzoek en ontwerp voor 3 zoekzones 

binnen AOG Zegge

• Opmaak technische ontwerp voor watersysteem 

binnen signaalgebied Olympiadelaan



Camping Korte Heide

• Inschakelen 

oude meander 

+ zomerweide 

• Gedeeltelijke 

herlokalisatie



Bobbejaanland 



Olympiadelaan 

Heremeandering KN 

Aanleg OG

Vallei ontsnipperen

Herwaardering Molennete
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2.5. Aanduiding erfgoedlandschappen

 Omzetting ‘vastgestelde landschapsatlasrelicten’ naar 
‘erfgoedlandschap’ via de op te maken RUP’s
 via RUP Kleine Nete en Aa (2017)
 via RUP Varenheuvel-Abroek (2019)

“Samenvloeiingsgebied  
Kleine Nete en Aa”

“Dal van de Kleine Nete
tussen Nijlen en Grobbendonk”
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2.5. Aanduiding erfgoedlandschappen

 Opmaak “beheerplannen” voor erfgoed

 Intentie van Kempens Landschap om voor site Kasteel / 

watermolen Grobbendonk een geïntegreerd beheerplan op te 

stellen

 Vraag om mogelijkheid voor opmaak beheerplan voor volledig 

beschermd landschap t.h.v. Graafweide of ander erfgoed in vallei 

Kleine Nete te onderzoeken
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2.5. Aanduiding erfgoedlandschappen
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2.5. Aanduiding erfgoedlandschappen

 Waarom “beheerplannen” maken?
 Visievorming op lange termijn (20 jaar) voor beheer erfgoedelementen
 Erfgoedpremie voor bepaalde werken in erfgoedlandschappen, beschermde 

cultuurhistorische landschappen (forfaitair/factuur)
 Verhoogde erfgoedpremie voor werken aan beschermde goederen in 

eigendom van gemeenten en ocmw’s, …
 Mogelijkheid tot vrijstelling van toelatingsplichtige werken

 Wie maakt “beheerplannen”?
 In principe de eigenaar(s) of een gevolmachtigde
 Participatief werken als uitgangspunt
 Beheerplan goed te keuren door Agentschap Onroerend Erfgoed
 Premie vanuit AOE voor opmaak beheerplan (80%, max 25.000 euro)

 Meer info over beheerplannen en de inhoud ervan
 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen
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2.6. Sigmaplan Kleine Nete en Nete

 Zone 1. Benedennete
 Inrichtingsvisie afgewerkt in 2014
 Technische inrichtingsplannen in opmaak voor Hof van Lachenen en 

Anderstadt III (ANB) en Polder van Lier en Anderstadt I (W&Z)
 RUP Benedennete (incl. Pallieterland) naar vooroverleg op 30 september 

2016

 Zone 2. Varenheuvel-Abroek
 Inrichtingsplan landbouwgebied in voorbereiding
 Toelichting op thematische werkgroep landbouw op 15 september 2016

 Zone 3. Mondingsgebied Grote Nete
 Resultaten LER toegelicht aan de landbouwsector begin september
 Bestek voor de inrichtingsstudie: aanbesteding begin oktober 
 Gesprek met OVAM over sanering stort Kesselsesteenweg

 Opmaak 1 plan-MER voor de 3 zones van Cluster Kleine Nete-Nete
 Ontwerptekstbespreking plan-MER op 19 september 2016
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Ontwerp plan-MER Cluster Nete
Negatieve effecten – Aanlegfase

˗ Grootschalige grondwerken veroorzaken:

. Geluidshinder

. Grondoverschotten

. Structuurwijziging

. Verkeersgeneratie

. Vertroebeling oppervlaktewater

. Impact op historisch-geografische structuren en archeologie

. Aantasting paleolandschap (zone 1 en 3)

. Profielwijziging (zone 3)

˗ Fosformobilisatie (algenbloei) door vernatting

˗ Beperkte toegankelijkheid

˗ Open landschap verstoort landschapsrelict en relictzone (zone 2)



ONTMOET DE SCHELDEONTMOET DE SCHELDE33

Ontwerp plan-MER Cluster Nete
Positieve effecten – Aanlegfase

+ Verbeterde structuurkwaliteit waterlichamen

+ Landschapsstructuur in ASII verbetert door oevervegetatie

+ Visueel effect van bossages als bufferend element thv Polder 
van Lier
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Ontwerp plan-MER Cluster Nete
Negatieve effecten – Exploitatiefase

˗ Toenemende sedimentatie in Anderstadt I

˗ Toenemende grondwaterstand zone 1 en 2 (zonder overlast buiten 
plangebied)

˗ Natuurverlies door ruimtebeslag en bodemverstoring

˗ Wijziging eigendomstoestand

˗ Aantrekkingskracht schadelijke diersoorten neemt toe (zone 1)
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Ontwerp plan-MER Cluster Nete 
Positieve effecten – Exploitatiefase

+ Stopzetten landbouw -> verbeterde bodem- en
oppervlaktewaterkwaliteit

+ Ruimtewinst voor fauna en flora

+ Natuurwinst door verbeterde structuurkwaliteit waterlichamen

+ Wisselwerking ruimtelijke context

+ Recreatief medegebruik

+ Aanplanten lokale boskernen in zone 2 -> positief effect op 
barrièrewerking
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Ontwerp plan-MER Cluster Nete 
Belangrijkste milderende maatregelen

˗ Fosfaatonderzoek: noodzaak afgraving of uitmijning om fosfaatvrijstelling 
tegen te gaan

˗ Geluidsemissies beperken door toepassing geluidsarme technieken, 
minimale werkingsduur, groepering geluidsbelastende werkzaamheden, 
gerichte werktijden

˗ Integratie van archeologisch onderzoek in de uitvoering van het project

˗ Archeologische begeleiding

˗ Maximaal hergebruik van uitgegraven gronden 

˗ Zo veel mogelijk aan- en afvoer over het water

˗ Monitoring toename potentieel schadelijke diersoorten

˗ Monitoring grondwaterpeilen en aanpassing stuwen en peilen  in- en 
uitlaatkunstwerken indien nodig

˗ Verbetering lokale drainage ter hoogte van zone 3 (omgeving Bartstraat)
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Ontwerp plan-MER Cluster Nete 
Belangrijke bemerking

 Het flankerend beleid landbouw is een essentieel 
instrument  bij de uitwerking van de inrichtingsplannen om 
de effecten op de landbouwsector zoveel als mogelijk te 
milderen. 

 Daarom is het flankerend beleid geen flankerende 
maatregel, die in het kader van de MER kan worden 
voorgesteld. Het plan, dat in het MER beoordeeld wordt, 
houdt immers al rekening met de maatregelen van het 
flankerend beleid. 

 Met de bedrijfsgebonden informatie werken VLM, W&Z en 
het ANB – samen met de PBC – aan concrete en haalbare 
oplossingen voor de individueel betrokken landbouwers.
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Inrichtingsplan – Varenheuvel-Abroek
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Flankerende maatregelen landbouw

 Werking Grondenbank 
– aankopen in projectgebied (9,6 ha van 75 ha landbouw)

– aankopen in zoekgebied als ruilgrond (120 ha)

 Fasering van de werken
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Natuurdoeltypes Opp.

Geen 75.7

Dotterbloem/Glanshavergrasland 14.6

Dotterbloemgrasland 36.7

Natte ruigte 5.3

Ruigte Elzenbroekbos 11.6

Vossenstaartgrasland 50.4

Zuur eikenbos 16.6
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Flankerende maatregelen landbouw

 Werking Grondenbank 
– aankopen in projectgebied (9,6 ha van 75 ha landbouw)

– aankopen in zoekgebied als ruilgrond (120 ha)

 Fasering van de werken

 Opmaak van een inrichtingsnota cfr decreet landinrichting
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Inrichting Varenheuvel-Abroek

. Inrichtingsnota conform decreet landinrichting
(in samenwerking met VLM)

. Specifiek binnen en grenzend aan de te vrijwaren 
landbouwzone gaat het om de volgende maatregelen:
– Afdamming van afwateringsgrachten op diverse locaties

– Herprofileren van grachten

– Nieuw te graven gracht in functie van herstel oude afwatering

– Aanleg van nieuwe uitwateringssluis aan de Kleine Nete

– Aanleg van nieuwe landbouwwegen

– Aanleg van bufferstrook met dijkje langs de Kleine Pulsebeek
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Verdere stappen

 Deelgebied 2 Varenheuvel-Abroek
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Kavelruil binnen landbouwzone
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Toekomst
Planning en fasering

Stap Deelgebied 1
Beneden

Nete

Deelgebied 2
Varenheuvel-

Abroek

Deelgebied 3
Mondings-

gebied Grote
Nete 

Verdere uitwerking technisch ontwerp 2015 2018-2019 2017

Formele procedure plan-MER 2015-2016

Formele procedure GRUP 2016 2018 2017

Aanvraag stedenbouwkundige vergunningen 2016-2017 2019-2020 2018-2019

Aanbesteding en start der werken Vanaf 2017 > 2020 > 2019

Afloop van onderhandelingen Grondenbank afwachten met zwaarst 

getroffen landbouwers  afwerken inrichtingsnota
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2.7. PDPO-project Vallei in verandering

 Toelichting stand van zaken door Ellen Vos 
(Innovatiesteunpunt)
 Ontwerp “inspiratiegids”
 Stand van zaken begeleidstrajecten landbouwbedrijven



Project PDPO Kleine Nete

Opvolgingscommissie Kleine Nete

27 september 2016



Vallei in verandering: 
duurzame kansen voor landbouw



Agenda

• Projectaanpak

• Ontwikkeling van een inspiratiegids

• Verder verloop project

• Vragen/bemerkingen?



Projectinformatie

• Looptijd: 1 oktober 2015 – 30 september 2017

• Begeleidende structuren project

- Stuurgroep = OC

- Praktische aansturing = projectgroep

• Inhoud van het project: ‘Betrokken bedrijven in 
gebied Graafweide-Schupleer zicht geven op een 
mogelijke toekomst in een nieuwe context’



PROJECTAANPAK
PDPO Kleine Nete



Projectaanpak PDPO Kleine Nete

1. Kennisopbouw – inzicht in visie leden 
projectgroep

2. Voorbereiding traject met betrokken bedrijven 

3. Opstart traject met betrokken bedrijven (15/20)

Continue 
wissel-

werking 
met 

project-
groep en 

stuur-
groep

57

Bedrijfsrapporten
Beleids-

aanbevelingen



Opstart traject 
met betrokken bedrijven

In kaart brengen 

van de huidige 

bedrijfssituatie 

vertrekken van 

voorkeursscenario

In kaart brengen 

van 

visiemogelijkheden

Te onderzoeken pistes

- Bedrijfsoptimalisatie

- Flankerend beleid

- Natuurbeheer

- Bedrijfs(her)oriëntatie

- …

58

Generiek spoor met 

behulp van 

inspiratiegids



ONTWIKKELING VAN EEN 
INSPIRATIEGIDS

PDPO Kleine Nete



Achtergrond inspiratiegids

• De ontwikkeling van een inspiratiegids is één van 
de doelstellingen van het project
– Kadert in het opzet om bedrijven goed te begeleiden 

bij het ontwikkelen van hun bedrijfsvisie

• We willen landbouwers op vlak van visievorming 
inspiratie geven, met name
– Tools en methodieken om een bedrijfsvisie te 

ontwikkelen
– Richtingen die je allemaal kan uitgaan 
– Voorbeelden uit de praktijk



De inspiratiegids
• ‘de inspiratiegids’ als 

portfolio/begeleidings-
instrument

• Inhoud
– Inspirerende en 

vernieuwende 
bedrijfsstrategieën 

– Tools om je visie te 
ontwikkelen

• Kan gecombineerd worden 
met bedrijfsbezoeken
– Als landbouwers dit wensen



Inhoudstafel inspiratiegids



Stappenplan voor een bedrijfsstrategie



Methodieken/tools –
SWOT-analyse





Strategieën in land- en tuinbouw

Uitgewerkt voorbeeld Andere voorbeelden

• Specialisatie

• Gemengd bedrijf

• Omschakelen naar 
biologische productie

• Bedrijfsoverdracht

• Afbouw of stopzetting

• Innovatief met energie

• Dienstverlening op het 
eigen bedrijf

• …



Strategieën in 
multifunctionele landbouw

Uitgewerkt voorbeeld Andere voorbeelden
• Hoevewinkel
• Verkoop van hoeveproducten op een andere 

locatie
• Hoeveautomaat
• CSA
• Zelfplukboerderij
• Online verkoop – webwinkel
• Zorgboerderij
• Educatie: schoolbezoeken
• Kinderfeestjes – teambuildings
• Recreatie
• Productcreatie en merkcreatie
• Samenwerken
• Dienstverlening voor andere bedrijven 
• Agrarisch landschaps- en natuurbeheer
• Agroforestry
• …



Praktische voorbeelden (1)



Praktische voorbeelden (2)



Input vanuit OC

• Input OC

– Bepaalde zaken aanpassen/wijzigen?

– Suggesties om toe te voegen?

• Deze input wordt geïmplementeerd in de 
definitieve versie van het portfolio

– Daarmee worden de bedrijven verder begeleid



VERDER VERLOOP PROJECT
PDPO Kleine Nete



Opstart traject 
met betrokken bedrijven

In kaart brengen 

van de huidige 

bedrijfssituatie 

vertrekken van 

voorkeursscenario

In kaart brengen 

van 

visiemogelijkheden

Te onderzoeken pistes

- Bedrijfsoptimalisatie

- Flankerend beleid

- Natuurbeheer

- Bedrijfs(her)oriëntatie

- …

72

Generiek spoor met 

behulp van 

inspiratiegids



In kaart brengen van de 
huidige bedrijfssituatie 

• Volledige bedrijfsfiche voor elk bedrijf
• Volledige perceelfiche voor elk perceel

– Weergave van nut van het perceel voor:
• Teelt
• Mestafzetruimte
• GLB (basis/vergroening)
• Andere (vb lopende BO’s)

Projectgroep gaf al aan welke informatie nodig is
Op die manier combinatie maken met eco-hydrologische 

studie (definitieve resultaten hiervan in december)
Zo kan de inrichtingsnota gericht geschreven worden



Multidisciplinaire aanpak

• Flankerend beleid – kennis zit bij VLM, Departement 
Landbouw en Visserij, Boerenbond
– (overleg over plan van aanpak gepland half oktober)

• Natuurbeheer – kennis bij Eco², ANB, NP 
– (vooral afhankelijk van de resultaten van de eco-

hydrologische studie, pas vanaf december)

• Visievorming – kennis bij ISP, Boerenbond
– Eens voorgaande zaken duidelijk zijn, in combinatie met de 

inspiratiegids

Kennis gericht bundelen en inzetten voor de 
verschillende bedrijven



Om goed te landen

• Op bedrijfsniveau
– Bedrijfssituatie in kaart
– Technische opwaardering (indien gewenst)
– Mogelijkheden flankerend beleid
– Mogelijkheden natuurbeheer
– Verkenning bedrijfsvisie naar de toekomst (portfolio)

• Globaal/procesniveau
– Afstemming eco-hydrologische studie, PDPO project 

en VKS (in OC) ifv inrichtingsnota
– Beleidsaanbevelingen



Alle info verzamelen in rapporten

• Bedrijfsrapporten (worden nu stap voor stap 
opgemaakt tijdens de periode van de 
begeleidingen)

• Methodiek uitrollen (2016-2017)
– Aanpak visievorming bij bedrijven in een 

gewijzigde ruimtelijke context

– Evaluatie van project KN

• Rapport met beleidsaanbevelingen 
(finaliseren in 2017)



VRAGEN/BEMERKINGEN?
PDPO Kleine Nete
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3. Operationalisering intentieverklaring

 Drie werkateliers: nadenken over kwaliteiten en kansen in de vallei 
van de Kleine Nete
 29 juni 2016 in Herentals
 4 juli 2016 Nijlen
 5 juli 2016 in Geel

 Verwerking materiaal werkateliers in ‘kansenrapport’ 
(Ellen Verbiest i.o.v. Ruimte Vlaanderen)
 Tussentijds “inspiratiedocument”
 Basis voor verdere operationalisering van de intentieverklaring via 

opmaak “actieplan/gebiedsprogramma”

• tussentijds resultaat presenteren aan eerstvolgend OC

• vragen aan OC partners om dit samen verder te concretiseren 
de komende maanden i.f.v. bv. aanvraag strategisch project in 
2017
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3. Operationalisering intentieverklaring
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Aanzet actieprogramma Kleine Nete:
vijf mogelijke hefboomprojecten

1. Vernieuwing van de Molternetebrug als 
vertrekpunt voor de ontwikkeling van een meer 
beleefbare vallei en samenhangende natuur- en 
landschapsbeheer over de gemeentegrenzen 
heen (Nijlen, Ranst, Lier)

2. Herontwikkeling van kasteel van Grobbendonk 
als motor voor een vanuit de dorpen toegankelijk 
landschapspark Graafweide-Schupleer 
(Grobbendonk, Vorselaar)

3. Ambiteuze stedelijke ontwikkeling in het gebied 
van de Olympiadelaan met de Kleine Nete als een 
groenblauwe ader van formaat (Herentals)

4. Ontwikkelen van Roerdompstraat als 
landbouwboulevard in een beleefbaar productief 
landschap (Olen, Geel, Kasterlee)

5. Zeggeloop ontwikkelen als groenblauwe 
openruimtestructuur die Geel verbindt met de 
Kleine Nete (Geel)
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Vervolg?

Vragen voor OC:

 Kan uw bestuur/organisatie zich globaal vinden in de analyse die werd gemaakt 
en de verschillende ontwikkelingsprincipes (toolkits) die daarbij bedacht werden 
en welke ontwikkelingsprincipes zouden prioritair verder uitgewerkt moeten 
worden? Welke aanvullingen zou u daarbij willen maken?

 Kan u zich vinden in de voorgestelde hefboomprojecten en welke projecten zou u 
graag verder geconcretiseerd zien op korte termijn? Bent u bereid als bestuur of 
organisatie daarbij een actieve trekkersrol op te nemen?

 Zijn er nog andere projecten die u als hefboomproject graag zou ontwikkelen in 
het gebied uitgaande van de kansenkaart en die nu nog niet weergegeven zijn?

 Bent u bereid actief mee te werken aan het verder uitwerken en concretiseren 
van een actieprogramma voor gebiedsontwikkeling in de vallei van de Kleine Nete 
en op basis daarvan in 2017 samen met de andere partners van de 
opvolgingscommissie een aanvraag tot erkenning en subsidiëring als strategisch 
project in te dienen?
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4. Varia en rondvraag

 Artikel Boer en Tuinder

 Handhaving in de vallei

 Rondvraag



Ophogingen in 
overstromingsgevoelig
gebied 

opvolging cases



Beleidskader

‘behoud van ruimte voor water’ is 
belangrijk aandachtspunt binnen 
IWB, zowel in oppervlakte als 
volume

Cfr VCRO  vergunningsplichtig: 
“het reliëf van de bodem aanmerkelijk 
wijzigen, onder meer door de bodem aan 
te vullen, op te hogen, uit te graven of uit 
te diepen waarbij de aard of de functie van 
het terrein wijzigt;”

 Steeds stedenbouwkundige vergunning 

elke ophoging in effectief 
overstromingsgevoelig gebied kan 
als significant  bestempeld worden

Let op: vele kleintjes maken een groot



Beleidskader

WATERTOETS

Elke stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor ophogingen 
dient aan de Watertoets onderworpen te 
worden (ook buiten overstromingsgevoelig gebied) 

De waterbeheerder schat de  effecten in 
op het watersysteem in de 
waterparagraaf 

potentieel schadelijke effecten dienen 
vermeden te worden 
Bij niet vermijdbare effecten dient mitigatie of 
compensatie voorzien te worden (bijv
infrastructuurwerken van openbaar belang 
zoals N19g ,…)

Ingeval de watertoets negatieve effecten 
op het watersysteem detecteert, dient de 
vergunningverlener alle noodzakelijke 
mitigerende of compenserende 
maatregelen op te leggen of de 
vergunning te weigeren



Probleemstelling 
Waterbeheerder stelt 
regelmatig ophogingen vast
Vaak zijn deze vastgestelde 
ophogingen in 
effectief/natuurlijk 
overstromingsgevoelig gebied 
uitgevoerd zonder vergunning 
Elke ophoging in effectief 
overstromingsgevoelig gebied is 
verlies van kombergend
vermogen

Klimaatswijziging: belang van 
waterberging in natuurlijke valleien 
neemt toe  
Verlies van een ecosysteemdienst
ook NOG zijn belangrijk

Overstromingen ‘verplaatsen’ 
zich
 probleem voor alle

ruimtegebruikers



Vallei  Kleine Nete Grobbendonk: stavza

- grond nog aanwezig : kwaliteit?

- herstelvordering: ingesteld? Door wie?



Vallei Kleine Nete Geel (Zegge)

Dossier opgelost !
Grond afgevoerd in februari 
door aannemer AMBARO in 
opdracht van Aquafin



Aa vallei 

Galgebeemden: 300 m³ afgegraven door pachter



Aa vallei 

Mazel : 3000 m³: toestand ongewijzigdWitte beemden: toestand ongewijzigd 



Aa vallei : nieuw dossier  

Gierle, sie. C 324c: deels nog af te graven 



vallei Molse Nete Geel : 
stavaza

onbekend

vermoedelijk 

uitgespreid en 

nog aanwezig



Graefweide thv Karrewiel



Handhaving 

De meeste ophogingen zijn niet 
vergund
Snel en krachtdadig optreden via 
stakingsbevel , proces-verbaal en 
herstelvordering 
Actief toezicht, ook op voorwaarden / 
compensaties
Samenwerking tussen 
waterbeheerders, Inspectie RO en 
lokale besturen is cruciaal 

Aa vallei : grond verwijderd



Vele kleintjes maken een groot…

Middeldonk:2/6/2016

Blokt :3/9/2016

Bouwelsesteenweg:19/4



Middeldonk Kleine Beek 

afgegraven 21/9



‘voorkomen is beter dan genezen’

Goed informeren: www.geopunt.be en 
www.waterinfo.be/watertoets

Opnemen van voorwaarden uit watertoets in 
st.bouwk.vergunningen: bv. ivm grondverzet, compensaties

ophogingen maximaal vermijden in effectief 
overstromingsgevoelig gebied, tenzij niet vermijdbaar (dwarsdijk, 

weg)

Lokale besturen staan het dichtst bij de praktijk: ogen en oren  
op het terrein

(Pro)actief toezicht zodra de werf start
Openbare besturen: mogelijke clausule in bestek  ‘aannemer 

dient bestemming grondverzet aan te tonen mits de nodige 
vergunning, buiten overstromingsgebied‘

http://www.waterinfo.be/watertoets


Waterkwaliteit verder 
verbeteren in 
speerpuntgebied Kleine 
Nete II



Schupleer – Dijkbaan –

Heiken Enkele prioritaire IBA’s

prio 1 : 2017

Prio 2 : 2021

Belangrijk OP projecten opgedragen:

• saneren overstorten Schupleerloop en Aa 
(Dijkbaan)  4.158.000

• VBR Sassenhout –Poederleeseweg

( 1.300.000)

Riolering Dijkbaan Heiken  



Gebiedsdekkende

uitvoeringsplannen 

(goedgekeurd via SGBP II)

Graefweide 

Enkele prioritaire IBA’s

prio 1 : 2017

Prio 2 : 2021

Riolering tussen watermolen en 
Hofeinde

Prio 4 (2021)



Lozing thv

Olympiadelaan

Belangrijke rechtstreekse lozing thv
Olympiadelaan

GUP streng 13011-093 (prio 1) : 9000 €

GUP streng 13011-086 (prio 3): 157.800€
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4. Varia en rondvraag

 Andere varia?

 Rondvraag


