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PROJECT/THEMA INHOUD PLANNING (enkel richtinggevend !) 

Strategisch project  Op 9 april 2018 ging Kirsten Schoonaert aan de slag als projectcoördinator voor het strategisch 
project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. Zij zal onafhankelijk werken vanuit het 
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete met als opdracht de verschillende hefboomprojecten in 
lijn met de ambities en evenwichten uit de intentieverklaring tot uitvoering te brengen.  
Kirsten Schoonaert, T 014 85 25 14, M 0472 01 06 02, kirsten.schoonaert@rlkgn.be . 

 Kris Van Nieuwenhove en Kirsten werken momenteel een communicatieplan uit voor het 
strategisch project. Ook het vervolg op de Netedag wordt daarin uitgewerkt. Een voorstel zal 
voorgelegd worden aan de OC. 

 

Strategisch project  In Pallieterland start de publieke consultatie voor het speelbos en de volkstuinen binnen de ring. 
 Voor het hefboomproject ‘Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’ wordt een 

gebiedsvisie opgemaakt met behulp van Visionary, een serious game ontwikkeld door ILVO. 
 Graafweide-Schupleer: Op basis van de ecohydrologische studie worden een aantal wijzigingen aan 

het voorkeurscenario voorgesteld. Voorstel is ook om het instrument Natuurinrichting in te zetten. 
Dit wordt besproken met de betrokken landbouwers en voorgelegd op de OC van 29 mei. 

 In de vallei van de Aa kan het hefboomproject nu echt van start gaan: {beek.boer.bodem} werd 
geselecteerd als één van de projecten binnen het landinrichtingsproject Water-Land-Schap.  

 In Herentals wordt de laatste hand gelegd aan het masterplan voor de vallei van de Kleine Nete in 
het kleinstedelijk gebied. Op basis hiervan zal een actieplan opgemaakt worden. 

 Het hefboomproject Zeggeloop (en andere zijlopen) wordt opgestart: Kirsten en Kris consulteren in 
de loop van mei verschillende stakeholders. 

 

AGNAS RUP’s  Heropstart RUP Kleine Nete en Aa: het bilateraal overleg met de gemeenten is afgerond. 
Momenteel wordt de startnota met het voorgenomen plan uitgewerkt. 

Publieke consultatie 
 eind 2018 /begin 2019 

Sigmaplan  Het openbaar onderzoek over het RUP Sigmaplan-Pallieterland loopt. Op 22 mei is er een infomarkt. 
Zie https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-
Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos/Neteland/RUP-Benedennete-Lier  

 Voor Varenheuvel-Abroek lopen de onderhandelingen over ruilgrond en aankopen door VLM. 

Infomarkt 22 mei 2018 
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Overstromingsgebieden 
bekkenbeheerplan 

 De Zegge: VMM is door de vrederechter in het ongelijk gesteld voor de gerechtelijke verwerving van 
de gronden. VMM gaat in beroep, uitspraak volgt in oktober 2018. VMM gaat verder met de 
realisatie van de hermeandering onder de N19g. 

 

Voortgangsrapportage  Na de OC van 29 mei maken we een voortgangsrapportage voor de Vlaamse Regering. Punten 
daarin zijn zeker de verdere aanpak van Graafweide-Schupleer, de vraag naar een multifunctionele 
inzet van grondenbanken en de beleidsaanbevelingen uit het PDPO-project. 

Rapportage in juni 2018 naar de 
Vlaamse Regering 

 


