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Agenda 

1. Goedkeuring verslag OC 16-01-2018 

2. Strategisch project Kleine Nete 
 Voorstelling projectcoördinator 
 Stand van zaken 
 Plan van aanpak 

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

4. Projecten coördinatieopdracht 
 Sigmaplan 
 Bekkenbeheerplan 
 GRUP 

5. Varia 
 Openstaande actiepunten 
 Illegale ophogingen 
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1. Goedkeuring verslag OC 16-1-2018 

 Vraag tot aanpassing verslag vanuit PBC 

 Vraag Geel om Mobiliteitsvisie Middenkempen en GRUP Kleine Nete  en 
Aa op elkaar af te stemmen 

 Voorstel aanvulling: 
 VMM: Deze mobiliteitsvisie in opmaak bevat voorstellen voor 

fietsverbindingen in de winterbedding van de Kleine Nete en op de 
nieuwe winterdijken tussen Geel en Kasterlee. In het proces voor de 
Zegge waren de gemeenten hier geen vragende partij voor. VMM is 
niet bij de opmaak van de mobiliteitsvisie betrokken en vreest dat 
hierdoor opnieuw discussie zal ontstaan over vroeger gemaakte 
afspraken. VMM vraagt ook of de Mobiliteitsvisie een oplossing 
aanreikt voor de ring rond Herentals ter hoogte van de spoorlijn. Dit 
is cruciaal voor Olympiadelaan. 

 Marieke Gruwez, provincie Antwerpen, bespreekt dit intern binnen 
de provincie. 
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2. Strategisch project Kleine Nete 

 Voorstelling projectcoördinator 
 Kirsten Schoonaert 
 T 014 85 25 14, M 0472 01 06 02 
 kirsten.schoonaert@rlkgn.be  

 

 Stand van zaken 

 Plan van aanpak 

mailto:kirsten.schoonaert@rlkgn.be


Veerkracht in de vallei 
van de Kleine Nete 

Strategisch project 



Hefboomprojecten 



Landschapspark Pallieterland 

Volkstuinen en 
speelbos 

RUP Benedennete 
Infomarkt 22/05 

GOG Polder van Lier 
 Sigma 

Hof van Lachenen 
 Sigma 

Fietsbrug 
Prov. Antwerpen 
Financiering! 

Vesten 
Prov. Antwerpen 
Opmaak beheerplan 

Neteland 
Prov. Antwerpen 
Opmaak beheerplan 

Neteland 
Lier 
Offertevraag 
bodemonderzoek 

Neteland & PIME 
Prov. Antwerpen 
Toekomstige ontwikkelingen 

Coördinatie 
Stuurgroep na zomervakantie 



Landschapspark Pallieterland  

 

Opstart realisatie speelbos en volkstuinen: 

coördinatieopdracht Regionaal Landschap Rivierenland 

speelbos 

• participatietraject met Lierse jeugd en jeugdraad:  
Speelmicroob Lier en Schaapraa(d)t Lier 

• actorenoverleg realisatie + taakverdeling:  
RLRL – Stad Lier – ANB – Polder van Lier 

• uitwerking inrichting op basis van input uit 
participatietraject, terreinkennis en speelbosvoorbeelden 

 

volkstuinen 

• opstart participatietraject: gebruikers, buurtbewoners;  

• actorenoverleg: RLRL, VZW Tuinhier,… 

• inspiratie uit volkstuinvoorbeelden 

 

 



Realisatie Landschapspark Pallieterland: deelgebied 2 speelbos en volkstuintjes – Ouderijstraat: budget 2018 en 2019 totaal 
200 000 euro. 

Subsidie volkstuintjes 2017 

(VLM): 15 000 euro 

Subsidie 2017 Natuur 

in je Buurt (ANB) voor 

realisatie speelbos en 

speelnatuur: 250 000 

euro  



Vallei van de Kleine Nete tussen 
Molternetebrug en Lier 
• 26/04: opstartvergadering met Visionary-oefening 

>>> opmaak van een gebiedsvisie, terugkoppeling op 26/06 
 

Vaststellingen: 

• Enorm potentieel aan ruimte voor waterberging en natuur. 

• (Bouw)overtredingen uit het verleden zijn moeilijk aan te pakken. Nieuwe 
regelgeving maakt uitvoering van het hefboomproject moeilijk. 

• Gezamenlijke aanpak is noodzakelijk 
• Snelle melding van nieuwe overtredingen is belangrijk 

• Ontbrekende kennis over realisatie natuurdoelen. Overleg met ANB en 
Natuurpunt noodzakelijk. 

 

Verdere uitwerking in 2 sporen: 

• Water/natuur 

• Recreatie 

 

 



Vallei van de Kleine Nete tussen 
Molternetebrug en Lier 
• Klacht van burger over site Goormans. 

• Overleg over site Goormans en handhaving met diensten Vlaamse 
overheid. 

• Optreden tegen oude constructies (>10 jaar) is moeilijk. 

• Optreden in landbouwgebied is niet prioritair voor afdeling handhaving. 

• Inspanning van de inspecteurs leiden in beperkte mate tot effect op het terrein. 

• OVAM saneert enkel gronden waarbij er impact van vervuiling op de omgeving is. 

• Overlegplatform handhaving 28/05. 

• Opruimen site Goormans is begonnen.  
• Ongeveer ½ terrein is opgeruimd, Vlaamse Waterweg volgt op (plaatsbezoek 

2X/week). 

• Grond Vlaamse Waterweg: brief om ontruiming te vragen tegen eind augustus. 

 

 



Graafweide-Schupleer 
 

• Opmaak geïntegreerde inrichtingsvisie 
(departement Omgeving): 

• Opdracht loopt: analysefase afgerond 

• Stuurgroepen op 6/02 en 6/03  

• Workshop visievorming op 02/05  

• Stuurgroep over voorstellen visie op 11/6 

• Knelpunt: haalbaarheid doel 
Elzenbroekbossen (+14 ha) vs. actuele 
natuur, beschermd landschap, bodem… 

• Opmaak geïntegreerd beheersplan Kasteelhoeve 
en omgeving (Kempens Landschap): 

• bestek gelanceerd, start najaar 2018 

• Plan van aanpak realisatie natuurdoelen + 
voorstel tot instellen Natuurinrichtingsproject 
(ANB) 

• Voorstel ‘plan van aanpak’ op OC 29/5 



Vallei van de Aa  
{beek.boer.bodem} 
 

• Projectidee Water-Land-Schap ingediend en geselecteerd 
• Jury positief over idee en coalitie, maar vraagt gerichte uitwerking 

• Projectidee PDPO ingediend en feedback ontvangen 

 

• Traject tot 30/09 (indienen definitieve projecten): 
• 4X begeleidingsdag Water-Land-Schap 
• 3X projectvergadering {beek.boer.bodem} 

(30/05, 29/06 en 13/09) 
 

• Definitief engagement projectparters bij opmaak landinrichtingsplan (half 
2019) 

 

• To do: 
• Opmaak definitief projectvoorstel als input voor landinrichtingsproject 
• Opmaak plan cofinanciering 



Vallei van de Aa 
verbindingen over Aa en ontsluiting 

• Wandelbrug over de Aa 
• Afstemmen VMM: waterpeil, 

ruiming 
• Afstemmen Fluxys en Air 

Liquide 

 

• Inventarisatie trage wegen 

 

• Gezamenlijke vergadering 
met {beek.boer.bodem}. 

 

 



Groenblauwe dooradering 
Herentals 
• Aanpassen masterplan aan opmerkingen 

voorgaande vergadering en nota ANB 

• 27/06: projectgroep masterplan Herentals 
• Doel: ambtelijk finaliseren van masterplan 

• Te plannen: stuurgroep masterplan Herentals 
• Doel: politiek finaliseren van masterplan 

• Communicatietraject wordt voorbereid 

• Plenaire vergadering RUP Olympiadelaan voor eind 
2018 



Groenblauwe dooradering 
Herentals 
• Kasteel en domein Hof Le Paige 

• Finaliseren beheerplan 

• Annex beheerplan: Le Paige in de 
ruime context en kansen op 
stedelijk niveau 

 

• 7/10: Netedag Herentals 
vertrekkend vanuit 
domein/kasteel Le Paige 



Zeggeloop en andere zijlopen 

• Beleidskader Open Ruimte (stad Geel) 
• In opmaak, finaliseren helft 2019, vaststelling in 2020 
• Eerst beleidskader, vervolgens inrichtingsvisie voor binnengebied 

 

• Acties op korte termijn: 
• Inventarisatie potentiële nieuwe verbindingen 

• Blinde vlekken in wandelnetwerk -> bijkomende linken voorzien 
• Studie trage wegen RLKGN 

 
• Screening waterlopen  

• Naar boven brengen waar mogelijk 

• Vergroening oevers/natuurlijker verloop 

• Waterkwaliteit: afkoppeling huishoudelijk afvalwater (IBA’s) 
• Waterkwantiteit: nog overleg met DIW Provincie Antwerpen 

 



Projectcoördinatie 



Communicatie 

• Uitvoering op terrein is eerste prioriteit. 

• Opmaak eenvoudige huisstijl 
• Gebruik voor communicatie strategisch project 
• Gebruik logo of stijl voor communicatie door partners 

strategisch project / coördinatieopdracht / 
gebiedsprogramma 

• Interne communicatie blijft behouden 

• Website www.kleinenete.be 
• eenvoudig 
• Info over projecten coördinatieopdracht blijft behouden 
• Wordt uitgebreid met info over o.a. strategisch project 
• Meer publieksgericht 

 

http://www.kleinenete.be/


Communicatie 

• Netedagen 
• 2 x per jaar publieksevenement in de projectgebieden 

• 7/10 Herentals 

• Ook mogelijkheid in Lier in 2018? 

• 1 formele Netedag (eindsymposium) bij afronding 
strategisch project 

 

• Is het wenselijk om ‘Kleine Nete’ als merk op de 
kaart te zetten? 

 



Kleine Nete als merk? 



Verwervingssubsidies 

• Verwerving van gronden, constructies of 
gebouwen, noodzakelijk voor realisatie SP. 

• Voorwaarden: 
• Moeten publieke functie krijgen. 
• Subsidiebedrag = 40% verwervingskosten, maximaal 500 

000 euro voor SP. 
• Aanvrager = publieke actor SP. 

• Via dossier met motiveringsnota en 
schattingsverslag. 

• Trekkers bekijken mogelijkheden binnen HP. 

• OC beslist welke aanvragen ingediend worden. 

 

 



Contactpersonen per gemeente 

Lier Walter Grootaers, Ann Hellemans, Lucien Herijgers, Gino Verbiest 

Nijlen Maarten Horemans, Tinne Moons, Griet Van Olmen 

Ranst Fernand Bossaerts, Liesbeth Luyckx, Jef Verhaegen 

Zandhoven Gitte Hertogs, Sarah Moeyersoons, Luc Van Hove, Steven Van 
Staeyen 

Grobbendonk Eric Van Meensel, Luc Van Vlasselaer, Maarten Wouters 

Vorselaar Mizel Gebruers, Lieven Janssens, Filip Van den Broeck 

Herentals Jan Bertels, Emiel Crauwels, Lotte Poncelet, Mien Van Olmen 

Lille Kris Breugelmans, Toon De Raedt, Marc Herrygers 

Olen Marc T’Syen, Jan Verbist 

Kasterlee Ward Kennes, Guy Van de Perre, Hilde Versmissen 

Geel Bart De Boel, Benny Eyckmans, Bart Julliams, Rob Krabbenborg, 
Griet Smaers, Ben Van Looveren, Marleen Verboven 



Contactpersonen 
middenveldorganisaties 

ABS Mark Wulfrancke 

Boerenbond Gert Van de Moortel, Michiel Sels, Leen Franchois 

Natuurpunt Christoffel Bonte, Yannick Daems, Paul De Haes, Jos Gysels, Frederik 
Mollen, Wout Opdekamp, Herman Puls, Peter Symens, Marc 
Vermylen, Dirk Willems, Dirk Wouters 
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3. Graafweide-Schupleer 

 Voorstel wijziging voorkeurscenario 

 Plan van aanpak realisatie 
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Plan van aanpak Graafweide-Schupleer 

 Beslissing VR 20 juli 2012 
– natte natuurkern 150 ha in RUP Kleine Nete  en Aa (daarvoor ca. 100 

ha bestemmingswijziging AG > N) 
– samen met RUP een plan van aanpak goedkeuren dat aangeeft op 

“welke wijze, met welke fasering en met welke instrumenten deze 
doelstelling gerealiseerd zal worden” 

 Beslissing VR 4 april 2014 
– Principiële goedkeuring voorkeursscenario Graafweide-Schupleer 
– Heropstart RUP als plan van aanpak klaar is 
– Indien tijdens opmaak plan van aanpak of op basis van 

ecohydrologische studie blijkt dat aanpassingen aan 
voorkeursscenario nodig of nuttig zijn zullen die doorgevoerd worden 
in het RUP indien doel van natte natuurkern van ca. 150 ha met 
maximale S-IHD-invulling (en ca. 100 ha bijkomend natuurgebied) niet 
in het gedrag komt. 
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Plan van aanpak Graafweide-Schupleer 

 Reeds gezette stappen en gevoerd onderzoek 
– Ecohydrologische studie (2015-2017) 

• Potenties voor effectieve realisatie van de doelhabitats per perceel op 
basis van analyse bodem/water en modelering hydrologie 

– PDPO-project “Vallei in verandering: duurzame kansen voor 
landbouw.” (2015-2017) 

• Bedrijfsrapporten met kansen/knelpunten per landbouwbedrijf 

• Beleidsaanbevelingen + Inspiratiegids 

– Grondbeleid: aankoop VLM/Natuurpunt + erfpacht kasteelsite 
Grobbendonk/Kempens Landschap (2017) 

– Strategisch project: hefboomproject Graafweide-Schupleer (2017) > 
geïntegreerd gebiedsgericht project 

• Opmaak inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer (2018) (lopend) 

• Opmaak geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Kasteelhoeve en 
watermolen Grobbendonk (2018-2019) (nog op te starten) 
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Plan van aanpak Graafweide-Schupleer 

 Voorstel voor bijsturen voorkeursscenario 
– Op basis van resultaten ecohydrologische studie 
– Op basis van # vragen vanuit landbouwbedrijven 

 Voorstel in te zetten instrumenten 
– Natuurinrichting 



Ecohydrologische studie Graafweide-Schupleer 

2015-2017 ecohydrologische studie door INBO, B-WARE en VUB in 
opdracht van ANB 
 

Resultaten ecohydrologische studie: potenties voor realisatie 
habitattypes per perceel 

Hydrologie (vochtige habitats) 
Nutriëntentoestand bodem  

 
Ontwikkelen habitats: 

Wijzigingen hydrologie (modellering) 
Verschralen (uitmijnen)/afgraven 

 
 
 

 



Potenties habitatontwikkeling 

 

! potentie voor één of meer doelhabitats zonder afgraven

" potentie voor één of meer doelhabitats met afgraven

natuurkern voorkeurscenario 2014



Percelen natuurbestemming in VKS zonder potenties voor 
habitatontwikkeling: 8,4 ha 

 

 

 

 



Percelen landbouwbestemming in VKS met potenties voor 
habitatontwikkeling: 5,7 ha 

 

 

 

 



Voorstel bijsturing voorkeurscenario vanuit resultaten 
ecohydrologische studie 

 

 

 

 

De percelen in het westen zonder potenties voor habitatontwikkeling 
(8,3 ha) krijgen geen natuurbestemming maar een 
landbouwbestemming 
 

De percelen in het oosten (5,7 ha) met wel goede potenties voor 
habitatontwikkeling krijgen wel een natuurbestemming 

 
De natuurkern wordt door dit voorstel kleiner, er komt 2,6 ha meer 

in landbouwgebruik. De natuurkern blijft nog net groot genoeg om aan 
de S-IHD (>150 ha) te voldoen. 
 

 



 

 

 

 

Voorstel bijsturing voorkeurscenario vanuit resultaten 
ecohydrologische studie 



 

 

 

 

Voorstel bijsturing voorkeurscenario vanuit resultaten 
PDPO 

Behoud gewestplanbestemming bosgebied 
(algemene bemestingsnorm, geen 
instelling nulbemesting) 



Voorstel inzet instrument Natuurinrichting 

Artikel 47 Natuurdecreet 
 
“Met natuurinrichtingsprojecten worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden 
beoogd die gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied met het oog op het 
behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu in het 
VEN, de speciale beschermingszones (…). Deze maatregelen kunnen inhouden: 

1° kavelruil uit kracht van wet, met inbegrip van herkaveling; 

2° infrastructuur- en kavelwerken; 

3° aanpassing van de wegen en van het wegenpatroon; 

4° bewarende maatregelen om te voorkomen dat, vanaf het moment van de aanduiding, het 
gebruik of de plaatsgesteldheid van het gebied zodanig gewijzigd wordt dat het 
natuurinrichtingsproject belemmerd wordt; 

5° het tijdelijk opheffen van de bevoegdheden van de administratieve overheid en openbare 
besturen gedurende de uitvoering van het natuurinrichtingsproject; 

6° het tijdelijk beperkingen opleggen aan het genot van onroerende goederen tijdens de 
uitvoering van het natuurinrichtingsproject; 

7° waterhuishoudingswerken zoals peilwijziging, wijziging van de structuurkenmerken van de 
waterlopen, aanpassen van het afwateringspatroon, en aanpassing van de watertoevoer en -
afvoer; 

8° grondwerken zoals reliëfwijziging en afgraving; 

9° uitbouw van natuureducatieve voorzieningen; 

10° bedrijfsverplaatsing; 

11° erfdienstbaarheden vestigen of afschaffen. 



Inzet instrument Natuurinrichting 

 
 

 
 

Voor optimale ontsluiting van het instrumentarium voor flankerend 
landbouwbeleid en inrichting van de natuurpercelen: vraag tot instelling 
natuurinrichtingsproject (minister) 

Voorstel perimeter natuurinrichting = perimeter voorkeurscenario 
biedt mogelijkheid om ook op landbouwpercelen flankerende inrichtingen te 

doen bv. voor optimalisatie landbouwgebruik na hydrologische ingrepen 



Voorbeelden mogelijke maatregelen 

natuurinrichtingsproject 

 

 

 

 

Aanpassingen aan wegen 
Grondwerken 
Kavel- en infrastructuurwerken 
Uitbouw natuureducatieve en recreatieve netwerken 
Waterhuishoudwerken 
Vergoedingen 
Kavelruil/Herverkaveling 
Bedrijfsverplaatsing 
 
FASERING in de tijd belangrijk instrument: eerst oplossing op 

maat voor de landbouwer 
 

 
 

 
 



Procedure 

natuurinrichting 
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4. Projecten coördinatieopdracht 

 Geactualiseerd Sigmaplan  

 Projecten Bekkenbeheerplan 

 Opmaak Gewestelijke RUP’s 

 



Sigmacluster  
Nete en Kleine Nete 



Beneden Nete 

 SVZ en planning: 
• GRUP Beneden Nete 

- Voorlopig vastgesteld VR 9 maart 2018 

- Openbaar onderzoek 17 april t/m 15 juni 

- Infomarkt 22 mei 

• GOG Polder van Lier 

- Omgevingsvergunning in aanvraag 

- Afbraak bestaand gebouw uitgevoerd 

- Aanbestedingsprocedure werken eind 2018 

- Start uitvoering begin 2019 

• Hof van Lachenen 

- Percelen in aankoop 

- Opmaak innovatie-bestek 

 

 



Varenheuvel Abroek 

 VLM-Grondenbank onderhandelt verder met 
verschillende eigenaars/getroffen 
landbouwers (35 ha aangekocht/40 ha in 
onderhandeling) 

 



Mondingsgebied Grote Nete 

 Archeologische voorstudie afgerond 

 Bodemonderzoek afgerond 
opmaak technische inrichtingsplannen 

 Aankoopprocedure opgestart: eerste percelen 
in aankoop 

 Gesprekken met visclubs opgestart: link met 
strategisch project deelgebied Mol-ter-Nete?? 



Stap Zone Beneden-Nete Zone Varenheuvel-
Abroek 

Zone 
Mondingsgebied 
Grote Nete 

Inrichtingsplan Afgewerkt Verdere uitwerking 
schetsontwerp 
(2019) 

Verdere uitwerking 
schetsontwerp 
(2018) 

Plan-MER Finaal plan-MER goedgekeurd 

RUP Voorlopige 
vaststelling: 7/03/ 18 

Op te starten (2020) Op te starten (2018) 

Technisch ontwerp ANB: afgewerkt 
W&Z: in afwerking 

Op te starten (2020) Op te starten (2018) 

Voorbereiding 
uitvoering 

Dossier aanvraag 
omgevingsvergun. en 
aanbesteding in 
voorbereiding GOG 
Polder van Lier 
(2018) 

Op te starten Op te starten 

Uitvoering Vanaf 2019 Vanaf 2021 Vanaf 2020 

Vervolgstappen 



Rivierherstelproject Kleine Nete  

‘Van planning naar realisatie’ 

VMM 



 

Rivierherstelproject tussen Herentals en Kasterlee 

 

Afgraven van 

‘de Hellekens’ 

Hermeandering 

Kleine Nete 

Heraanleggen 

dijken incl 

meander N19g 

 Heraanleggen  

meander N19g 

Aanleg 

overstromingsgebied 

Olympiadelaan 



  

• Aankoop gronden  

• aankoop oude meanders Olens Broek: 30.000 euro 

• Aankoop gronden AOG Zegge: 

• 70 % gronden in der minne verworven 

• Overige  30 %: afwachten uitsprak beroepsprocedure 

 

 

 

  



Ontwerpen 

Ontwerpen opmaken (binnen Building with Nature) voor Camping Korte Heide, 

Bobbejaanland en Ark van Noë ism eigenaren en partners : akkoord ruimtelijke invulling 

 

Ontwerpen overstromingsgebied Olympiadelaan (binnen CATCH): bestek aanstelling 

ontwerpen is in opmaak    

 



Camping Korte Heide  



51 



Bobbejaanland 



Ark van Noë  



4/06/2018 54 

 

Hermeandering thv N19g 

- Geen problemen met grondbeschikbaarheid  

- Aanbesteed en gegund: 1.409.133 € 

- start der werken na broedseizoen/bouwverlof 

- stedenbouwkundige vergunning definitief verkregen  
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Stand van zaken projecten 

RUP Omgeving Vliegveld Malle 
Ontwerp RUP afgewerkt voor voorlopige vaststelling VR 
Nog voorlopig vast te stellen 

RUP Vallei van de Tappelbeek 
Definitief vastgesteld op 24 november 2017 
3 verzoekschriften tot vernietiging bij Raad van State ingediend 

RUP Benedennete Lier 
Ontwerp RUP  voorlopig vastgesteld  
Openbaar onderzoek tot 15 juni 2018 

RUP Vallei van de Grote Nete 
Plenaire vergadering voorontwerp RUP 23 februari 2017 
Ontwerp RUP nog voorlopig vast te stellen 

RUP Gerheze-Doffen 
Opname in AGNAS programma 2017 
> Toevoegen als deelgebied aan RUP Kleine Nete 

RUP Kleine Nete en Aa 
Werkzaamheden heropstart in 2017 
Opmaak startnota in 2018 

RUP Varenheuvel-Abroek 
Opstarten in 2019 

RUP Monding Grote Nete 
Opstarten in 2018 

Opmaak Gewestelijke RUP’s 
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GRUP Kleine Nete en Aa 

 Nieuwe procedure geïntegreerd planproces MER/RUP 

 Startnota RUP Kleine Nete en Aa 
– Bilateraal overlegronde met alle gemeenten i.f.v. openstaande punten 

en voorstellen voor planaanpassing afgerond in april  
– Verder afwerken ‘planvoornemen’ startnota na uitklaren laatste 

resterende openstaande punten 

• Aangepast VKS Graafweide-Schupleer 

• Scenario’s Korte Heide/Bobbejaanland 

• Resterende punten uit overleg met gemeenten 

– Uitwerken scoping te onderzoeken milieueffecten 
– Opmaak procesnota 
– Voorleggen startnota aan Vlaamse Regering > eind 2018? 
– Publieke consultatie 60 dagen en publiek participatiemoment over 

startnota > begin 2019? 
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N

M

AG

AGE

AGE

BAG

B

N

AG+VW

CH

CH

B

WB

AGE

B

AG

AGE

B

GO

GO

AG

ON

AGE

ON

WB

AGE

B

WW

GO

Grobbendonk/Vorselaar 
• Bijgestuurd voorkeursscenario Graafweide-Schupleer 
• Woonwagenpark + openbare nutszone groenloods 
• Gemeentelijk RUP Troon uitgesneden 
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N

B

M

AG

B

B

B

AG+VW

AG

R

WZI

AG+VW

GO

Vorselaar-Herentals 
• Beperking gebied voor verblijfsrecreatie Zeven Geitjes tot bestaande camping 
• Bosgebied op grens landschapsatlasrelict = discussiepunt Sport Vlaanderen 
• Gemeentelijk RUP zonevreemd bedrijf uitgesneden 
• Bijkomend opnemen herbestemming woongebied > bos Wuytsbergen? 
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Herentals-Olen 
• Begrenzing recreatiegebied Ter Heyde? 
• Deel Kappelleblok gemengd openruimtegebied ipv bosgebied 
• Gemengd openruimtegebied Koulaak als overgang tussen wonen en natuur 
• Deel natuurbestemming SBZ Olens Broek = discussiepunt gemeente Olen 
• Gemeentelijk RUP Zonevreemd bedrijf uitgesneden 
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Olen-Kasterlee 
• Gerealiseerde bufferstrook in natuurgebied en BAG ipv AGE 
• Inzet planologische ruil met herverkaveling uit kracht van wet (Korte Heide/Bobbejaanland) + 

opheffen deel beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Snepkensvijver’? 



Vlaamse plannen   
en projecten 

61 

KLEINE NETE 

N

BAG

BAG

BAG

AG

AG+VW

AG

AG

CH

WB

AG

AG

AG

AG

AGAG

AG

Geel 
• Oplossing zonevreemde recreatie/horeca langs kanaal Bocholt-Herentals? 
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Kasterlee-Geel 
• Inkrimping zone openbaar nut Masereelcentrum i.f.v. behoud 

landbouw en bos vs. uitbreidingsbehoeften? 
• Hermeandering onder N19g > bosgebied 
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Herentals-Olen 
• Herbestemmen bossen in industriegebied 

i.f.v. openruimteverbinding? 
• Gemeentelijke RUP’s Zonevreemde 

bedrijven uitgesloten 
• Meer bosgebied ipv gemengd 

openruimtegebied Boskant 
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5. Varia en rondvraag 

 Openstaande actiepunten 
 Grondenbanken: VLM checkt of via Flankerend Beleid IHD PAS-

grondenbank ook gronden voor pacht uitgeruild kunnen worden 

• VLM koopt geen gronden aan om zelf in pacht te geven 

 
 Resultaten en beleidsaanbevelingen PDPO-project: geen 

opmerkingen van OC 

• Resultaten worden via rapportering aan Vlaamse Regering 
overgemaakt aan minister 

• De bedrijfsspecifieke resultaten dienen voor de verdere uitwerking 
van flankerend beleid op maat 
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5. Varia en rondvraag 

 Natuurpunt krijgt Best of the Best Award voor Life Kleine 
Nete 
“Natuurpunt trots op Best of the Best Award voor Life Kleine Nete 
Elk jaar reikt de Europese Commissie Best Life Nature Awards uit aan 
Europese natuurprojecten of Life-projecten die er bovenuit springen. 
Gisteren kregen de aanwezige Natuurpunters zelfs de Best of the Best 
Life Nature Award van eurocommissaris Vella voor hun inspanningen 
rond waterbuffering en biodiversiteitsbescherming rond de Kleine 
Nete. Een dik verdiende beloning voor de vele vrijwillige en 
professionele medewerkers van Natuurpunt die hier hard aan hebben 
gewerkt. 
Om deze Award nog beter in de verf te zetten, gaan we dit Life-project 
deze vrijdag met de Vlaamse europarlementariërs bezoeken.” 

https://natuurpuntvzw.cmail19.com/t/r-l-jyhkhlil-kjhhktzkj-r/
https://natuurpuntvzw.cmail19.com/t/r-l-jyhkhlil-kjhhktzkj-r/
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5. Varia en rondvraag 

 Illegale ophogingen 



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  
(bovenlokale) 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 



Knelpunten  

Vaststellingen gebeuren te weinig 
lokaal 
Snel en krachtdadig optreden via 
stakingsbevel , proces-verbaal en 
herstelvordering is noodzakelijk  
Onvoldoende actief toezicht, ook op 
voorwaarden / compensaties 
 

Aa vallei : grond verwijderd 



‘voorkomen is beter dan genezen’ 
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 
Samenwerking tussen waterbeheerders, Inspectie RO en 

lokale besturen is cruciaal  
Openbare besturen: mogelijke clausule in bestek  ‘aannemer 

dient bestemming grondverzet aan te tonen mits de nodige 
vergunning, buiten overstromingsgebied‘ – belangrijke rol van de 
leidend ambtenaar  



Vallei  Kleine Nete Grobbendonk: stavaza? 

- grond nog aanwezig : kwaliteit? 

- herstelvordering: ingesteld? Door wie? 

 



Aa vallei  

Mazel : 3000 m³: toestand ongewijzigd Witte beemden: toestand ongewijzigd  
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5. Varia en rondvraag 

 Krabbenschuif Grobbendonk 



Krabbenschuif te Grobbendonk  

Uniek experiment in Vlaanderen  
 
Geplaatst op de vistrap 
Grobbendonk begin 2018 
 
Resultaten: 1/3/’18  -   20/5/’18 
 

320.000 krabben 
Geen bijvangsten 
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Experiment met gemarkeerde krabben 

 

 - hoe snel verplaatsen de 
krabben zich stroomopwaarts?  
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5. Varia en rondvraag 

 Rondvraag 


