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Opvolgingscommissie Kleine Nete

12 januari 2021
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0. Agenda

1. Verslag OC dd. 20 mei 2020;
2. Toeristisch-recreatief onthaalplan / stavaza;
3. Landschapspark Kleine Nete;
4. Strategisch project Kleine Nete I:

1. Subsidies / investeringen in de vallei;
2. Stand van zaken projecten coördinatie / hefboomprojecten (op 

hoofdlijnen);

5. Strategisch project Kleine Nete II;
6. Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen / stavaza;
7. Aanpak verdrogingsproblematiek Zegge / Olens Broek;
8. Rapportage Vlaamse Regering;
9. Varia
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1. Verslag OC 20/05/2020
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1. Verslag OC dd. 20/05/2020

 1 opmerking ontvangen
– Ward Kennes ipv Ward Kennis

 Nog opmerkingen?
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2. Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete
Streekverhaal en kaartoefening
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Buitenkant - Waterkant
Wanneer je hunkert naar een avontuur dat je energie geeft, maar ook rust brengt. Naar ontspanning door 
inspanning in de volle buitenlucht. Dan is de vallei van de Kleine Nete jouw bestemming. Het is de 
buitenkant waar je op adem komt. Waar je wandelt, fietst of peddelt van de ene naar de andere plek. Waar 
je landschappen ziet verdwijnen en verschijnen. Van heide tot bossen en ruige oevers tot vergezichten. De 
Kleine Nete kronkelt er dwars doorheen.

Op blote voeten, dwars door de modder of op het water. Als buitenbeentje loopt jouw avontuur langs 
onverharde paden en ongerepte plekken. Vol goesting volg je de meanderende beweging van het water en 
doorkruis je afwisselende landschappen. De basics voldoen, zolang je de natuur maar kan inademen en 
opnemen. Het onverhard trappen en stappen geeft je energie.

De Kleine Nete vormt de blauwe draad. Je ontdekt dat de buitenkant ook een waterkant heeft. Het 
meanderende blauw gidst je langs sporen van de tijd, terug naar de bron. Op, naast, over, in of door het 
water. Je voelt je verbonden met de natuur, met de Kempen en de gastvrije inwoners. Je leest kleine 
verhalen in het landschap en wordt gedwongen terug te keren naar je essentie. Het zijn de kleine 
ontmoetingen en de kleine ontdekkingen die tellen.

Insteek streekverhaal 

Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete
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Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete

Insteek streekverhaal 
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Hoofdpoort Overstapplaats

Toeristisch recreatieve onthaalpoort = toegang 
+ begrip + beleving + nabij de Kleine Nete

Overstapplaats = beperkt zich tot toegang tot 
een streek

Startpunt van recreatieve routes te voet, per 
fiets of over het water. 

Halte langs recreatieve routes, maar ook hier 
kan je eventueel je fiets- of wandeltocht 
aanvatten. 

Bereikbaar met het openbaar vervoer, de auto 
en de fiets. Er is parkeergelegenheid en er zijn 
fietsenstallingen.

Idem onthaalpoort, maar parking en 
fietsenstallingen zijn beperkter aanwezig.

De onthaalpoort is een bestemming op zich, 
een plek waar je een dagdeel kan 
doorbrengen. Hier is een aanbod, een attractor 
die op zich al het doel van een uitstap kan 
vormen. 

Een overstapplaats heeft geen attractor. Hier 
vertrek je of neem je eventueel een pauze, 
maar deze plek is geen bestemming op zich 
waar je een volledig dagdeel doorbrengt. 

Op deze plek zijn een of meerdere horeca-
gelegenheden.

Horeca is eventueel in de buurt, maar dat is 
geen must. 

Goed voorzien van ondersteunende 
faciliteiten: toiletten, schuilplaats, zitbanken, 
picknicktafels, informatieborden (met kaart van 
gebied)

Er zijn mogelijks ondersteunende faciliteiten, 
maar dat is geen noodzaak.

Engageert zich om het streekverhaal te 
vertellen. 

Bestaande infrastructuur in netwerk rond de 
vallei van Kleine Nete.

Verschil Hoofdpoort/overstapplaats

Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete
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Onthaallocaties

Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete
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Hoofdpoorten
Stadspark (Lier) - “Stad verweven met het water”

7 km
Mol-ter-Netebrug (Ranst, Nijlen, Zandhoven) - “Brug naar natte natuur”

9 km
Kasteelhoeve en watermolen (Grobbendonk) - “Kruispunt van water en erfgoed”

6 km
Noordelijke stadsrand (Herentals) - “Waterkracht”

11 km
Houtum (Kasterlee) - “Waterpret en watertanden”

6 km
Prinsenpark (Retie) - “Terug naar de bron”

8 km
Sas 4-Toren (Dessel) - “Verbonden door kanalen”

Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete
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OverstapplaatsenPIME (Lier)
Stadspark (Lier) - “Stad verweven met het water”

Emblembrug (Ranst, Nijlen)
Mol-ter-Netebrug (Ranst, Nijlen, Zandhoven) - “Brug naar natte natuur”

Philipsbos (Grobbendonk)
Jaagpad Albertkanaal (Grobbendonk)

Kasteelhoeve en watermolen (Grobbendonk) - “Kruispunt van water en erfgoed”
Ruïne van Priorij OLV Ten Troon (Grobbendonk)

Noordelijke stadsrand (Herentals) - “Waterkracht”
Zone Bobbejaanland

Ark van Noë
Houtum (Kasterlee) - “Waterpret en watertanden”

Watermolen Retie
Prinsenpark (Retie) - “Terug naar de bron”

Sas 4-Toren (Dessel) - “Verbonden door kanalen”

Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete
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Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete

 Voorstel onthaalplan: verhaallijn + kaart onthaalpoorten
 Samen met vragenlijst naar PBC, OC en deelnemers 

workshops: januari 2021
 Verwerken opmerkingen
 Beslissing onthaalplan: april 2021

Verdere stappen
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3. Landschapspark Kleine Nete



14

Definitie en criteria landschapspark

 Werkdefinitie
“Een landschapspark is een geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang 
waar de langdurige wisselwerking tussen mens en natuur heeft geleid tot een specifiek 
landschap met een onderscheidende kwaliteit en belangrijke ecologische, biologische, 
culturele of landschappelijke waarden. 
De erkenning van het landschapspark beoogt de versterking van de landschappelijke 
identiteit en kwaliteit tot een landschap met internationale uitstraling. 
Een coalitie op maat van het gebied wordt gedragen door alle relevante lokale en 
regionale belanghebbenden. Ze bepaalt en realiseert ambitieuze 
langetermijndoelstellingen vanuit een geïntegreerde visie op het gebied door 
samenwerking tussen de diverse sectoren (erfgoed, recreatie, natuur, landbouw, wonen, 
bedrijvigheid, toerisme…) en in dialoog met bewoners, eigenaars en gebruikers.”

 Voorlopig gekende selectiecriteria (niet definitief)
1. Omvang en samenhang: landschappelijke eenheid > 10.000 ha
2. Landschapskwaliteit

>30% landschappelijke gehelen (cfr. landschapsatlas)
>70% open ruimte (cfr. referentielaag ruimtemonitor)
>15% natuur (bv. SBZ-H)
+hoge mate van verwevenheid (cfr. referentielaag ruimtemonitor)

3. Unieke belevingswaarde
4. Gebiedscoalitie
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Aanduiding landschapsparken in Vlaanderen

 Selectie ‘kandidaten’ en opmaak ‘masterplan’ 2021-2023
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Landschapspark Kleine Nete

Totale oppervlakte: 10.882 ha

 Opp. “Landschappelijke gehelen”: 3888 ha (36%)
 Opp. open ruimte: 8751 ha (80%)
 Opp. SBZ-H: 2488 ha (23%)

Voorstel afbakening Landschapspark Kleine Nete
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Landschapspark Kleine Nete

Positionering binnen het Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict (Ecodistrictenkaart)
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Landschapspark Kleine Nete

Traditionele landschappen: Land van Herentals-Kasterlee 
(230010) en Vallei van de Kleine Nete (921011)
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Landschapspark Kleine Nete

Totale oppervlakte: 10.882 ha

Oppervlakte “Landschappelijke gehelen”: 3888 ha (36%)

Landschappelijke gehelen
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Landschapspark Kleine Nete

Totale oppervlakte: 10.882 ha

Oppervlakte open ruimte: 8751 ha (80%)

Aandeel open ruimte
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Landschapspark Kleine Nete

Totale oppervlakte: 10.882 ha

 3.170 ha = 100% landbouw (31%)
 2.587 ha = verweving dominant landbouw (25%)
 1.325 ha = verweving dominant natuur (13%)
 3.228 ha = 100% natuur (31%)

Mate van verwerving landbouw/natuur in de open ruimte (2013)
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Landschapspark Kleine Nete

Totale oppervlakte: 10.882 ha

Oppervlakte SBZ-H: 2488 ha (23%)

Natura 2000
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Landschapspark Kleine Nete

Bestemmingscategorieën (1.1.2020)
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Landschapspark Kleine Nete

Collage ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos regio 
Neteland (2007) (www.vlaanderen.be/agnas) 

http://www.vlaanderen.be/agnas
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Landschapspark Kleine Nete

Mogelijke uitbreiding perimeter LSP met vallei van Grote Nete

Totale oppervlakte: +/- 24.000 ha

 Opp. “Landschappelijke gehelen”: 11.225 ha (47%)

 Opp. open ruimte: 19.556 ha (82%)

 Opp. SBZ-H: 5803 ha (24%)

Mate van verwerving landbouw/natuur in open ruimte

 5685 ha = 100% landbouw (24%)

 6827 ha = verweving dominant landbouw (29%)

 3924 ha = verweving dominant natuur (16%)

 6509 ha = 100% natuur (27%)
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Landschapspark Kleine Nete

Studie van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS) over mogelijk 
op te richten Natuurparken (later omgedoopt tot Landschapsparken) in Vlaanderen 
(1966).
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Vraag aan OC

 Aan de leden van de opvolgingscommissie wordt gevraagd 
principieel akkoord te gaan om - wanneer in 2021 de oproep 
Landschapsparken gelanceerd wordt - een conceptnota 
‘Landschapspark Kleine Nete’ op te stellen en in te dienen als 
kandidaat-landschapspark.
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4. Strategisch Project Kleine Nete I
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Verwervingssubsidies 2020 – 3 dossiers ingediend

Pallieterland (Lier)
 Aankoop percelen voor ontsluiting Pallieterland
 €44.000 euro subsidie
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1a 1b
1c

2

kasteelhoeve

Schapenstal

Verwervingssubsidies 2020 – 3 dossiers ingediend

Graafweide-Schupleer (Vorselaar – Natuurpunt)
 Aankoop percelen voor wandelverbinding Kasteelhoeve-

Schapenstal en aansluiting op wandeling Derde Beek 
 €45.000 euro subsidie
 6,5 ha
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Verwervingssubsidies 2020 – 3 dossiers ingediend

Proostenbos (Herentals)
 Aankoop percelen voor lokale boscompensatie
 €174.400 euro subsidie
 12 ha
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Verwervingssubsidies 2019

2019: 2 dossiers ingediend -> alle 2 goedgekeurd!
 Kasteelhoeve en bijhorende broekbossen (Grobbendonk): 

€217.000

 Perceel Pallieterland (Lier): €19.600 (8900 m2): 

 Binnen SP KN 500.000 euro verwervingssubsidie aangevraagd, 
waarvan momenteel 236.600 euro goedgekeurd
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Subsidies natte natuur

 3 dossiers ingediend, alle 3 goedgekeurd!
– Ranst (aankoop percelen voor hermeandering Molenbeek-Bollaak): 

€120.000 
– Herentals (inrichtingswerken natte stadsnatuur thv Koetshuis – Le 

Paige): €250.000
– Geel (herstel 5 hectare rietlandvegetatie in de Zegge): €71.250

6,2M € voor 38 projecten Natte Natuur
https://omgeving.vlaanderen.be/lokale-hefboomprojecten-

gebiedsontwikkeling-met-focus-op-natte-natuur

https://omgeving.vlaanderen.be/lokale-hefboomprojecten-gebiedsontwikkeling-met-focus-op-natte-natuur
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De Kleine Nete in de pers
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Investeringen en subsidies SP KN I

Eindrapportage: april 2021!
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Hefboomproject 1 - Pallieterland

 Coördinatie Pallieterland
 CBS Lier akkoord: +- 1dag/week opvolging door RLRL
 Takenpakket: administratieve en organisatorische opvolging door RLRL (incl. 

gelinkte subsidiedossiers)
 uitbreiding opdracht: locatie en inrichting hondenlosloopzone

 Speelbos
 Bestek goedgekeurd door stad Lier ivm huisstijl infrastructuur Pallieterland –

RLRL stuurt uit
 Beheerwerken door landschapsteam RLRL (brandnetels onder wilgenhutten, 

vrijstellen plantgoed) op 26-11-2020
 TO DO: toegankelijkheidsregeling speelbos + heel Pallieterland

 Volkstuinen
 Inrichtingsplan grachten toekomstige volkstuinen (265m nieuwe gracht + 

meandering/afschuining bestaande gracht): wordt voorgelegd op CBS van 
18/01/21

 Opstart begeleidingstraject nieuwe volkstuiniers i.s.m. Velt vzw: wordt 
voorgelegd op CBS van 18/01/21
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Werkgroepvergadering 25/01/2021 – Agenda

 1. Inrichting onthaalpoort Molternetebrug

 2. Update hydrologische studie Krekelbeek

 3. Ontharding in de vallei: 
 Stand van zaken handhavingstraject
 Stand van zaken subsidiedossiers

Hefboomproject 2 - Molternetebrug
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Inrichting onthaalpoort Molternetebrug - Timing en aanpak

 WG Hefboomproject 25/01/2021 – samenstellen werkgroep 
toekomstige partners onthaalpoort

 Afbakening projectperimeter verruimde site Molternetebrug met als 
scope: herlocalisatie visvijvers naar Heirbeemdenweg, onthaalsite 
Molternete, toegang tot Sigma Varenheuvel-Abroek.

 Aanstellen studiebureau 1ste kwartaal 2021 door ANB met als 
opdracht: opmaak inrichtingsvisie (Design and build studie), opmaak 
projectMER + GRUP. Timing: 2021.

 Constructie nieuwe Molternetebrug DVW: voorziene timing voorjaar 
2022.

 Eigenlijke inrichting onthaalpoort Molternetebrug: 2023.

Hefboomproject 2 - Molternetebrug
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Mogelijke partners in de onthaalpoort Molternetebrug

 Gemeenten Ranst, Zandhoven, Nijlen
 Toegang tot Viersels Gebroekt en Varenheuvel Abroek → ANB, NP, 

DVW
 Heel wat waterlopen: Kleine Nete, Netekanaal, Krekelbeek, 

Molenbeek-Bollaak, Kleine Beek, Tappelbeek → DVW, VMM, 
provincie Antwerpen

 Toeristisch-recreatieve luik: TPA, provincie Antwerpen, regionale 
landschappen, 3 gemeenten,…

 Archeologie/landschap/verhalen: Agentschap onroerend erfgoed?
 Strategisch project, ontharding: Departement Omgeving
 Overige?

Hefboomproject 2 - Molternetebrug
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BROECHEM

Varenheuvel Abroek

Nijlen

Gebied in transformatie

Hefboomproject 2 - Molternetebrug



41

Hefboomproject 2 - Molternetebrug
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Uitbreiding wandelnetwerk

Hefboomproject 3 - Graafweide Schupleer

Vorselaar

Grobbendonk
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NI Graafweide Schupleer

2020:
 Opmaak projectrapport: Gebiedsanalyse, projectdoelstellingen en 

natuurstreefbeeld werden aan leden commissie en comité bezorgd

 Grondenbank natuurdoelen goedgekeurd juli 2020
– 5 projectgebieden waaronder Graafweide-Schupleer
– Afsprakenkader grondverwerving  ANB-VLM-NP 

 Binnen perimeter GS 1 keer RVV (Recht Van Voorkoop) uitgeoefend, 
onderhandelingen aankoop # dossiers (NP of VLM) lopende

 Commissie en comité 3 keer samengekomen (februari, juni en oktober) 

 Bilaterale overleggen

 Gesprekken landbouwers en gebruikers
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NI Graafweide Schupleer

 Oefening allocatie natuurdoelen
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NI Graafweide Schupleer

 ontwerp en inrichtingsvraagstukken:

– Randvoorwaarden beschermd landschap
– Technieken om fosfaat te verwijderen uit bodem

• Afgraven
• Uitmijnen
• Grasland frezen/eggen/plaggen en maaisel opbrengen

– Zijn er goede voorbeelden in vergelijkbare gebieden? Verschillende 
technieken op testpercelen toepassen?

– Flankerende maatregelen voor landbouw binnen Natuurinrichting
– Mogelijke opstart oriënterend onderzoek ikv bedrijfsverplaatsing.
– Klimaatrobuuste landbouw op niveau vallei Kleine Nete
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NI Graafweide Schupleer

2021:

 allocatie natuurdoelen
– Terreinbezoeken natuurbeheerders & overleg partners

 4de Commissie en comité: 09/02 en 23/02/2021
– natuurstreefbeeld
– Allocatie natuurdoelen
– Maatregelen en modaliteiten
– Planning 2021: OO en infovergaderingen
– Openbaar onderzoek afstemmen op OO RUP Kleine Nete en Aa

 5de Commissie en comité: april-mei 2021

 2de helft 2021: projectrapport in openbaar onderzoek
• Natuurinrichtingskrant 2
• Eigenaars en gebruikers worden aangeschreven
• Infovergaderingen
• Zitdagen

 eind 2021 – begin 2022:  
• Ontwerp MB Maatregelen en modaliteiten is bezorgd aan ANB 
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Hefboomproject 4 – Vallei van de Aa

Wandelbrug over de Aa
 Omgevingsvergunning in aanvraag
 Planning plaatsing brug: april 2021?
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Hefboomproject 4 – Vallei van de Aa

{beek.boer.bodem}
 Bestek aanleg stuwen: gegund
 Aanleg stuwen: februari 2021
 Vergunningsaanvragen stuwen: Kasterlee, Vorselaar ok; Lille 

beroepstermijn loopt.
 subsidie maatregelen Blue deal: goedgekeurd door minister
 Demomoment 23/10: succes, goede opkomst. Namiddag veel 

landbouwers
 PDPO-aanvraag goedgekeurd.
 Randenbeheer: actieplan in opmaak. Overleg lopende
 2021: start opmaak landinrichtingsproject
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Hefboomproject 5 - groenblauwe dooradering
Herentals

Vallei Kleine Nete binnen stedelijk gebied (Herentals)

 Structuur uitgetekend en goedgekeurd op SG
 Verder onderzoek naar Olympiadelaan zelf (VMM)

– 2 alternatieven uitgewerkt -> mee opnemen in MER

 Onderzoek Vestdijk (iedereen)
– Profiel opgemaakt -> integratie in ontwerp

 Bestek PRUP, plan-MER, onderzoek bebouwing beschermd 
landschap: goedkeuring voorzien januari

 Opmaak communicatieplan
 Stuurgroep: 13/01/2021
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Hefboomproject 5 - groenblauwe dooradering
Herentals

Landschapsbiografie en –visie heuvelrug:
– Afstemming met PRUP Olympiadelaan
– Opmerkingen kerngroep verstuurd naar studiebureau Strootman
– Stuurgroep-overleg: januari/februari 2021 ism studiebureau 

Getlagen
Bosbergen

Abroek
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Hefboomproject 5 - groenblauwe dooradering
Herentals

Promofilm Kempense Heuvelrug
 Klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=a14L94v4b6o
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Hefboomproject 6 - Zeggeloop en andere zijlopen 
van de KN tss Herentals en Geel

Groene dooradering Geel (Atelier Romain en Forest
landschapsarchitectuur)
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Hefboomproject 6 - Zeggeloop en andere zijlopen 
van de KN tss Herentals en Geel

Landschapsbelevingskaart



54

Hefboomproject 6 - Zeggeloop en andere zijlopen 
van de KN tss Herentals en Geel

PDPO Kansenkavels

https://www.rlkgn.be/projecten/landschap-en-erfgoed/kansenkavels/6227

Groene woonader

https://www.rlkgn.be/projecten/landschap-en-erfgoed/kansenkavels/6227
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AOG De Zegge - stavaza

AOG De Zegge: stand van zaken
• Grondverwerving: 

• In bepaalde, afgelijnde delen zijn de gronden verworven
• In andere delen loopt de onteigeningsprocedure volgens nieuw Onteigeningsdecreet, opgestart 

in februari 2020 ; bestuurlijke fase is afgerond ; gerechtelijke fase wordt opgestart in januari 
2021

• Uitvoering der werken: voor die delen waar de gronden in eigendom zijn starten de 
voorbereidingen om de werken aan te vatten in april / mei 2021 voor de delen A, B en D 
(zie kaart).

=> Recreatief gebruik van de dijkkruinen: VMM bekijkt met stad Geel en belanghebbenden hoe best 
hun advies ivm ‘eventueel recreatief medegebruik van de dijkkruinen’ wordt uitgewerkt ( i.e. geen 
strikte vw in OGV)

 Communicatie naar de landbouwers
• Eind januari worden de landbouwers aangeschreven die in der minne verkocht hebben
• De landbouwers waarmee we in een gerechtelijke procedure zitten worden niet 

aangeschreven

– =>De brief focust op de praktische uitvoering van de werken
 Communicatie naar landbouwers voor de 3 delen A, B en D (waar de werken 

starten)
• Zij zullen uitgenodigd worden op een (werf)infovergadering. 
• We bekijken momenteel hoe we dit best corona-proof organiseren.
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AOG De Zegge - stavaza
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5. Aanloop SP KN II
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Aanloop SP KN II
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Aanloop SP KN II

4 klimaatprogramma’s
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Drie focusgebieden

3 focusgebieden
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Aanloop SP KN II

Organisatiestructuur

Eerste stappen
 Opstartvergaderingen 4 klimaatprogramma’s
 Betrokkenheid lokale besturen! Aanspreekpunt per gemeente?
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Aanloop SP KN II

Bosalliantie
 4000 ha bos tegen 2024; 
 10.000 ha bos tegen 2030
Lokaal klimaatplan Vlaanderen
 300M€ via (bestaande) financierings- en subsidiëringsmogelijkheden
 4 thema’s

– Energetische renovaties (energie-efficiëntie en hernieuwbare energie)
– Mobiliteit (Laadpalen, fietspaden, deelmobiliteit)
– Natuur (tegen 2030 6,6M extra bomen; 3300km extra hagen of geveltuinbeplanting; aanleg van 

groenperken binnen gemeenten
– Ontharding: tegen 2030 1 m2 per inwoner en 1m3 opvangcapaciteit voor regenwater

Vergelijking ambities SP KN II met Lokaal klimaatplan Vlaanderen en bebossingsambitie VR

https://bartsomers.be/swfiles/files/Lokaal-Energie--en-Klimaatpact.pdf

Lokale klimaatplan 
Vlaanderen SP KN II (13 gemeenten)

einddatum 2030 2024 2030 2024
oppervlakte [ha] 1362500 61642

# inwoners 6600000 249048

ambitie 1 boom geplant per inwoner 4000 ha bos 10 000 ha bos 13 ha bos per gemeente

vuistregel

# bomen 6 600 000 10 000 000 25 000 000 422 500

# bomen per inwoner 1,0 1,5 3,8 1,7
# ha extra bos 2640 4000 10000 169

% oppervlakte extra bos 0,19 0,29 0,73 0,27
ambitie 1m2 onthard per inwoner 1 ha per gemeente

m2 onthard per inwoner 1 0,52
ha onthard totaal 660 13

% onthard van totale opp. 0,048 0,021on
th

ar
di

ng

2500 bomen geplant per ha

bosuitbreidingsplan
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https://bartsomers.be/swfiles/files/Lokaal-Energie--en-Klimaatpact.pdf
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Aanloop SP KN II

Verwervingssubsidies
 Opnieuw 500.000 euro ter beschikking
 Hoe in te zetten?
 Eerste voorstellen in te dienen tegen 15 maart 2021
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6. Gewestelijke Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen
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GRUP’s in de vallei van de Kleine Nete

RUP Tappelbeek
Vernietigd door Raad van State
Beslissing VR 18.12.2020: opstart 
planningsproces ‘Groenpool Antwerpen’ incl. 
Tappelbeek

RUP Kleine Nete en Aa
MER-onderzoeken lopend. 
Geplande stappen 2021: publicatie scopingnota + 
opmaak voorontwerp/ontwerp

RUP Benedennete
Vier verzoekschriften tot vernietiging 
RUP bij Raad van State: procedure lopend

RUP Mondingsgebied Grote Nete
Startnota in opmaak. Publieke consultatie voorjaar 
2021 na goedkeuring startnota VR

RUP Varenheuvel-Abroek
Nog op te starten in 2021

RUP Leidingstraat Viersel-Walem
Startnota goedgekeurd op 18 december 2020
Publieke consultatie 2 februari-2 april 2021
Participatiemoment (online) op 2 maart 2021
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7. Aanpak verdrogingsproblematiek 
Zegge / Olens Broek
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In memoriam
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7. Verdroging Zegge / Olens Broek

 De Zegge, stand van zaken
– Actieplan goedgekeurd door Vlaamse Regering (23/10/2020)
– Actie 1. Herevalueren van de huidige pompactiviteiten.

• Wachten op resultaten ecohydro (actie 2)
– Actie 2. Opmaak ecohydrologische studie

• Studie gegund aan Witteveen + Bos
• Duur studie 16 maanden
• Voorstel planning (zie volgende slide)
• Startoverleg opdrachthouder-opdrachtgever januari
• 1ste stuurgroep februari (zie volgende slide)
• Terreinbezoeken met terreinbeheerders en landbouwers (in te plannen 

door Witteveen en Bos).



69

Voorgestelde planning Witteveen + Bos
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Voorstel vertegenwoordiging stuurgroep

 ANB
 Gouverneur of vervanger
 VMM
 VLM
 Dept. Omgeving
 Agentschap Onroerend Erfgoed
 Dept. Landbouw en Visserij
 INBO
 Provincie Antwerpen DIW
 Stad Geel
 KMDA
 Natuurpunt
 Boerenbond
 Bedrijfsgilde Geel
 Gemeente Kasterlee 
 OVAM (enkel aansluiten als luik Olens Broek geagendeerd is)
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7. Verdroging Zegge / Olens Broek

– Actie 3. Uitwerken planalternatieven i.f.v. plan-MER RUP Kleine 
Nete en Aa

• Zie agendapunt 6
– Actie 4. Opmaak van een landbouwstudie en een maatschappelijke 

kosten-batenstudie
• Departement LV werkt ism VLM voorstel uit. 

– Actie 5. Terughoudend vergunningenbeleid
– Actie 6. Aanmelding LEADER

• Niet weerhouden
– Bewarend grondbeleid / aankoopopportuniteiten (beslissing Vlaamse 

Regering dd. 23/10/2020)
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7. Verdroging Zegge / Olens Broek

– Terreinbezoek gouverneur / burgemeesters: asap (Corona)
– Veldwerkplaats ANB: asap (Corona)
– Nota prof. Karen Vancampenhout

• Aanleiding: nota Bedrijfsgilde Geel / bedenkingen bij # aannames
• Conclusies:

– Huidig natuurgebied nooit was nooit droger dan de omgeving, eerder 
omgekeerd;

– Verdroging is structureel (overstijgt de recente droogte);
– Duidelijke aanwijzingen voor inklinking;
– …

• Doel: conclusies meenemen in ecohydrologische studie
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7. Verdroging Zegge / Olens Broek

 Olens Broek, stand van zaken
– Werkgroep aanpak verdroging Olens Broek maakt doorstart als 1 van 

de 3 focusgebieden in het Strategisch Project Kleine Nete 2.
– Waterbodemonderzoek Kneutersloop (i.f.v. verondieping) gegund aan 

Witteveen+Bos (=> afstemming met ecohydrologisce studie), opstart 
januari/februari 2021.
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8. Rapportage Vlaamse Regering
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8. Rapportage Vlaamse Regering

 Rapportage Kleine Nete behandeld op VR dd. 23/10/2020
 Zie www.kleinenete.be (projecten, documenten)

http://www.kleinenete.be/
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9. Varia
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9. Varia

 Blue deal-fiche Kleine Nete

 WaterLandSchap 2.0

 Site Wuytsbergen (Herentals)
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9. Varia

 Rede gouverneur 2020: Onze (Antwerpse) bodem: dé 
hefboom voor een circulaire economie. 

Zie https://www.cathyberx.be/over-cathy-berx/openingsrede/openingsrede-2020--
onze--antwerpse--bodem--de-hefboom-voor-een-c.html

https://www.cathyberx.be/over-cathy-berx/openingsrede/openingsrede-2020--onze--antwerpse--bodem--de-hefboom-voor-een-c.html
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