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Opvolgingscommissie 

30 januari 2019
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Agenda

1. Goedkeuring verslag OC dd. 29/5/2018 
2. GRUP Kleine Nete en Aa  

a. Kennisname ontwerp startnota + akkoord OC opstart RUP-procedure (zie nota).  
3. Stand van zaken en beslissingen deelprojecten  

a. Pallieterland (HP1) 
b. Benedennete (SIGMA) 
c. Mondingsgebied Grote Nete (SIGMA) 
d. Varenheuvel-Abroek (SIGMA) 
e. Kleine Nete tussen Albertkanaal en Lier (HP2)  

i. Visietekst (goedkeuring) (zie nota) 
ii. Toelichting goedgekeurd onthardingsproject  

f. Graafweide-Schupleer (HP3)  
i. Toelichting resultaat inrichtingsvisie 
ii. Aanzet actieplan uitvoeringsacties inrichtingsvisie 
iii. Instellen natuurinrichting (VLM/ANB)  
iv. Voorstel communicatie naar betrokken eigenaars, gebruikers en bevolking 

g. Vallei van de Aa (HP4)  
i. Landinrichtingsproject WaterLandSchap Beek-Boer-Bodem + PDPO-project  
ii. Acties recreatienetwerk 

h. Kleine Nete Herentals/Heuvelrug (HP5)  
i. Kaderplan en PRUP Olympiadelaan  
ii. Inrichtingsvisie recreatiegebieden Netepark  
iii. Acties Heuvelrug 

i. Projecten rivierherstel Kleine Nete  
i. Hellekens 
ii. AOG De Zegge 
iii. Inrichtingsvisie recreatiegebieden Kasterlee (eindrapport) 

j. Zeggeloop (HP6)  
4. Verwervingssubsidie: toelichten voorstellen vanuit verschillende hefboomprojecten en bespreking 

verdere aanpak 
5. Communicatie strategisch project  

a. Website 
b. Netedag 2019 

6. Actiepunten en varia 
a. Lozingsproblematiek 
b. Oproep water(be)sparende projecten (subsidie) 
c. Actiepunt: stavaza IBA’s 
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Startnota GRUP Vallei van de Kleine Nete en 
Aa van Kasterlee tot Grobbendonk

Departement Omgeving
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Startnota GRUP Kleine Nete en Aa

 Nieuwe procedure geïntegreerd planproces MER/RUP

 Startnota omvat
– Beschrijving doelstellingen voorgenomen plan
– Afbakening plangebied
– Beschrijving van de overwogen alternatieven
– Scoping van de te onderzoeken milieueffecten + aanpak 

effectenonderzoek
– In te zetten instrumenten

 Opgemaakt door planteam

 Na goedkeuring door Vlaamse Regering:
– Publieke consultatie 60 dagen
– Publiek participatiemoment

 Op basis van inspraak reacties startnota herwerken tot 
scopingnota
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Startnota GRUP Kleine Nete en Aa

 Na publicatie scopingnota
– Uitvoeren milieueffectenonderzoek
– Uitwerken planvoorstel onder vorm van ‘voorontwerp RUP’

 Voorontwerp RUP
– Plenaire vergadering

 Ontwerp RUP
– Voorlopig vast te stellen door Vlaamse Regering
– Openbaar onderzoek 60 dagen

 Definitief RUP
– Vast te stellen door Vlaamse Regering

2019

2020

2021
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Inhoud startnota

 Situering, doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad

 Relatie met beleidsplannen en onderzoeken
– Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen + AGNAS
– Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021
– Europese natuurdoelen Natura 2000 + Vlaams Ecologisch Netwerk
– Vastgestelde landschapsatlas
– Provinciale en gemeentelijke plannen

 Bestaande feitelijke toestand

 Bestaande juridische toestand

 Voorgenomen plan en alternatieven

 Planvoorstellen per deelgebied

 Scoping milieueffectenonderzoek

 Ruimtelijk veiligheidsrapportage
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Deelgebieden RUP Kleine Nete en Aa

Vallei van de Aa

Graafweide-Schupleer
Heiken-Peertsbos

Britse basis-Troon

Gerheze-Doffen

Langendonk-
Snepkensvijver

De Zegge- Mosselgoren

Vallei Kleine Nete

Hezewijk-Schaatsbergen
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Voorgenomen plan RUP Kleine Nete en Aa

 Voorgenomen plan =
– Afgewogen voorstel dat vertaling is van de geïntegreerde visie op 

landbouw, natuur en bos regio Neteland (2007) = resultaat 
overlegproces 2005-2007

– Verankering aantal ruimtelijke compromissen voor specifieke 
deelgebieden

 Per deelgebied
– Beschrijving bestaande toestand
– Voorgenomen plan 
– Ev. nog te onderzoeken alternatieven (i.c. Korte Heide)
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Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos

Behoud en versterken waardevolle natuurcomplexen

Behoud en versterken bosstructuur

Verweving landbouw/natuur

Vrijwaren samenhangende landbouwgebieden
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Voorgenomen plan
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Scoping milieueffecten

 Globaal niet relevante of beperkt relevante effecten
– Voldoende beschreven en niet verder te onderzoeken effectgroepen > 

geen aanzienlijke effecten te verwachten of voldoende garanties via 
toepassing sectorale regelgeving

 Scoping relevante effecten per deelgebied
– planonderdelen die als ‘planingreep’ beschouwd worden: wijzigingen 

die tot gevolg hebben dat bepaalde ingrepen mogelijk/onmogelijk 
worden t.o.v. actuele bestemmingen

– ‘planingrepen’ met positieve effecten > niet verder te onderzoeken
– ‘planingrepen’ met mogelijk negatieve effecten > verder te 

onderzoeken in milieubeoordeling

 Effecten op Natura 2000 en VEN
– Onderzoek naar passende beoordeling + VEN-toets
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Volgende stappen

 Ontwerp-startnota op OC 30/1
– Kennisname OC-leden + akkoord om vraag aan minister te stellen RUP-

procedure op te starten
– Formele adviezen/standpunten tijdens publieke consultatie

 Startnota
– Overmaken aan minister
– Goed te keuren door Vlaamse Regering
– Organisatie publieke consulatie

• Raadpleging bevolking (60 dagen)

• Formele adviesvragen SARO, MINA-raad, lokale besturen, adviserende 
instanties

• Publieke participatiemoment(en)
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Vragen publieke consultatie

 Plandoelstellingen? 

 Voorgenomen plan en alternatieven?
– Perimeter plangebied?
– Zijn er nog alternatieven te onderzoeken waarmee plandoelstelling ook 

gerealiseerd kan worden?
– Aandachtpunten voor verdere uitwerking detailplannen?

 Te onderzoeken milieueffecten?
– Akkoord met onderzoek en conclusies inzake niet relevante of beperkt 

relevante effectgroepen?
– Akkoord met voorstel nog te onderzoeken effecten?
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Landschapspark Pallieterland (HP1)

Realisatie speelbos en volkstuinen:

coördinatieopdracht Regionaal Landschap Rivierenland

speelbos
– Overleg en inplannen veiligheidskap
– Terugkoppeling inrichtingsschets aan actoren 

participatietraject

volkstuinen
– Offerte-aanvragen en opmaak vergelijkend verslag voor 

participatieve begeleiding volkstuinproject 
– (ingediend: Velt, TuinHier, Blenders)
– CBS Lier: geen beslissing
– Begin 2019: opmaak nieuw gedetailleerd bestek 

participatieve begeleiding volkstuinproject
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Benedennete Lier (SIGMA) 

 Benedennete Lier : 
– OMV GOG Polder van Lier is ingediend eind 2018; start werken ten vroegste 

zomer 2019

– RUP Openruimtegebieden Benedennete Lier : definitieve vaststelling 
principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering op 18 januari 2019 met 
oog op adviesvraag Raad van State
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Mondingsgebied Grote Nete (SIGMA)

 Mondingsgebied Grote Nete
– Er start een studiebureau in het voorjaar 2019 met de opmaak van de 

definitieve technische plannen en de opmaak van een project-MER
– Na start studiebureau, zal het GRUP-traject worden opgestart
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Varenheuvel-Abroek (SIGMA)

– Ultiem overleg tussen de zwaarst getroffen landbouwer en VLM; voor 4 van de 
5 zwaarst getroffen landbouwers is er een oplossing overeengekomen; voor de 
laatste zal VLM in het voorjaar het gesprek aangaan

– Er is voor 2019 een waarderend archeologisch onderzoek gebudgetteerd
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Visietekst

18

Projectgebied
Vallei van de 

Kleine Nete van
Albertkanaal 
tot Lier (HP2)
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opmaken van een grensoverschrijdende visie en 
gecoördineerde herinrichting met het oog op:

Vlaams en Europees beleid:
• Uitbouwen van een kwalitatief en gezond riviersysteem (Europese Kaderrichtlijn 

Water)
• Behouden en verder herstellen van het waterbergend vermogen van de 

riviervallei (Europese Overstromingsrichtlijn)
• versterken van de bestaande natuurlijke structuur en natuurverbindingen (Natura 

2000 richtlijn)

Voorloper: Life-project Kleine Nete
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GET Molenbeek-Bollaak
haalbaar geacht tegen 2021 
→ speerpuntgebied

Netebekken

deelgebieden Molenbeek-Bollaak

Deelgebied

bovenloop

de delfte beek

Klein Wilboerebeek

Tappelbeek

Bollaak-Klein Beek

Boshovenloop

Bollaak_vlaams_waterlichaam

Uitbouwen van een kwalitatief en gezond 
riviersysteem (Europese kaderrichtlijn Water)



21



22



23



24



25

Ruimtelijke kwaliteit

De visie voor het gebied steunt op drie pijlers:

Ruimte voor water

Ruimte voor natuur

Ruimte voor recreatie

25
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Verslag Visionary workshop

Opmerkingen?

26

Groep: Sandra Franck
Deelnemers: Griet Van 
Olmen, Fernand Bossaerts, 
Didier Soens, Christophe 
Vandevoort, Wout 
Opdekamp

Groep: Kirsten Schoonaert
Deelnemers: Elsbeth De 
Wachter, Marc Florus, Elly 
Vaes, Sofie Duytschaever, Evi 
Van Camp, Kathleen 
Vandenbergh

Groep: Kris Van 
Nieuwenhove
Deelnemers: Liesbeth Luyckx, 
Ben Spiessens, Tom Gabriëls, 
Wim Soontjens, Koen Segher, 
Luc Ureel

Groep: Ankatrien Boulanger
Deelnemers: Sarah 
Moeyersoons, Kevin Grieten, 
Mieke Vanderelst, Eveline 
Sierens, Ann Hellemans, Jef 
Verhaegen

Samenvatting

Vraag Kernwoorden

Startvraag Waterbeheerder + 
Natuurpunt: veel 
waterberging + recreatieassen 
ingekleurd.

Gemeente Ranst: 
waterberging thv Viersels
Gebroekt en Bollaak net 
afwaarts Nijlen-brug aan 
noordzijde Netekanaal. De 
Beemden en toekomstig RUP 
Emblem als recreatiepool.

Gemeente Nijlen: 
waterberging thv Viersels
Gebroekt. Focus op 
dwarsverbindingen Netevallei
en gemeente Nijlen. Visie 
vanuit:
Open ruimte perspectief 
gemeente Nijlen (vroegere 
benaming: masterplan 
Toerisme en Recreatie)
Beelkwaliteitsplan Nijlen
Beiden goedgekeurd op 
gemeenteraadszitting 
27/03/2018.

Zones waterberging: Viersels 
gebroekt, zone rond de 
Tappelbeek, volledige zone 
tss Kleine Nete en Netekanaal

Zones recreatie: 
Steenbeemden ten zuiden 
van de Kleine Nete 
(linkeroever): eventueel een 
pad parallel met de Nete van 
brug tot brug maar in het 
gebied niet enkel op de dijk

Recreatie:
•Zone ten noorden van Kleine Nete (X2)
•Viersels Gebroekt (X2)
•Jachthaven Emblem (X2)
•Omgeving Kloosterheide
•Zone tussen Molternetebrug en Emblembrug
•Zone onder Zomerklokje tot ring Lier
•Ruime omgeving Molternetebrug
Waterberging:
•Zone tussen Molternetebrug en Emblembrug + Zomerklokje 
(X7)
•Vallei Tappelbeek
•Groen deel RUP Oostmalsesteenweg
•Zomerklokje + Steenbeemden
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Ruimte voor water

27
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Ruimte voor water

29
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Ruimte voor water

30

Acties: 

2.2.a. Bepalen van een strategie en inzet van instrumenten voor de resterende 
weekendverblijven

2.2.b. Aankoop resterende weekendverblijven en vijvers
2.2.c. Afbraak aangekochte weekendverblijven tussen 2016 en 2019
2.2.d. Herstel microreliëf thv illegale storten, ophogingen en vergraven vijvers
2.3. Opmaak RUP signaalgebied Netevallei Emblem
2.11.a. Opmaak technisch ontwerp structuurherstel Molenbeek-Bollaak via 

hermeandering
2.11.b. Hermeandering Bollaak tussen Netekanaal en Kleine Nete
NIEUW 2.12. Structuurherstel voor de Tappelbeek stroomafwaarts de E313 

(behorend tot beschermd gebied BE2100017) door actieve heractivatie van het 
meanderingsproces

NIEUW 2.13. Actualisatie van de studie ‘Hydrologische en hydraulische studie van 
het stroomgebied van de Krekelbeek en de Laak’ met het oog op het 
vernatuurlijken van de loop van de Krekelbeek.

NIEUW 2.14. Opmaak van een plan van aanpak voor de gebouwen zonder 
aansluiting op riolering of andere afvalwatervoorziening.
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Ruimte voor natuur

31
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Ruimte voor natuur

32

Acties:
2.2.a. Bepalen van een strategie en inzet van 

instrumenten voor de resterende weekendverblijven

2.2.b. Aankoop resterende weekendverblijven en vijvers

2.2.c. Afbraak aangekochte weekendverblijven tussen 

2016 en 2019

2.2.d. Herstel microreliëf thv illegale storten, 

ophogingen en vergraven vijvers

2.2.e. Herstel kwalitatief complex van overgangs- en 

trilveen, voedselrijke ruigte en broekbossen

2.6. Uitvoeren BPA site Goormans

2.5. Uitvoeren RUP Oostmalsesteenweg

2.3. Opmaak RUP signaalgebied Netevallei Emblem

2.4. Indien gewenst opmaak RUP en/of 

landschapsbeheerplan voor gebied voor 

verblijfsrecreatie Kloosterheide Lier

NIEUW 2.15 Ontwikkelen van natuurwaarden en recreatieve 

ontsluiting voor Nazareth-Noord en Zuid
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Ruimte voor recreatie

33
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Ruimte voor recreatie

34

Acties:
2.2.a. Bepalen van een strategie en inzet van 

instrumenten voor de resterende 

weekendverblijven

2.4. Indien gewenst opmaak RUP en/of 

landschapsbeheerplan voor gebied voor 

verblijfsrecreatie Kloosterheide Lier

2.7. Vestiging roeiclub aan Emblem-brug

2.8.a. Opmaak ontwerpend onderzoek recreatie voor 

het gebied

2.8.b. Uitrol recreatieve luik in het gebied

2.8.c. Promotie door toeristische diensten

2.9. Realisatie onthaalpoorten (Emblem-brug, 

Molternetebrug, …)

NIEUW 2.15.a In kaart brengen van visvijvers van 

visclubs die conflicteren met de doelstellingen 

voor het gebied.

NIEUW 2.15.b Ontwikkelen van oplossingen op maat 

voor visvijvers van visclubs die conflicteren 

met de doelstellingen voor het gebied.
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Gewenste herbestemmingen in het gebied

 Gebied voor verblijfsrecreatie Kloosterheide

 Woongebied/recreatiegebied te Lier

 Signaalgebied Beggelbeek Emblem

 Signaalgebied Netevallei Emblem

 Groengebied met vissershutten

 Gewestplanbestemming gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut –
overdruk overstromingsgebied

35
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Opmerkingen visietekst?

36
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Project proeftuin ontharding

Deadline 9/11/2018 – 75% subsidie, max. 250.000 euro 

Officiële bevestiging toekenning subsidie op 21/12/2018 

Visie hefboomproject - ruimtelijke kwaliteit opgebouwd rond 3 
pijlers:

o Ruimte voor water

o Ruimte voor natuur

o Ruimte voor recreatie

o

37
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Beoogde te ontharden oppervlakte:
afbraak van 12 weekendverblijven = 95.000m² kwaliteitsvolle her in te richten 
open ruimte

Projectindiener: 
Natuurpunt

Projectpartners:
Gemeente Ranst, Nijlen, Zandhoven, regionaal landschap Rivierenland, 
regionaal landschap de Voorkempen, regionaal landschap Kleine en Grote Nete, 
provincie Antwerpen.

38

Project proeftuin ontharding
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3 Projecttypes:

• Quick win

• Coalitievormend project-type

• Visievormend project-type

De proeftuinen vertrekken vanuit een realisatiegerichte benadering: doel is om impact te hebben
op het terrein. Gebruikers en beheerders van de ruimte nemen zelf het initiatief. De Vlaamse
overheid ondersteunt met subsidiemiddelen, begeleiding en communicatie. Zo gaan kennisopbouw
en -deling hand in hand met concrete ontharding op het terrein. Onthardingsinitiatieven die onder
een reguliere marktwerking niet of niet optimaal uitgevoerd zouden worden, kunnen nu
gerealiseerd worden met een maximum aan kwaliteit

https://www.omgevingvlaanderen.be/ontharden

39

Project proeftuin ontharding

https://www.omgevingvlaanderen.be/ontharden
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Criteria:

 Effectieve afname van verharde oppervlakte

 Innoverende en voorbeeldstellende karakter

 Strategische waarde op vlak van positionering in een gebied / 
impact op doelgroep, andere beleidsdomeinen,…

 Katalysator- of multiplicatoreffect

 Bijdrage aan opbouw van een onthardingscultuur/participatieve 
karakter

40

Project proeftuin ontharding
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Lopende actiepunten in het gebied

 Dossier Zomerklokje te Emblem: vraag vanuit 
gemeente Ranst gericht aan OVAM met vraag tot 
SITEonderzoek – ondersteuning via nota vanuit OC?

 2de verblijfstaks

 Duidelijkheid over wetgeving/beleid ivm dempen van 
(illegale) vijvers

 Toelichting op CBS 4 gemeenten + op deputatie

 Site Goormans

 Opstart werkveld toerisme

41
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Lopende actiepunten in het gebied

 Dossier Zomerklokje te Emblem: vraag vanuit 
gemeente Ranst gericht aan OVAM met vraag tot 
SITEonderzoek – ondersteuning via nota vanuit OC?

 2de verblijfstaks

 Duidelijkheid over wetgeving/beleid ivm dempen van 
(illegale) vijvers

 Toelichting op CBS 4 gemeenten + op deputatie

 Site Goormans

42
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Europese beschermingszone 
Vallei van de kleine Nete
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Europese beschermingszone 
Vallei van de kleine Nete

 Deelgebied 11

 Realisatie van natuurdoelstellingen 
– Natte natuurkern met mozaïek van broekbossen, ruigtes en moerassen
– Uitbreiding Zoomvormende ruigten met moerasspirea en zomerklokje 

(6430)
– 2-7 ha in nabijheid van relictpopulaties
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Potentiële Risicogrond

 Verkennend bodemonderzoek
– Lichte vervuiling aangetroffen

 Historische ophoging

 ARAB-vergunning Van Camp

 Wijziging bodemdecreet
– Uitvoering Oriënterend bodemonderzoek 

(OBO) tegen 2023
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SVZ 12/2018

 Engagementsverklaring door College + gemeenteraad 

 Vastlegging van budget als co-financiering voor PSN

 Opstart OBO

 Onderzoek tot aanvraag sitecomplex 

 Vraag tot ondersteuning aanvraag siteonderzoek vanuit OC 
Kleine Nete
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Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer

Departement Omgeving
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Militair domein Britse Basis

Karrewiel
Kasteelhoeve

Troon

Kempische vaart

Schapenstal

GROBBENDONK

VORSELAAR

Tweede Beek

Derde Beek

SCHUPLEER

GRAAFWEIDE

Kapel Heiken

Kleine Nete

Aa

Situering Graafweide-Schupleer
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Graafweide-Schupleer

 Historiek project

• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) 

> opdracht tot afbakenen gebieden natuurlijke en agrarische structuur

• Opmaak gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos 

regio Neteland > participatief proces 2005-2007

• Opmaak 1ste voorontwerp RUP Vallei van Kleine Nete en Aa (2011) > onvoldoende lokaal 

draagvlak voor natuurbestemmingen en AOG Grobbendonk

Ruimtelijke visie 2007 1ste voorontwerp RUP 2011

1997

2007

2011
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Graafweide-Schupleer

 Historiek project

• Tussentijdse beslissing Vlaamse Regering 20 juli 2012

• Goedkeuren kleiner alternatief voor AOG Grobbendonk minder impact op 
landbouw 

• Principiële beslissing over ‘kleinere’ oppervlakte natuur in Natura 2000-gebied 
Graafweide-Schupleer: realiseren van natte natuurkern van ca. 150 ha + uitwerken 
realisatietraject met flankerend beleid parallel aan RUP

• Coördinatieopdracht gouverneur Berx (2012) om verschillende plannen en 
projecten op elkaar af te stemmen > oprichting opvolgingscommissie Kleine Nete

• Gebiedsgericht proces Graafweide-Schupleer (2013-2018)

• Gebiedsgericht overleg (workshops) met lokale actoren over scenario’s voor 
natuurkern in 2013

• Bekrachtiging ‘voorkeurscenario’ door Vlaamse Regering op 4 april 2014 en 
opdracht vervolgtraject:

– Start verwervingen op vrijwillige basis

– Opmaak ecohydrologische studie

– Uitwerken flankerend beleid

2012

2014
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Graafweide-Schupleer

 Historiek project

• Ecohydrologische studie (2015-2017)

• Evaluatie geschiktheid/potentie van percelen voor ontwikkeling van de te 
realiseren habitats. 

• PDPO-project ‘Vallei in verandering’ (2015-2017)

• Begeleidingstraject landbouwers met opmaak individuele bedrijfsrapporten 
en doorrekening impact natuurontwikkeling op bedrijfsvoering + verkennen 
kansen voor heroriëntatie/aanpassing in wijzigende ruimtelijke context

• Intentieverklaring ‘toekomstproject vallei Kleine Nete’ (2015) + 
werkateliers en opmaak Kansenrapport (2016)

• ‘Graafweide-Schupleer’ als hefboomproject in strategisch project 
Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete (2017)

• Beperkte bijsturing voorkeursscenario o.b.v. inzichten ecohydrologische
studie en PDPO-project (2018)

• Opmaak ‘inrichtingsvisie’ Graafweide-Schupleer (2018)

• Vraag tot inzet instrument ‘natuurinrichting’

2015

2018
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Strategisch project Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete
> Hefboomproject Graafweide-Schupleer =

• Kwaliteiten en potenties gebied benutten om attractieve en toegankelijke 
‘groenpool’ tussen kernen van Grobbendonk en Vorselaar te ontwikkelen

• Niet alleen opgave op vlak van natuurontwikkeling, maar ook op vlak van 
landschap, erfgoed, landbouw, water, toerisme, recreatie

• Geïntegreerd aanpakken via ambitieus & multifunctioneel project

• Inrichtingsvisie = ontwerpend onderzoek om potenties voor 
gebiedsontwikkeling te concretiseren binnen opties voorkeursscenario

• Vervolg = actieplan met afspraken wie wat verder uitwerkt en welke 
instrumenten ingezet zullen worden (o.a. natuurinrichting)
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Voorkeursscenario Graafweide-Schupleer
> Bestemmingen opnemen in RUP Vallei van Kleine Nete en Aa
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Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer
= ontwerpend onderzoek naar de mogelijke inrichting van de 
verschillende gebieden i.f.v. landbouw, natuur, water, erfgoed, recreatie…

synthesekaart
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Identiteit versterken via raamwerk van watersysteem en erfgoedelementen



56

Toeristisch-recreatief ontsluiten via poorten, instappunten en zacht recreatief padennetwerk

Poort Kasteelhoeve
Poort Schapenstal

Poort Oud Sas lokale 
instappunten

lokale 
instappunten

lokale 
instappunten

nieuwe 
brug

nieuw netwerk van wandelpaden
met korte en langere lusvormige
wandelingen vanuit poorten
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Realiseren van doelhabitats in natte Natura 2000-natuurkern

• Mogelijke toebedeling habitats aan zones op basis fysische 
geschiktheid en gewenst landschapsbeeld

• Verder te verfijnen/optimaliseren via natuurinrichtingsproject en 
natuurbeheerplannen
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Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer
> Detailuitwerkingen van mogelijke inrichting poorten en andere sites

synthesekaart

Kasteelhoeve

‘t Sas
Karrewiel

Schapenstal

Vml. Priorij Troon
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Inrichtingsvisie Poort Kasteelhoeve

herstel dubbele dreef

herstel boomgaard

herstel dreef

herstel dreef

zicht op 
kasteel

zicht op 
kasteel

wandelpad langs Aa

wandelpad langs 
Kleine Nete

autovrije Watermolenweg

kajakuitstap rechteroever

dienstweg

parking

overloopparking
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Inrichtingsvisie Poort ‘t Sas

Oud Sas

Opnieuw herkenbaar 
maken tracé oud kanaal

Opnieuw herkenbaar 
maken tracé oud kanaal

Opnieuw herkenbaar 
maken tracé oud kanaal

Heraanleg dubbele dreef
Groene parking als poort

nieuwe wandelpaden 
naar kasteelsite

herstel open valleilandschap

herstructureren 
woonwagenterrein
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Inrichtingsvisie Kempisch Kanaal
> mogelijke ingrepen

> Lijnrelict opnieuw herkenbaar maken in het landschap van Grobbendonk tot Herentals
> Herstel dubbele dreef
> Ontharden + aanleg wandel/fietsweg
> Overleg met Defensie en uitwerken intergemeentelijk ‘erfgoedproject’?

Snede bestaande toestand

Snede mogelijke herinrichting
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Inrichtingsvisie actieplan
> aanduiden trekkers per mogelijke actie
> vraag naar engagement om toegewezen acties verder uit te werken en middelen te voorzien
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Inrichtingsvisie actieplan
> aanduiden trekkers per mogelijke actie
> vraag naar engagement om toegewezen acties verder uit te werken en middelen te voorzien

Voorstel van actieprogramma
A. Herstellen netwerk kleine landschapselementen in beschermd landschap
B. Versterken waterstructuur: hermeandering, verontdiepen beken, rioleringswerken, …
C. Herinrichten wegen: herstel dreven, herprofileren wegen voor niet gemotoriseerd 

verkeer, autovrij maken en knips, vergroenen/ontharden parkings…
D. Herbestemmen Kasteelhoeve en herinrichten poort (parkeren, ontsluiting, kajak…) + 

aanleg riolering
E. Erfgoedproject opnieuw zichtbaar maken tracé Kempische Vaart
F. Herinrichten omgeving vml. Priorij Ten Troon
G. Herinrichten omgeving Oud Sas
H. Herinrichten omgeving Schapenstal
I. Herinrichten omgeving Karrewiel
J. Realiseren wandelpadennetwerk
K. Realiseren natuurontwikkeling via natuurinrichtingsproject
L. Behoud, herstel en stimulerend beleid i.f.v. versterken landschappelijke kwaliteiten 

landbouwgebied en landschappelijke inpassing landbouwbedrijven



64

Inrichtingsvisie actieplan
> coördinatie: projectcoördinator strategisch project ism projectleider Natuurinrichtingsproject

Voorstel projectstructuur

Stuurgroep: 
• bestaande stuurgroep inrichtingsvisie behouden
• afkloppen beslissingen werkgroepen -> terugkoppeling nr PBC en OC

Werkgroepen: 
• telkens trekker en werkgroepleden
• samenstelling verder uit te werken met de trekkers

Plan van aanpak:
• eerste stap overleg met trekkers (VLM/ANB, Grobbendonk, Vorselaar, NP, 

RLKGN, IOED, AOE, VMM, DIW,…)
• samenstellen werkgroepen
• overzicht opmaken acties, timing, budget en subsidie mogelijkheden
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Graafweide-Schupleer

 Vervolg

• Heropstart opmaak RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa met publieke consultatie 

over de startnota

• Opstart natuurinrichtingsproject Graafweide-Schupleer (VLM/ANB) + verdere 

uitwerking andere uitvoeringsacties door trekkers (actieplan)

• Opmaak scopingnota RUP

• Opmaak voorontwerp RUP

• Opmaak ontwerp RUP + projectrapport natuurinrichting 

> openbare onderzoeken

• Definitieve vaststelling RUP + opmaak projectuitvoeringsplan natuurinrichting

> nieuwe bestemmingen van kracht

> uitvoering werken natuurinrichting mogelijk in nieuwe natuurbestemmingen

2019

2020

2021
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Infomoment Graafweide/Schupleer

 Voorstel informeren landbouwers:
– Plenaire toelichting over:

• PDPO

• GRUP Kleine Nete en Aa

• Natuurinrichtingsproject en belang voor landbouwers

• Inrichtingsvisie
– Mogelijkheid tot individuele inschrijving voor zitdag
– Timing: eind februari/ begin maart

 Voorstel informeren andere actoren en bevolking:
– Infomarkt
– Toelichtingen over: 

• GRUP Kleine Nete en Aa

• Natuurinrichtingsproject

• Inrichtingsvisie
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Financiering?

– PDPO
• personeelsondersteuning 

• Januari 2019 – juni 2021

• Budget = 165.767,45 € (65% subsidie) 

– Water-Land-Schap 
• uitvoering op terrein 

• Januari 2019 – december 2028

• Budget = 544.000,00 € (50% subsidie)

 Beoogd resultaat: Evenwicht water en landbouw versterken.

Vallei van de Aa (HP4)
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Vallei van de Aa (HP4)

 Voetgangersbrug thv Aa 
• Verbinding wandelknooppunten 25 en 97 (Vorselaar – Herentals)
• Offertes: sondering, stabiliteitsstudie, bouw en plaatsen brug

 Inventarisatie recreatief netwerk

 Onthardingssubsidie Vorselaar

• Uitwerken aanbod aan recreatieve 
verbindingen over de Aa (o.a. 
fietsverbinding tussen Herentals 
en Poederlee, fietsknooppunten 
14 en 28)

• Recreatieve netwerken vergroten 
met daaraan gekoppeld nieuwe 
ecologische verbindingen en 
betere ontsluiting van de 
aanwezige erfgoedsites
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Groenblauwe dooradering Herentals
(HP5)

Opgave:
• Kleine Nete doorheen kleinstedelijk gebied
• Ruimtevraag vanuit recreatie, wonen, 

ziekenhuis, groen, water, erfgoed, 
infrastructuur,…

Voor 2018

• Milieu-effectenrapport (MER)

• Ontwerpend onderzoek

2018

• Info- en inspraakmomenten

• Plenaire vergadering

2019

• Verder onderzoek

• 2e Plenaire vergadering

• Info- en inspraakmoment

Netevallei in kleinstedelijk gebied

PRUP Olympiadelaan opgestart
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Groenblauwe dooradering Herentals
(HP5)

 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de sport- en 
recreatiecluster Herentals
• Onderbouwen begrenzing van de bosgebieden in RUP Kleine Nete en Aa tov

toekomstplannen Sport Vlaanderen
• Gegund aan Stramien, 6 maanden
• Stuurgroep op 05/02

 Kempense heuvelrug

• Landschapsbiografie/inrichtingsvisie: 
voorstel perimeter en bestek voor 
overleg met stuurgroep

• Opleiding ‘erfgoed en natuur’ 
gekoppeld aan landschapsbiografie: 
organisatie door RLKGN, IOED
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Rivierherstelprogramma tussen Herentals en Kasterlee

Afgraven van ‘de Hellekens’

- Archeologisch onderzoek: voorjaar 2019

- Inrichting gebied: najaar 2019

- Verder afgraven indien opportuniteiten

- Begrazing door koeien: vanaf maart 2019

Hermeandering Kleine Nete

- Grondverwerving lopende

Dijkherstel + aanleg winterbed

- Stedenbouwkundige 

vergunning definitief verworven

- 70% gronden in der minne 

verworven

- 30% te onteigenen volgens 

nieuw onteigeningsdecreet

Hermeandering en plas-draszone thv N19g

- Uitvoering der werken: voorjaar 2019

Aanleg overstromingsgebied 

Olympiadelaan

- Opmaak voorontwerp: 2019

Ecologische waterbergingszones in 

recreatiegebied

- ikv Europees project Building with Nature

- Ark van Noë en camping Korte Heide: 

voorontwerp afgerond ; opmaak technisch ontwerp 

in 2019

- Bobbejaanland: voorontwerp wordt herbekeken
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Zeggeloop (en andere zijrivieren van de Kleine Nete
tussen Geel en Herentals)

 Lopende initiatieven stad Geel 
– Beleidskader Open Ruimte Geel
– Fase 2 trage wegen
– Opmaak visie groen-blauwe dooradering Zeggeloop: start 2de helft 2°19 

 Opstart hefboomproject
– Trekker stad Geel ism RLKGN
– Workshop om acties uit SP te verfijnen
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Verwervingssubsidie - strategisch project

 subsidiebedrag = 40% van de verwervingskosten, max. 500.000 
€ per SP

 verwerving van gronden, constructies of gebouwen, of 
erfpachtovereenkomsten die noodzakelijk zijn voor realisatie 
SP

 verworven zaken blijven na  de  realisatie  van  het  SP  tot  het  
publieke  domein  behoren,  een blijvende  publieke  functie 
uitoefenen

 verwerving heeft duidelijke hefboomfunctie voor het SP, dit 
vergt een sterk onderbouwde motivering!
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Verwervingssubsidie - plan van aanpak

 Momenteel 3 ideeën: 
– Pallieterland Lier
– Kasteelhoeve Grobbendonk 
– Heuvelrug Herentals

 Bijkomende voorstellen mogelijk tot eind april !

 Jury doet voorstel aan OC na evaluatie verschillende ideeën

 Jury = projectbureau met gouverneur als voorzitter

 OC beslist vóór de zomer welke voorstellen er worden 
ingediend

 Voorstellen indienen vóór 1 november 2019
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Verwervingssubsidie - Pallieterland

Prioritering/ Rangschikking

1. Perceel A – volkstuin – subsidie natuur in je buurt + subsidie VLM volkstuin
€332.000 => €132.800 (40%) subsidie €199.200 (60%) en restfinanciering

2. Perceel E – speelbos – subsidie natuur in je buurt

3. Perceel B en C – gemengd openruimte gebied

4. Perceel D – gebied bestemd voor bebossing
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Verwervingssubsidie - Kasteelhoeve

 Aanvrager: Grobbendonk/ KL

 Strategisch belang: toegangspoort tot gebied, centrale ligging in Netevallei

 Functie: afweging tussen publieke functie en economische return

 Budget: 
– totaal: circa 750.000 €
– subsidie: circa 300.000 €
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Verwervingssubsidie – Kempense Heuvelrug

 Aanvrager: Herentals

 Strategisch belang: toegangspoort Kempense Heuvelrug, ankerpunt aan 
valleigebied Kleine Nete, Heuvelrug en stadsrand Herentals

 Functie: betere publieke toegankelijkheid, uitbouw recreatief potentieel

 Budget: 
– totaal: circa 1.760.000 €
– subsidie: circa 708.800 €

Eigendommen stad (roze) en OCMW (blauw) 
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Communicatie strategisch project

 Bezoek aan besturen

 Website
– Opbouw:

• Welkomstpagina

• Infographic over de Kleine Nete

• Projecten + documenten

• Beleven 

• Contact

• Nieuws

– Hosting op aparte website 
(via combell.com)

– domeinnaam blijft kleinenete.be
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Netedag 2019

 Locatie: Lier

 September – Oktober 2019

 Hefboomproject 1 en 2

 Opstart overleg organisatie 



8080

Lozing erfsappen in en naar Kleine beek te Nijlen

Lozing melkwit water

zwart water

Lozing via buis afkomstig 
van opslagsilo’s veevoeder



8181

Lozing erfsappen zijwaterloop Kleine Nete Kasterlee

Lozing spoelwater melkhuisje

Vervuilde gracht
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Actiepunt vorig OC: Stavaza IBA’s
gemeenten OC Kleine Nete
(dd.15 juli 2018 )

*Op basis van de planning voor plaatsing IBA’s is de deadline 2021 voor al deze 
gemeenten haalbaar, behalve de Infrax-gemeenten: er wordt wel budget voorzien, 
maar geen planning opgemaakt. 

Gemeente RBH2018

Totaal 

aantal te 

plaatsen 

IBA's 

(herzien ZP)

Minimale 

doelstelling 

prioritaire 

IBA's tegen 

eind 2017

Minimale 

doelstelling 

prioritaire 

IBA's tegen 

eind 2021

WUP 2018

Aantal 

geplaatste 

IBA's

PRIO 1

WUP 2018

Aantal 

geplaatste 

IBA's

PRIO 2

WUP 2018

Totaal 

aantal 

geplaatste 

IBA's

GEEL Gemeente + Aquafin (RTD) 846 105 109 109 50 220

GROBBENDONK IVEG (Infrax) 94 19 12 0 1 1

HERENTALS eigen beheer 548 26 37 38 2 64

KASTERLEE Gemeente + Aquafin (conc.) 476 0 37 0 2 6

LIER eigen beheer 234 88 9 89 3 118

LILLE IVEG (Infrax) 498 0 6 0 0 0

NIJLEN Gemeente + IVEG (Infrax) 378 43 29 11 6 21

OLEN Gemeente + Aquafin (conc.) 68 38 8 41 0 43

RANST Rio-link 525 48 14 62 1 130

VORSELAAR HidroRio 325 10 8 13 5 30

ZANDHOVEN HidroRio 233 31 31 31 8 44


