
Bijlage 1: Fiches lopende acties 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 0.0.  

Uitvoering projectcoördinatie en -communicatie 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 18/04/2018 Kirsten Schoonaert  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 25/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

 

 Communicatie strategisch project ‘veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ 

 
Het opzetten van een globale communicatie over de gebiedsontwikkeling in de vallei van 

de Kleine Nete en de ambitie om tot een veerkrachtig valleisysteem te komen, vormt een 

overkoepelende output. Om een (groter) draagvlak voor de veranderingen in de vallei te 

bekomen, is een brede en laagdrempelige communicatie essentieel. Vandaag bestaat een 

overkoepelende website (www.kleinenete.be) en een overkoepelend aanspreekpunt 

(info@kleinenete.be). Bedoeling is om deze basiscommunicatie op te laden tot een 

wervende en brede communicatiestrategie voor de vallei in verandering. De expertise van 

o.a. de regionale landschappen zal ingezet worden voor het uitwerken van publicaties en 

publieksactiviteiten (zoals bv. het organiseren van Netedag(en) voor een breed publiek…). 

 

0.1 Opvolgingscommissie OC: 2x/jaar 

0.2 Procesbeheercomité PBC: 4x/jaar 

0.3 Projectbureau PB: maandelijks 

0.4a Opmaak communicatiestrategie 

0.4b Uitvoeren communicatie 

0.5 a Netedag 2018: Le Paige aan de Kleine Nete 

0.5 b Netedag 2019 Lier 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Acties 0.1 en 0.2  

Cathy Berx 

Cathy.berx@provincieantwerpen.be 

gouverneur Antwerpen 

 

acties 0.3., 0.4. en 0.5.:  

Kirsten Schoonaert 

Kirsten .schoonaert@rlkgn.be 

mailto:Cathy.berx@provincieantwerpen.be
mailto:Kirsten%20.schoonaert@rlkgn.be
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Projectcoördinator strategisch project 

PARTNERS  alle betrokken partners op Vlaams, provinciaal, gemeentelijk niveau, middenveld en brede publiek 

LOCATIE / 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

werkingsmiddelen strategisch project en afhankelijk van project cofinanciering partners 

TERMIJN  gedurende volledige termijn van het SP 

MIJLPALEN  

(detailleerde 

termijn) 

 Opleveren logo, huisstijl, website eind 2018 / begin 2019 

 Netedag: Le Paige aan de Kleine Nete, 7 oktober 2018 

 Consensus over voorkeurscenario Graafweide-Schupleer en instellen 
Natuurinrichtingsproject 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 OC, PBC, PB doorlopend 

 Opmaak communicatiestrategie: opmaak website, huisstijl en logo is bezig 

 Organisatie Netedag: Le Paige aan de Kleine Nete op 7 oktober 2018 

 Uitvoeren communicatie: doorlopend 

VERDERE PLANNING   Zie fiches 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Communicatie coördinatieopdracht gouverneur Cathy Berx 

 Communicatie Gebiedsgericht Beleid provincie Antwerpen 

 Communicatie Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

 Communicatie van alle partners op PBC 

COMMUNICATIE   Via overlegmomenten 

 Gebruik logo, huisstijl bij elke communicatie 

 Website 

 Organiseren van evenementen 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 0.4. communicatieplan 

Uitvoering projectcoördinatie en -communicatie  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 7/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 25/03/2019 Kirsten SChoonaert  

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Projectcoördinatie en -communicatie 

ACTIE NR. 0.4. Communicatie strategisch project ‘veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ 

Actie 0.4.a. opmaak communicatiestrategie 

 

Actie 0.4.b. uitvoeren communicatie 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be 

Koen Eyskens 

Koen.eyskens@provincieantwerpen.be 

Programmacoördinator Kleine Nete 

 

 

 

 

PARTNERS   

LOCATIE  

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Werkingsmiddelen strategisch project 

http://www.rlkgn.be/
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:Koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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TERMIJN  Actie 0.4.a. – 2018 

Actie 0.4.b. – volledige projectduur 

MIJLPALEN  

 

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Communicatiestrategie werd opgemaakt 

 Logo en huisstijl zijn ontwikkeld 

 De input van de verschillende projecten voor de website is verzameld en doorgegeven aan het 
communicatiebureau TAKK (verschillende thema’s zijn welkomstpagina, 8 projectpagina’s, 
informatieve pagina over de Kleine Nete, wat er te beleven valt in de vallei van de Kleine Nete 
en een nieuwspagina) 

VERDERE PLANNING   Het communicatiebureau TAKK levert een afgewerkte website aan, klaar om online te 
plaatsen (eerste helft 2019) 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Communicatie coördinatieopdracht gouverneur Cathy Berx 

 Communicatie Gebiedsgericht Beleid provincie Antwerpen 

 Communicatie Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

 Communicatie van alle partners op PBC en OC 

COMMUNICATIE   Gebruik logo, huisstijl bij elke communicatie 

 Website als communicatiemiddel 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 0.5. Netedag Herentals 

Uitvoering projectcoördinatie en -communicatie 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 26/06/2018 Kirsten Schoonaert  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 25/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Projectcoördinatie en -communicatie 

ACTIE NR. 0.5 a Netedag: Le Paige aan de Kleine Nete 

De Netedagen zijn publieksactiviteiten en bieden een uitgelezen kans om het strategische project zichtbaar te 

maken voor een breed publiek. Er wordt getracht om voor elk hefboomproject een Netedag (eventueel 2 

overlappende hefboomprojecten in 1 Netedag) te organiseren. 

Voor de eerste Netedag werd het hefboomproject ‘Groenblauwe dooradering Herentals’ gekozen omdat er in 

Herentals al verschillende acties gelinkt aan het strategische project zijn afgerond of uitgewerkt (beheerplan Le 

Paige, 1ste fase rivierherstelproject Hellekens, wandeling Natuurpunt en Natuurgidsen). Tijdens de Netedag 

wordt de nadruk gelegd op de samenwerking met de verschillende partners en de vele acties die lopende zijn 

in het projectgebied.  

 

Programma Netedag:  

 

13u: plechtige opening 

Sprekers:  

 Cathy Berx (gouverneur provincie 
Antwerpen) 

 Mien Van Olmen (schepen ruimtelijke 
ordening, milieu en groenvoorzieningen, 
monumenten en landschappen, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
stad Herentals) 

 Bernard De Potter (administrateur-
generaal Vlaamse Milieumaatschappij) 

 Jo Haentjens afdelingshoofd Sportpromotie van Sport Vlaanderen 
 

14u tot 18u: activiteiten 

 

 Doorlopend: rondgang door domein Le Paige - wateronderzoekjes op kindermaat – infostanden 
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 Om 14, 15 en 16 uur: architect Herman toont Le Paige 

 Om 14 en 15.30 uur: wandeling langs Spaans Hof naar rivierherstelproject Hellekens 

 Om 14 en 15.30 uur: natuur- en erfgoedwandeling - Tussen Abroek en Maasloop 

 Om 14, 15 en 16 uur: kindervertellingen - Speur mee met Mies en Moos Muis 

 Van 14 tot 17 uur: initiaties Stand Up Paddling (SUP) en kajakken 

 Van 14 tot 17 uur: tentoonstelling Baboon! Eat Roots van Frédéric Castiau in het kasteel 
 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

 

PARTNERS  VMM, Natuurpunt, Natuurgidsen, IOED, Ter Vesten, RLKGN, VLM, Sport Vlaanderen, de Kempen 

(ATP), provincie Antwerpen, de Waterral, vrijwilligers 

LOCATIE Herentals 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Stad Herentals: receptie, werkingsmiddelen strategisch project: catering vrijwilligers  

TERMIJN  Evenement op 7 oktober 2018 

MIJLPALEN  

(detailleerde 

termijn) 

/ 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Evenement goed verlopen, veel positieve reacties 

VERDERE PLANNING  Afgerond 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Communicatie coördinatieopdracht gouverneur Cathy Berx 

 Culturele dienst Stad Herentals 

 Deelnemende partners 

 

COMMUNICATIE   Stadskrant Herentals/lichtkrant stad/websites partners 

 

 

 

mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 0.5. Netedag Herentals 

Uitvoering projectcoördinatie en -communicatie 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 19/03/2019 Koen Eyskens  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Projectcoördinatie en -communicatie 

ACTIE NR. 0.5 b Netedag - Zondag 22/9/2019 - Hefboomproject 1 en 2 

De Netedagen zijn publieksactiviteiten en bieden een uitgelezen kans om het strategische project zichtbaar te 

maken voor een breed publiek. Er wordt getracht om voor elk hefboomproject een Netedag (eventueel 2 

overlappende hefboomprojecten in 1 Netedag) te organiseren. 

 

Voor de tweede Netedag werden de hefboomprojecten ‘Landschapspark Pallieterland en Molternetebrug’ 

gekozen. Tijdens de Netedag wordt de nadruk gelegd op de samenwerking met de verschillende partners en de 

vele acties die lopende zijn in het projectgebied.  

 

Programma Netedag 22/9/2019: 

In opmaak, (voorstel na overleg met de partners op 15/3/2019) 

 

11u: Start 

18u: Einde 

 

Centrale locatie is de evenementenweide in Lier. 

Tweede locatie is de Roeiclub in Emblem. 

Officieel gedeelte: Sprekers en tijdstip is nog te bepalen met de partners, suggesties zijn hieronder 

weergegeven: 

 Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen) 

 Burgemeester Lier  

 Gedeputeerde Jan De Haes (Provincie Antwerpen) 

 VMM 

 De Vlaamse Waterweg 
 

11u tot 18u: activiteiten 

Nog te bepalen met de partners. Ambitie is om de vallei van de Kleine Nete laten beleven en dit doen we door 

tal van activiteiten in en rondom de Nete (wandelen, fietsen, boottocht, treintje, roeien,,...) te organiseren. 
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TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be 

Koen Eyskens 

Koen.eyskens@provincieantwerpen.be 

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

PARTNERS  Zijn momenteel betrokken in het overleg: Regionale landschappen (Rivierenland, Voorkempen en 

Grote en Kleine Nete), VMM, provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, ANB, Stad Lier. 

Worden nog betrokken: Nijlen, Ranst, Zandhoven, Natuurpunt, Roeiclub Emblem  

LOCATIE Centrale locatie: Lier - Evenementenweide 

2de hub: Roeiclub Emblem 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Stad Lier: Inrichting evenementenweide 

Nog te bepalen: Treintje  Haalbaar in het strategisch project? 

TERMIJN  Evenement op 22 september 2019 

MIJLPALEN  

(detailleerde 

termijn) 

/ 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Toelichting voorstel locatie Netedag 2019 op OC 30/1/2019; akkoord van de OC-leden 

 12/2/2019 – Startoverleg met de partners 

 15/3/2019 – Vervolgoverleg met de partners 

VERDERE PLANNING  Volgend overleg op 3 mei 2019 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Communicatie coördinatieopdracht gouverneur Cathy Berx 

 Evenementenagenda van Stad Lier 

 Deelnemende partners 

 Landschapsdag Regionaal landschap Rivierenland. Voorstel is om deze twee evenementen 

samen te organiseren.  Afstemming communicatie op volgend PBC en OC. 

COMMUNICATIE   Stadskrant Lier/ Ranst /websites partners 

 

 

 

mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:Koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.0.  

Uitvoering Hefboomproject ‘Landschapspark Pallieterland’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 4/04/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 15/03/2019 Koen Eyskens Update na trekkersoverleg HP1 

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Landschapspark Pallieterland 

 
Landschapspark Pallieterland omvat de ontwikkeling van een randstedelijk groengebied 

langs de Beneden-Nete stroomafwaarts Lier. Het omvat het ruimer gebied van de 

Beneden-Nete ten zuiden van lier. Pallieterland omvat de natuurgebieden van het 

Sigmaproject Nete en Kleine Nete. De verder te ontwikkelen deelgebieden binnen 

Pallieterland zijn de vesten, het stadsrandbos (woonuitbreidingsgebied en deel 

woongebied dat aansluit bij de R16) uitgebreid met onder meer de omgeving van het 

Kasteel Ringenhof, het Hof van Lachenen, het PIME (Provinciaal Instituut voor 

MilieuEducatie) en het provinciaal groendomein Neteland. 

 

Voor het gebied stelde de Vlaamse Regering een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

(GRUP) definitief vast op 1 maart 2019. Dit GRUP voert de nodige herbestemmingen door 

voor de realisatie van het landschapspark en de overstromingsgebieden en wetlands die 

langs de Beneden-Nete in het kader van het Sigmaplan ontwikkeld worden. 

Hierdoor worden een aantal overstromingsgevoelige en niet te ontwikkelen woon- en 

woonuitbreidingsgebieden (signaalgebieden) geschrapt. De stad Lier, ANB en het 

Regionaal Landschap Rivierenland zetten reeds een samenwerkingsverband op en er werd 

via overlegprocessen een inrichtingsstudie en visienota voor het landschapspark 

opgesteld. 

 

Deze visie is afgestemd met de natuur- en veiligheidsopties van het Sigmaplan en werkt 

een overkoepelende visie uit voor de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open 

ruimte ten zuidoosten van Lier. Voor elk van de deelgebieden binnen het landschapspark 

zal een verfijnd inrichtingsplan uitgewerkt worden. Binnen het landschapspark zal er naast 

natuurontwikkeling, ruimte zijn voor de ontwikkeling van een speelbos, speel- en 

leernatuur, een avonturenpad, volkstuintjes en verbetering van de ontsluiting voor zacht 

recreatief verkeer via een brug over de Nete. Er wordt eveneens onderzocht in hoeverre 
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gebouwen in het gebied een maatschappelijke meerwaarde kunnen betekenen 

(opportuniteit woning Elzenhof aan Lachenebeek). Er wordt o.a. gedacht aan horeca en 

ontmoetingsruimte. Op die manier wordt een multifunctionele groene long van formaat 

hij het kleinstedelijk gebied Lier gerealiseerd die zowel inspeelt op de behoefte aan 

toegankelijk recreatief groen, het versterken van de biodiversiteit, het beveiligen tegen 

overstromingen en het creëren van aaneengesloten onbebouwde groenblauwe aders die 

ook een bufferende en regulerende functie hebben ten aanzien van grote verkeersaders 

in de omgeving (geluidsbuffering, luchtzuivering …). 

 

1.1 Natuurbeheerplan Neteland 
1.2 Erfgoedbeheerplan Vesten 
1.3 Toegangspoorten 
1.4 Inrichtingsstudie speelbos en uitvoering speelbos 
1.5 Inrichting volkstuintjes en uitvoering volkstuintjes  
1.6 Inrichting speelnatuur en uitvoering speelnatuur 
1.7 Ontsluiting wandel- en fietsroutes lokaal en bovenlokaal 
1.8 Fietsbrug thv PIME 
1.9 Bebossingsmogelijkheden en compensaties uit Sigmaplan 
1.10 Sanering Neteland 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Stad Lier – www.lier.be  

Gino Verbiest 

Gino.verbiest@lier.be  

Consulent Ruimtelijke Planning  

 

Regionaal Landschap Rivierenland – www.rlrl.be  

Ankatrien Boulanger 

Ankatrien.boulanger@rlrl.be 

Coördinator 

 

Agentschap voor Natuur en Bos – www.natuurenbos.be  

Jop Hermans 

 

 

 

 

 

http://www.lier.be/
mailto:Gino.verbiest@lier.be
http://www.rlrl.be/
mailto:Ankatrien.boulanger@rlrl.be
http://www.natuurenbos.be/
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Jop.hermans@vlaanderen.be  

PARTNERS  Stad Lier, Regionaal Landschap Rivierenland, Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse 

Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving, 

Toerisme Provincie Antwerpen, Provincie Antwerpen (PIME, PGRM), Polder van Lier, OCMW Lier 

LOCATIE Zuiden van Lier 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN  

 Op de OC van 29 mei 2018 werd afgesproken om in september 2018 een nieuwe bijeenkomst 

van de stuurgroep Pallieterland te organiseren om de acties in het gebied meer te 

stroomlijnen  SG heeft niet plaatsgevonden in september 2018. 

 SG zal ingepland worden eind april – begin mei 2019; Stad Lier zal deze SG inplannen. 

 Ambitie is om deze SG 1x jaar te laten doorgaan. 

 De stand van zaken Landschapspark Pallieterland wordt gepubliceerd op: Website Stad Lier 

 18/2/2019: Toelichting strategisch project, landschapspark Pallieterland en visienota aan de 

nieuwe stadsbestuur: 18/2/2019 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 Mogelijke linken met het hefboomproject Molternetebrug leggen. In de inrichtingsvisie 

Pallieterland wordt hier naar verwezen. 

 Link met lopend Sigmaplan. 

 Link met opmaak GRUP. 

 Link met strategisch project ORIOM 2.0. 

 Link met strategisch project De zuidrand 2.0. 

COMMUNICATIE   Via overlegmomenten 

 Via PBC en OC 

 Via SG 

 Website Stad Lier 

 

  

mailto:Jop.hermans@vlaanderen.be
https://www.lier.be/Stad_in_ontwikkeling/Stadsontwikkeling/Projecten/Landschapspark_Pallieterland
https://www.lier.be/Stad_in_ontwikkeling/Stadsontwikkeling/Projecten/Landschapspark_Pallieterland
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.3. toegangspoorten 

Uitvoering Hefboomproject ‘Landschapspark Pallieterland’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 13/03/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 15/03/2019 Koen Eyskens Update na trekkersoverleg HP1 

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Landschapspark Pallieterland 

ACTIE NR. 1.3. Toegangspoorten 

Het verzorgen van toegang tot het landschapspark Pallieterland gebeurt niet enkel door het voorzien van 

recreatieve ontsluitingen. De toegang tot het gebied moet ondersteund worden door infrastructuur. Deze 

infrastructuur moet de bezoeker van het gebied begeleiden door het gebied. De infrastructuur kan minimaal 

zijn (vb. een informatiebord) of kan specifiek als een poort tot het gebied ontwikkeld worden (vb. 

onthaalcentrum). Voor de ontwikkeling van het landschapspark Pallieterland in het gebied van de Beneden-

Nete onderscheiden we drie typen van toegangen: 

1. Hoofdpoorten 
2. Secundaire poorten 
3. Overige toegangen 

 

Binnen het landschapspark Pallieterland worden er drie hoofdpoorten voorzien. Het betreft: 

- Het station van Lier 

- Het stadspark 

- PIME 
 

De hoofdpoorten voor het landschapspark Pallieterland krijgen met uitzondering van de stationsomgeving, 

twee functies: 

- Het is de plaats waar de bezoeker van het gebied onthaald wordt en van waaruit hij het 
landschapspark kan verkennen. 

- Het is een plaats waar ook een attractor, een doel voor een uitstap, voorzien wordt. 
 

De hoofdpoort zelf is een locatie waar de bezoeker het gebied kan bereiken via het openbaar vervoer (trein 

en/of bus) of waar hij zijn auto of fiets kan parkeren om vervolgens het gebied te voet of per fiets te 

verkennen. De hoofdpoort vormt dan ook het startpunt van recreatieve routes door het landschapspark. 

 

De hoofdpoort kan ondersteund worden door één of meerdere horecavoorzieningen, een onthaalcentrum, 

een attractie. De hoofdpoort bevat parkeermogelijkheden en er is informatie aanwezig over het 

landschapspark. 

 

Niet elke hoofdpoort heeft dezelfde mogelijkheden en mate van intensiteit. De invulling van de hoofdpoort is 

afhankelijk van het type deelgebied waarin ze gelegen is, de bestaande situatie, de mogelijkheden die het 

gebied bieden. Het is dus maatwerk per locatie. 
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Actie 1.3.a visie ontwikkelen op toegangspoorten  

Actie 1.3.b opmaak plan per toegangspoort 

Actie 1.3.c uitvoering 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Voor actie 1.3.a, PIME: 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be 

Koen Eyskens 

Koen.eyskens@provincieantwerpen.be 

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

PARTNERS  Voor actie 1.3a PIME: provincie Antwerpen (PIME, PGRM, TPA), Regionaal Landschap Rivierenland 

Voor actie 1.3 b: projectcoördinator SP, provincie Antwerpen 

LOCATIE 

 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Nog te bepalen 

TERMIJN  Nog te bepalen 

MIJLPALEN  Nog te bepalen 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Binnen de provinciale diensten werd overleg opgestart over de ontwikkeling van PIME als 

onthaalpoort voor Pallieterland. 

VERDERE PLANNING   Te bespreken op stuurgroep Pallieterland (eind april – begin mei 2019): signalisatie parking 
PIME, plannen van provincie Antwerpen binnen Pallieterland (algemeen) en infoborden.  

 Opmaak van een inrichtingsschets voor PIME en Neteland door PIME en PGRM met 
betrokkenheid van TPA en RLRL. Nagaan of er binnen het strategisch project budget voor 
procesbegeleiding mogelijk is. 

 Nagaan bij DMN of het interessant zou zijn om PIME ook op te nemen in het beheerplan voor 
Neteland.  lijkt geen interessante piste 

 Te onderzoeken: composttoilet  Aanwezig in provinciaal domein Hertberg en op CSA 
Grondsmaak in Kontich 

 Stad Lier ziet een mogelijkheid voor stationsomgeving als onthaalpoort  Te onderzoeken 

 Overleg met PIME en PGRM op 29/3/2019 

 PGRM plant dit najaar (2019) de realisatie van een verbindingspad. Deze werken gebeuren in 
overleg met De Vlaamse Waterweg. 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Zuidrand 2.0 

 Actie 1.8 

 Strategisch project ORIOM 2.0 

COMMUNICATIE    Via werkgroep 

 Via SG 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:Koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.4. inrichting speelbos 

Uitvoering Hefboomproject ‘landschapspark Pallieterland’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 21/02/2018 Kris Van Nieuwenhove Na overleg met Gino Verbiest (Lier) 

2 10/04/2018 Kris Van Nieuwenhove Update na telefonisch overleg met Gino Verbiest 

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 15/03/2019 Koen Eyskens Update na trekkersoverleg HP1 

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Landschapspark Pallieterland 

ACTIE NR. 1.4.a / 

1.4.b 

Inrichting speelbos 

Actie 1.4.a. inrichtingsstudie speelbos 

Actie 1.4.b. uitvoering speelbos:  

Uitgangspunten: 

- Gericht op bewoners, jeugdverenigingen, scholen 
- Bij voorkeur in nabijheid van de stad 
- Keuze voor quick-win = geen nieuw bos, maar vertrekken van bestaand bos 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Rivierenland – www.rlrl.be  

Ankatrien Boulanger 

Ankatrien.boulanger@rlrl.be  

Coördinator 

 

Elly Vaes 

Elly.vaes@rlrl.be 

Coördinator 

 

An-Katrien Cuypers 

An-Katrien.cuypers@rlrl.be 

Coördinator 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Rivierenland, stad Lier, OCMW Lier, Polder van Lier 

LOCATIE Blauwe contour 

http://www.rlrl.be/
mailto:Ankatrien.boulanger@rlrl.be
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AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

- Budget Stad Lier 
- Subsidie Natuur in je buurt (2018): 250.000 € 
- Zo veel mogelijk realiseren met natuurlijke materialen van beheerswerken 

TERMIJN  Actie 1.4.a: januari 2018– mei 2020 

Actie 1.4.b: september 2018 – mei 2020 

MIJLPALEN  

 

/ 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Afstemming tussen stad, OCMW en polderbestuur (grondeigenaars) over gebruik van dit bos 
als speelbos. Opmaken inrichtingsstudie, ontwerpschets. 
 

Uitgevoerd najaar 2018 

 Rondgang 1 veiligheidskap 

 Start beheer/onderhoud- en veiligheidswerken (kappen zieke essen, vrijmaken locatie 
wilgentunnel, aanplant natuurlijke afscheiding van meidoorn) 

VERDERE 

PLANNING  

 10/04/2018: start bevraging jeugd + opruimactie + speelpleinwerking De speelmicroob 

 16/04/2018: plannen worden voorgelegd aan jeugdraad Lier met oog op inspraak 

 03/05/2018: overleg tussen projectpartners rond ontwikkeling speelbos en volkstuinen 

 3/12/2018: overleg veiligheidscontrole speelbos  Noodzaak veiligheidskap; toewijzing taken 
en inplannen veiligheidskap; korte bespreking ontwerpschets speelbos 

 
Verder planning 2019 

 Beheerwerken speelbos (vervolg: knotten wilgen, kappen populierenrij, bramen verwijderen, 
…) 

 Offerteaanvragen en inrichtingswerken speelprikkels speelbos (speelelementen en onthaal) 

 Veiligheidscontrole 2 speelbos uitvoeren 

 Terugkoppeling ontwerp schets naar partners 

 Aanbrengen spelelementen 

 Aanbrengen bebording speelbos: speelzone en spelregels 

 Opening speelbos met publieksactiviteit (speeldag) 
 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 1.5. inrichting volkstuinen 

 Actie 1.6. inrichting speelnatuur 

COMMUNICATIE   Infomarkt Sigma, Pallieterland en RUP (22/05/2018) 

 Officiële bekendmaking project ‘Natuur in je buurt’ 

 Via werkgroep 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.5. inrichting volkstuintjes en nr. 1.6. 

inrichting speelnatuur 

Uitvoering Hefboomproject ‘landschapspark Pallieterland’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 21/02/2018 Kris Van Nieuwenhove Na overleg met Gino Verbiest (Lier) 

2 10/04/2018 Kris Van Nieuwenhove Update na telefonisch overleg met Gino Verbiest 

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

 15/03/2018 Koen Eyskens Update na trekkersoverleg HP1 

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Landschapspark Pallieterland 

ACTIE NR. 1.5.a / 

1.5.b / 1.5.c / 1.6.a 

/ 1.6.b 

Inrichting volkstuintjes 

Inrichting speelnatuur 

Actie 1.5.a. voorbereiding inrichtingsstudie volkstuintjes, waterpartijen 

Actie 1.5.b. inrichtingsstudie volkstuintjes, waterpartijen 

Actie 1.5.c. uitvoering volkstuintjes, waterpartijen 

Uitgangspunten: 

- Wegwerken van de bestaande wachtlijst van ca. 40 kandidaat tuinders. 
- Terrein in de nabijheid van de stad (goed bereikbaar met fiets en openbaar vervoer, ontsluitbaar 

met de auto) 
- Naar een nieuwe invulling van de volkstuinen: volkstuinen 2.0 

o Aandacht voor groepstuinen, maar ook individuele volkstuinen 
o Gebundelde accommodatie 
o Een ontmoetingslokaal met een sociaal-culturele functie (meer dan enkel volkstuinen) 
o Beperkte parkeerfaciliteiten (o.a. ifv mindervaliden, toeleveren materiaal, …) 
o Voldoende fietsparkeerplaats 

- Evolueren van een klassieke indeling naar een groene, organische inkleding van de volkstuinen met 
gedeelde plekken 

- Geen afzonderlijke bergingen, alles samen in één lokaal. Ook andere functies: afdak, picknickplek, 
ontmoetingsruimte, sanitair. 

- Locatie: keuze voor quick-win: gebruik maken van gronden OCMW in nabijheid van de stad. 
 

Actie 1.6.a. inrichtingsstudie speelnatuur 

Actie 1.6.b. uitvoering speelnatuur 

Uitgangspunten: 

- Gericht op bewoners, jeugdverenigingen, scholen 
- Bij voorkeur in nabijheid van de stad 
- Aansluitend bij speelbos 
- Nabijheid accommodatie van volkstuinen = mogelijkheid voor sanitair 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Rivierenland – www.rlrl.be  

Ankatrien Boulanger 

Ankatrien.boulanger@rlrl.be  

Coördinator 

 

Elly Vaes 

 

http://www.rlrl.be/
mailto:Ankatrien.boulanger@rlrl.be
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Elly.vaes@rlrl.be 

Coördinator 

An-Katrien Cuypers 

An-Katrien.cuypers@rlrl.be 

Coördinator 

 

PARTNERS  stad Lier, OCMW Lier 

LOCATIE Oranje contour 

 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

- Budget Stad Lier 
- Subsidie Natuur in je buurt (2018); Start subsidie 31/12/2019 – Einde 31/12/2024 
- Subsidie Volkstuinen (toegekend eind 2017, realisatie moet binnen de drie jaar starten) 

TERMIJN   

MIJLPALEN  

 

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 De grond waarop de volkstuinen en speelnatuur gerealiseerd zal worden in eigendom van 
OCMW Lier. De pachter is niet akkoord met stopzetten pacht, er loopt een gerechtelijke 
procedure over de pachtverbrekingsvergoeding. 

 In 2017 ontving de stad twee subsidies, namelijk subsidie volkstuinen (VLM) van 15.000 € en 
Vlaams laureaat Natuur in je Buurt (250.000 €).  

 In 2018 werd een offerte voor begeleiding nieuwe volkstuindersgroep opgesteld en 
uitgestuurd. 

 CBS Lier nam geen beslissing voor participatieve begeleiding volkstuinproject o.b.v. offerte-
aanvragen en vergelijkend verslag (ingediend: Velt, TuinHier, Blenders). De offerteaanvragen 
worden beschouwd als marktbevraging en zal als input gebruikt worden voor een nieuwe 
aanbesteding. 

VERDERE PLANNING   Toewijzing van de coördinerende rol aan regionaal landschap Rivierenland. 

 Offerte aanvragen en inrichtingswerken volkstuinen. 

 Opstart begeleiding nieuwe volkstuindersgroep. 

 Aanvragen verwervingssubsidie in het strategisch project. 

 Maart 2019: opmaak gedetailleerd bestek participatieve begeleiding volkstuinproject. 

 Mei 2019: Gunning bestek participatieve begeleiding volkstuinproject. 

 Start begeleidingstraject nieuwe volkstuinen: infoavond, evaluatie kandidaat-volkstuiniers, 
cursus ecologisch tuinieren,… 

 Offerteaanvragen en inrichtingswerken nieuwe volkstuinen ‘Den Hof van Pallieter’ 
(grondwerken sept. 2019 – aanplantingen winter 2019-2020) 

 Start bewerken volkstuinpercelen met nieuwe volkstuiniersgroep. Planning is voorzien 
voorjaar 2020. 
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 Bovenstaande planning kan i.f.v. uitspraak vrederechter afwijken (Opstart procedure bij de 
vrederechter opzeg pacht percelen OCMW). 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 1.4. inrichting speelbos 

 Actie 1.6. inrichting speelnatuur 

COMMUNICATIE   Infomarkt Sigma, Pallieterland en RUP 

 Officiële bekendmaking project ‘Natuur in je buurt’ 

 Via werkgroep 

 

  



 

 

21 

 

 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.8. fietsbrug ter hoogte van PIME 

Uitvoering Hefboomproject ‘landschapspark Pallieterland’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 8/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 15/3/2019 Koen Eyskens Update na trekkersoverleg HP1 

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Landschapspark Pallieterland 

ACTIE NR. 1.8. Fietsbrug ter hoogte van PIME 

In de periode 2007-2008 werden er plannen opgemaakt om een fiets- en wandelbrug aan te leggen over de 

Beneden-Nete ter hoogte van PIME / sluizen van Duffel. Deze brug zou toelaten om het gebied tussen de 

Beneden-Nete en het Netekanaal toegankelijk te maken. Waterwegen & Zeekanaal maakten een plan voor 

deze brug. Financiering zou gebeuren door de gemeente Duffel, stad Lier, provincie Antwerpen en 

Waterwegen & Zeekanaal. De bouwaanvraag voor de brug werd afgekeurd wegens een niet 

rolstoeltoegankelijke aanloophelling op de linkeroever. Daarna verdween het dossier van de agenda. 

 

In de visie voor het landschapspark Pallieterland kwam de brug weer op de kaart. 

 

Actie 1.8.a – fietsbrug ter hoogte van PIME: studie 

In kaart brengen van de huidige visie van de verschillende actoren. 

 

Actie 1.8.b – fietsbrug ter hoogte van PIME: uitvoering 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be 

Koen Eyskens 

Koen Eyskens@provincieantwerpen.be 

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

PARTNERS  Stad Lier, gemeente Duffel, De Vlaamse Waterweg, provincie Antwerpen (TPA, DMOB, PIME, 

PGRM) 

LOCATIE Beneden-Nete, ter hoogte van PIME 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:Koen%20Eyskens@provincieantwerpen.be
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AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Nog te bepalen 

TERMIJN  Actie 1.8.a : te bepalen 

Actie 1.8.b: te bepalen 

MIJLPALEN  

 

Nog te bepalen 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Lier, PIME en PGRM zijn voorstander van de brug. 

 Overleg op 6/3/2019: De Vlaamse Waterweg is bereid om mee aan dit project te werken 
indien gelijk verdeling van de kosten tussen de verschillende partners. 

VERDERE PLANNING   Overleg met Duffel. 

 Overleg met al de partijen. 

 Prijsraming 

 Alternatief? Bv. Pontje onderzoeken 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 1.3: toegangspoorten 

COMMUNICATIE    Via werkgroep 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.10. sanering Neteland 

Uitvoering Hefboomproject ‘landschapspark Pallieterland’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 21/02/2018 Kris Van Nieuwenhove Opgemaakt na overleg met Gino Verbiest 

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 15/03/2019 Koen Eyskens Update na trekkersoverleg HP1 

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Landschapspark Pallieterland 

ACTIE NR. 1.10. Sanering Neteland 

In het noordelijk deel van provinciaal Groendomein Neteland, aangrenzend aan het PIME-terrein is een 

voormalige stortplaats van de stad Lier aanwezig. Het stort werd momenteel afgesloten zodat het 

ontoegankelijk is voor leerlingen en recreanten. Op termijn is een sanering aan de orde. 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Stad Lier – www.lier.be  

 

Jolien Bastiaensens 

jolien.bastiaensens@lier.be 

Consulent omgeving 

 

 

PARTNERS  Stad Lier, Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen, Provinciaal Instituut voor Milieu-educatie 

LOCATIE Noordelijk deel groendomein Neteland, aangrenzend aan terrein PIME. 

Paarse contour op kaart. 

 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Nog te bepalen 

http://www.lier.be/


 

 

24 

 

TERMIJN  Maart 2018: heropstart dossier met overleg over aanbesteding onderzoek. Dit onderzoek heeft tot 

doel om de contour van het voormalig stort nauwkeurig af te bakenen. 

Maart 2019: Onderzoek perimeter is gebeurd, bijkomend onderzoek is noodzakelijk omdat de 

vervuiling buiten de perimeter loopt. 

MIJLPALEN  

 

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Heropstart overleg 

 Studiebureau zal aangesteld worden voor het verdere bodemonderzoek op de site van PIME, 
zodat uitsluitsel gegeven kan worden over de afbakening en ernst van de verontreiniging. 

 Maart 2019: Onderzoek perimeter is gebeurd, bijkomend onderzoek is noodzakelijk omdat de 
vervuiling buiten de perimeter loopt. Hiervoor wordt een aanbesteding uitgewerkt. 

VERDERE PLANNING   Aanbesteding bijkomend onderzoek 
 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 Actie 1.8: fietsbrug ter hoogte van PIME 

COMMUNICATIE    Via werkgroep 

 Via SG pallieterland 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.0.  

Uitvoering Hefboomproject ‘Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 4/04/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 18/10/2018 Sandra Franck  

5 18/03/2019 Koen Eyskens  

    

 

HEFBOOMPROJECT Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

 
Tussen het Albertkanaal en Lier vormen de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-

Bollaak samen een effectief overstromingsgevoelig valleigebied van ongeveer 6 km lang 

en 1 km breed. In dit valleigebeid ontwikkelde zich in de loop der jaren en sterk 

gefragmenteerd recreatielandschap met kunstmatige vijvers en weekendverblijven, 

ophogingen allerhande… De vallei ligt hier op de grens van verschillende gemeenten zodat 

er nood is aan een bovenlokale aanpak van de knelpunten in het gebied. Een 

grensoverschrijdende visie en gecoördineerde herinrichting bieden enorme kansen om (1) 

heel wat extra waterberging te realiseren in het valleigebied, (2) bijkomende 

natuurwaarden te creëren, (3) het gebied beter te ontsluiten op het vlak van recreatie. 

 

Doel van het hefboomproject is dus om op basis van een integrale landschapsvisie voor de 

vallei van de Kleine Nete, het Netekanaal  en de Molenbeek-Bollaak, te komen tot 

concrete realisaties op het terrein. Het hefboomproject sluit aan bij een aantal lopende 

projecten: 

- In uitvoering van het stroomgebiedbeheerplan (bekkenspecifieke deel 
Netebekken) werd eind 2016 het integraal project Molenbeek-Bollaak opgezet 
(speerpuntgebied). Eén van de werkvelden binnen dit project is de opmaak van 
een gemeenteoverschrijdend masterplan voor het valleigebied tussen het 
Albertkanaal en Lier. 

- Waterwegen & Zeekanaal bereid momenteel de heraanleg van de 
Molternetebrug over het Netekanaal voor. 

- In het kader van het Life+-project Kleine Netevallei (Natuurpunt en VMM) werd 
voor dit gebied reeds heel wat voorbereidend studiewerk (waaronder een 
ecohydrologische studie) verricht, en werden al een aantal natuur- en 
inrichtingswerken uitgevoerd. 
 

2.1 Opmaak gebiedsvisie 

2.2 Strategie resterende weekendverblijven 

2.3 Opmaak RUP Signaalgebie Netevallei Emblem 
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2.4 Verblijfsrecreatie Kloosterheide 

2.5 Uitvoeren RUP Oostmalsesteenweg 

2.6 Uitvoeren BPA site Goormans 

2.7 Vestiging roeiclub aan Emblem-brug 

2.8 Algemene visie recreatie 

2.9 Onthaalpoorten 

2.10 Hermeandering Bollaak 

2.11 Technisch ontwerp en uitvoering hermeandering Bollaak 

2.12 Structuurherstel Tappelbeek 

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. 

2.14 Opmaak van een plan van aanpak voor de gebouwen zonder aansluiting op riolering 

of andere afvalwatervoorziening in het projectgebied 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Bekkensecretariaat Netebekken – 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/  

Sandra Franck 

sfranck@vmm.be 

Planningsverantwoordelijke 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

Koen Eyskens 

koen.eyskens@provincieantwerpen.be  

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

 

PARTNERS  Bekkensecretariaat Netebekken, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuu ren Bos, 

departement Omgeving, gemeente Nijlen, gemeente Ranst, gemeente zandhoven, Natuurpunt, 

provincie Antwerpen (DIW, PGRA), Toerisme Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap de 

Voorkempen, Regionaal Landschap Rivierenland, stad Lier, Vlaamse Milieumaatschappij, De 

Vlaamse Waterweg, OVAM, departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, 

Boerenbond 

LOCATIE Grensgebied Ranst, Nijlen, Zandhoven en Lier 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

/ 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

Goedkeuring visienota door de leden van het OC (12/3/2019) 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Overleg met handhavers over aanpak weekendverblijven en site Goormans. 

 Opruimen site Goormans 

 Opmaak en bekrachtiging visienota. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/
mailto:sfranck@vmm.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
mailto:koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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 Opstart subwerkgroep water, natuur, weekendverblijven en toerisme (14/12/2018) 

VERDERE PLANNING   Toelichting strategisch project en visienota aan de nieuwe gemeentebesturen. 

 Bekrachtiging visienota door de verschillende besturen. 

 2de Subwerkgroep water, natuur, weekendverblijven en toerisme (mei 2019) 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 Integraal project Molenbeek-Bollaak 

COMMUNICATIE    Zie fiches 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.1. opmaak ruimtelijke visie 

Uitvoering Hefboomproject ‘Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 7/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 18/10/2018 Sandra Franck  

5 18/3/2019 Koen Eyskens  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

ACTIE NR. 2.1 Opmaak ruimtelijke visie 

Actie 2.1: opmaak ruimtelijke visie voor het volledige gebied 

 

Tussen het Albertkanaal en Lier vormden de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak samen een 

effectief overstromingsgevoelig valleigebied van ongeveer 6 km lang en 1 km breed. In dit valleigebied 

ontwikkelde zich in de loop der jaren en sterk gefragmenteerd recreatielandschap met kunstmatige vijvers en 

weekendverblijven, ophogingen allerhande, … De vallei ligt op de grens van verschillende gemeenten zodat er 

nood is aan een bovenlokale aanpak van de knelpunten in het gebeid. Een grensoverschrijdende visie en 

gecoördineerde herinrichting bieden enorme kansen om (1) heel wat extra waterberging te realiseren in het 

valleigebied, (2) bijkomende natuurwaarden te creëren en (3) het gebied beter te ontsluiten op het vlak van 

recreatie. 

 

Doel van het hefboomproject is dus om op basis van een integrale landschapsvisie voor de vallei van de Kleine 

Nete, het Netekanaal, en de Molenbeek-Bollaak, te komen tot concrete realisaties op het terrein. 

 

Doel van deze actie is het opmaken van de ruimtelijke visie voor het hele gebied. 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Bekkensecretariaat Netebekken – 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/  

Sandra Franck 

sfranck@vmm.be 

Planningsverantwoordelijke 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

Koen Eyskens 

koen.eyskens@provincieantwerpen.be  

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/
mailto:sfranck@vmm.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
mailto:koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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PARTNERS  Bekkensecretariaat Netebekken, Natuurpunt, Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal 

Lanschap Rivierenland, Toerisme Provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid provincie 

Antwerpen, gemeente Ranst, gemeente Nijlen, stad Lier, gemeente Zandhoven, departement 

Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend 

Erfgoed, De Vlaamse Waterweg 

LOCATIE Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-

Bollaak. 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

/ 

TERMIJN  2018 - 2019 

MIJLPALEN   Goedkeuring visienota OC-leden (12/3/2019) 

 Goedkeuring visienota door de verschillende bestuursniveaus 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Voorbereiding werkgroep met alle betrokkenen. 

o Voorbereidende vergadering met regionale landschappen en Natuurpunt 

o Terreinbezoek met Natuurpunt 

o Afstemmingsvergadering met regionale landschappen 

o Vergadering met Vlaamse overheid en gemeente Nijlen over Goormans 

o Vergadering met Vlaamse overheid over handhaving 

 26/04/2018: workshop voorbereiding visie dmv ‘Visionary’ 

 26/06/2018: vergadering werkgroep aftoetsen visie 

 14/12/2018: 1ste Subwerkgroep water, natuur, weekendverblijven en toerisme 

 Toelichting strategisch project en visienota aan de nieuwe gemeentebesturen 

o 14/2/2019: College Ranst 

o 18/2/2019: College Lier 

 12/3/2019: Goedkeuring visie OC-leden 

VERDERE PLANNING   Goedkeuring visie door de verschillende bestuursniveaus 

 2de Subwerkgroep water, natuur, weekendverblijven en toerisme – mei 2019 

 Toelichting strategisch project en visienota aan de nieuwe gemeentebesturen 

o 25/3/2019: College Nijlen 

o 27/3/2019: College Zandhoven 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Integraal project Molenbeek-Bollaak 

 Zuidrand 2.0 

COMMUNICATIE    Via werkgroep 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.2 WEEKENDVERBLIJVEN 

Uitvoering Hefboomproject ‘Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 7/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 18/10/2018 Sandra Franck  

4. 18/3/2018 Koen Eyskens  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

ACTIE NR. 2.2 Weekendverblijven 

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

Natuurpunt kocht de afgelopen jaren een groot aantal weekendverblijven op, brak deze af en dempte de 

vijvers met de oorspronkelijke grond, deze werd immers gebruikt om de rest van het terrein te verhogen. De 

afgelopen jaren kon Natuurpunt daarvoor beroep doen op de subsidies van het LIFE+-project Kleine Nete. Dit 

project is nu afgelopen. 

Om de weekendverblijven op te kopen treden medewerkers (vrijwilligers en beroepskrachten) in contact met 

de eigenaars en trachten hen te overhalen om te verkopen. Het lijkt momenteel echter moeilijk om nog 

weekendverblijven op te kopen.  

In de gemeente Nijlen werd de taks op tweede verblijven sterk verhoogd waardoor er verschillende 

weekendverblijven te koop werden aangeboden aan Natuurpunt. 

 

Deze actie moet een strategie bepalen voor de verwerving van de resterende weekendverblijven. Deze 

strategie zal samen ontwikkeld worden met actie 2.1, opmaak van een ruimtelijke visie voor het volledige 

gebied. Deze strategie bestaat uit: 

- Inventarisatie van de weekendverblijven: eigenaars, statuut, huidige toestand (goed, vervallen, …), 
huidig gebruik, … 

- Lijst van instrumenten die ingezet kunnen worden. 
- Een overzicht van wie de percelen zal verwerven en met welke middelen. 

 

Actie 2.2.b. aankoop resterende weekendverblijven, vijvers, … (± 5 per jaar) 

Gedurende de loop van het strategisch project zal Natuurpunt (of andere partners), waar mogelijk, percelen 

verwerven.  

 

Actie 2.2.c afbraak aangekochte weekendverblijven tussen 2016 en 2019 

De aangekochte weekendverblijven worden afgebroken. 

 

Actie 2.2.d herstel microreliëf t.h.v. illegale storten, ophogingen, vergraven vijvers 

De eventuele storten worden verwijderd, de grond die uit de vijvers komt wordt gebruikt om de vijvers te 

dempen. 
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TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Natuurpunt – www.natuurpunt.be  

Wout Opdekamp 

Wout.opdekamp@natuurpunt.be  

 

Bekkensecretariaat Netebekken – 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/  

Sandra Franck 

sfranck@vmm.be 

Planningsverantwoordelijke 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

Koen Eyskens 

koen.eyskens@provincieantwerpen.be  

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

 
 

 
 

PARTNERS  Natuurpunt, VMM 

LOCATIE Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-

Bollaak. 

Zone met weekendverblijven. 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN  Actie 2.2.a: 2018 

Acties 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d: 2018-2020 

MIJLPALEN  Eerste bespreking op WG 26/06. 

 

Inventaris: 

Sandra Franck heeft een inventaris op hoofdlijnen gemaakt van het gebied. Hieruit blijkt dat er 

tussen 5 en 7 permanente bewoningen zijn in de zone tussen Molternetebrug en Emblem-brug. Het 

merendeel van de particuliere percelen betreft visvijvers en/of weekendverblijven. In sommige 

zones zijn in het verleden al heel wat verwervingen gebeurd, ondermeer thv Zomerklokje en 

Steenbeemden. Andere zones blijven achter. Christophe Vandevoort vraagt hoeveel oppervlakten 

in particulier bezit zijn. 

Wat de gemiddelde verkoopprijzen in het gebied betreft, zijn deze soms onrealistisch hoog. De 

notarissen hebben informatieplicht, maar veel mensen lezen dit niet en weten niet wat ze juridisch 

gezien aankopen. 

Heel wat van de weekendverblijven zijn in zeer slechte staat (zie ook foto’s ppt) en dateren uit lang 

vervlogen tijden. Het vermoeden bestaat dat een aantal van deze percelen op korte termijn kan 

verworven worden. Bij de permanente bewoning moet bekeken worden wat de eigenlijke 

woonkwaliteit is. Sommige van deze woningen kunnen mogelijks onbewoonbaar verklaard worden, 

waarbij in samenwerking met het OCMW een alternatieve woonst kan aangeboden worden. 

 

Instrumenten: 

http://www.natuurpunt.be/
mailto:Wout.opdekamp@natuurpunt.be
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/
mailto:sfranck@vmm.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
mailto:koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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 Handhaving 
Nieuwe wetgeving codex RO met ingang van 1 maart 2018: Voor inbreuken waarop geen vonnis rust, 

kan de Vlaamse overheid slechts de eerste 5 of 10 jaar (in ruimtelijk kwetsbaar gebied) na de inbreuk 

optreden. Zeer spijtige zaak in dit gebied. Deze wetgeving bemoeilijkt in belangrijke mate het 

uitvoeren van de doelstellingen van het strategisch project.  

Op de constructies in kwestie kan niet meer gehandhaafd worden, maar ze blijven illegaal. Werken 

en handelingen die aan die constructies in de toekomst gebeuren, zijn opnieuw illegaal en dus 

handhaafbaar. Dit betekent dat er zeer kort op de bal moet gespeeld worden bij vaststellen van 

werkzaamheden allerlei. 

Departement Omgeving afdeling Handhaving heeft de dossiers overgemaakt waarop 

PV’s/herstelvorderingen rusten. Veel van deze herstelvorderingen zijn ofwel nog hangende ofwel 

geseponeerd door het parket van de Procureur des Konings. Meestal bleven deze dossiers op het 

terrein zonder veel gevolg. Departement Omgeving afdeling Handhaving drukt de gemeenten er op 

om niet lichtzinnig om te springen met ‘vermoedens van vergunning’. Dit doorkruist alle 

inspanningen met betrekking tot handhaving in het gebied. 

 Taks tweede verblijven 
Sandra Franck heeft de geïnde taksen tweede verblijf in de 4 gemeenten naast elkaar gezet. Voor de 

gemeente Zandhoven is het niet duidelijk of er een belastingreglement is mbt tweede verblijven. 

Opvallend is het verschil in tarieven en invalshoek van de taks voor de gemeenten Lier, Nijlen en 

Ranst. 

Maarten Horemans geeft aan dat deze taks in Nijlen zeer snel resultaat gaf naar verkoop van 

vervallen tweede verblijven. Zo sloot de gemeente Nijlen een akkoord met Kempens Landschap voor 

Kruiskensberg. Bij aanschrijven van de particulieren voor betalen van de taks werd aangegeven 

welke alternatieven mogelijk waren, bv verkoop aan Kempens Landschap of Natuurpunt. 

Dit instrument kan sturend werken voor een ruimtelijk beleid. Zo worden voor de stad Lier tweede 

verblijven gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie uitgesloten van de taks. Enkel tweede verblijven 

ter hoogte van niet-gewenste bestemmingen worden op deze manier belast. 

Thierry Janssens heeft bedenkingen bij dit instrument. Is dit wel volledig wettelijk? Risico bestaat dat 

particulieren de taks gaan aanwenden om statuut voor weekendverblijf af te dwingen. 

Maarten Horemans repliceert dat dit instrument tot zeer goede resultaten op het terrein leidt en 

dat dit primeert. In Nijlen werd de taks in het leven geroepen om af te stemmen met de 

leegstandsheffing en de lasten van het groot aantal tweede verblijven op het grondgebied van de 

gemeente te verminderen. Bij het invoeren van de taks in de gemeente Nijlen zijn er een aantal 

rechtszaken geweest, waarvan slechts één in het voordeel van de particulier werd uitgesproken.  

Het alternatief is dat mensen welke zich illegaal vestigen, dus grond verwerven aan goedkopere 

prijzen, niet belast worden, terwijl burgers welke zich wel correct vestigen in woongebied belast 

worden via het kadastraal inkomen. 

Christophe Vandevoort zal dit instrument verder juridisch bekijken binnen departement Omgeving. 

Mogelijk kan dit geherdefinieerd worden richting overlast-taks/GAS-boete,… 

Andere instrumenten (zie ook ppt): 

 Voorkooprecht: ANB/Vlaamse Waterweg hebben voorkooprecht, maar oefenen dit in het 
gebied zo goed als nooit uit. Deze percelen zijn daarna meestal voor ettelijke jaren uit de 
markt. 

 Verwervingssubsidies: beschikbaar als instrument, maar zijn feitelijk ruim onvoldoende 

 Communicatie naar burgers 

 Onteigening: Dit kan voor Nijlen alleen als dat kadert in een veel groter geheel en alle 
andere gemeenten hier in mee stappen… 

 Ruimtelijke impulsprojecten: mogelijkheid, maar uitvoeringsbesluit is nog in voorbereiding. 

 Sanering 
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 Crowdfunding 

 Instrumentenkoffer VLM 
  

De vergadering is het erover eens dat er best een mix van instrumenten wordt ingezet.  

 

Hinderpalen: 

 De verplichting om eenieder in te schrijven op het adres van keuze, ongeacht de feitelijke 
toestand, vergunningstoestand en bestemming, heeft er voor gezorgd dat een aantal 
constructies permanent bewoond worden (hoofdverblijfplaats). 

 Door de verjaringstermijn van 5 jaar (10 jaar voor ruimtelijk kwetsbaar gebied) cfr. het 
nieuwe handhavingsdecreet, kan tegen een heel aantal oudere inbreuken niet verder 
opgetreden worden. 

 Recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend door De Vlaamse Waterweg / ANB. Hierdoor 
is er op korte termijn weinig kans om deze percelen nog te verwerven. 

 Natuurpunt kan slechts 1,5-2 euro/m² bieden, wat in een aantal gevallen ver onder de 
vraag- en verkoopprijs ligt. 

Maarten Horemans vraagt aandacht voor volgende problematiek: eigenaars krijgen af en toe geld 

om vijver te laten dempen. Als de vijver niet conform is, is er geen vergunning nodig om misdrijf 

(illegale vijver) ongedaan te maken, of wel? Afdeling Handhaving vraag input van ANB. Dit moet 

uitgeklaard worden zodat iedereen hier op dezelfde manier mee omgaat. 

 

Indiening (09/11/2018) en goedkeuring impulsproject ontharding 

 €250.000 subsidie. Dit project zal een reconversie van een gebied met de bestaande 
weekendverblijven naar natuurgebied realiseren (+/- 10ha). Het eerste terreinbezoek 
vond plaats op 27/2/2019.  

 

GENOMEN 

BESLISSINGEN 

Afspraken en actiepunten: 

 In toepassing van het stand-still principe engageren de partijen met 
handhavingsbevoegdheid zich om actief oog te hebben voor nieuwe en recente (jonger 
dan 10 jaar) inbreuken, en hierbij telkens hun handhavingsbevoegdheid consequent uit te 
oefenen. 

 De gemeenten engageren zich om zeer rigoureus om te springen met aanvragen tot 
vermoeden van vergunning mbt constructies die niet in overeenstemming zijn met de hier 
goedgekeurde visie. 

 Uitklaren noodzakelijk vergunningstraject voor dempen van (illegale) vijvers tussen 
Departement Omgeving Afdeling GOP en Handhaving, ANB en gemeenten. 

 Opmaak gedetailleerde inventaris van het gebied met ook weergave oppervlakten (Bsec); 

 De gemeenten lijsten gewenste verwervingen (40% subsidie) binnen de projectcontour 
van het strategisch project op. 

 Departement Omgeving toetst taks tweede verblijven of mogelijke alternatieve taksen 
juridisch af 

 Indiening en goedkeuring onthardingsproject. 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Natuurpunt heeft reeds een groot aantal weekendverblijven aangekocht, de bouwwerken 

afgebroken en de vijvers gedempt. Onderstaande kaart geeft in groen de percelen weer die 

beheerd worden door Natuurpunt. 
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 Opmaak van een lijst met mogelijke instrumenten voor de verwerving van 
weekendverblijven. 

 Informatie verzamelen over herstel in oorspronkelijke staat illegale vijvers/verblijven 

 Uitzoeken mogelijkheid overlast taks voor zone vreemde weekendverblijven 

VERDERE PLANNING  Instrument overlasttaks uitklaren met agentschap binnenlands bestuur i.s.m. lokale besturen. 

 Procedure dempen van vijvers uitklaren. Voorstel is casegerichte aanpak. 

 Start impulsproject ontharding 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES 

EN PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Integraal project Molenbeek-Bollaak 

COMMUNICATIE  Via werkgroep 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.3 Opmaak RUP signaalgebied Netevallei 

Emblem 

Uitvoering Hefboomproject ‘Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 18/10/2018 Sandra Franck  

2 18/3/2019 Koen Eyskens  

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

ACTIE NR. 2.3 Opmaak RUP signaalgebied Netevallei Emblem 

Beslissing Vlaamse Regering d.d. 31/03/2017. 

Conclusie signaalgebied:  

Het signaalgebied kent een middelgrote en deels grote overstromingskans. In het westen is het signaalgebied 

bestemd als recreatiegebied, in het oosten als woongebied.  
Binnen dit signaalgebied is een nieuwe functionele invulling noodzakelijk voor het meest kwetsbare 

laaggelegen woongebied. Enkel het hoger gelegen woongebied in het oosten van het signaalgebied kan 

ontwikkeld worden, mits strenge randvoorwaarden vanuit het watersysteem. Het vloerpeil van de 

toekomstige woningen moet voldoende hoog zijn. Er worden geen netto-ophogingen op perceelsniveau 

toegelaten, waarbij de potentiële wateroverlast wordt afgewenteld op reeds bestaande woningen in Emblem-

centrum. Dit betekent onder andere dat tuinpercelen niet mogen opgehoogd worden.  
De bestemming recreatiegebied is compatibel met het watersysteem, mits gekozen wordt voor zachte 

vormen van recreatie. Bij een eventuele (liefst beperkte) inrichting van het gebied moet de waterbalans 

steeds in evenwicht zijn, zodat geen waterbergend vermogen verloren gaat.  

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Gemeente Ranst 

Liesbeth Luyckx 

Liesbeth.luyckx@ranst.be 

Omgevingsambtenaar   

PARTNERS  Bekkensecretariaat Netebekken, Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen, departement 

Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend 

Erfgoed, De Vlaamse Waterweg, Natuurpunt, regionaal landschap Kleine en Grote Nete 

LOCATIE Gemeente Ranst tussen kern Emblem en Netekanaal op beide oevers van de Kesselsesteenweg 

mailto:Liesbeth.luyckx@ranst.be
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AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN   

MIJLPALEN  

(detailleerde 

termijn) 

 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 

VERDERE PLANNING   Overleg inplannen met Liestbeth Luyckx  

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

SBZ-gebied ‘vallei van de Kleine Nete met brongebied, moerassen en heiden’ 

Recreatieve doorsteek ism regionaal landschap Kleine en Grote Nete 

COMMUNICATIE   
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.6. uitvoeren BPA site Goormans 

Uitvoering Hefboomproject ‘Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 18/10/2018 Sandra Franck  

2 18/3/2019 Koen Eyskens  

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

ACTIE NR. 2.6 Uitvoeren BPA site Goormans 

Tot op heden wordt het BPA Site Goormans niet nageleefd. Om de uitvoering van het BPA af te dwingen is 

een handhavingstraject noodzakelijk. 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Gemeente Nijlen 

www.nijlen.be 

Maarten Horemans 

Maarten.horemans@nijlen.be  

Diensthoofd ruimte 

 

Departement Omgeving afdeling handhaving 

www.omgevingvlaanderen.be  

Wilfried Van den Acker 

Wilfried.vandenacker@vlaanderen.be  

handhavingsmanager 

 

Bekkensecretariaat Netebekken 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/  

Sandra Franck 

sfranck@vmm.be 

Planningsverantwoordelijke 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS  Gemeente Nijlen, lokale politie Nijlen, Departement Omgeving afdeling handhaving, provincie 

Antwerpen, Departement Omgeving, IOK, OVAM, Vlaamse Waterweg, VMM, projectcoördinator SP 

LOCATIE Grondgebied Nijlen, omgeving Molternetebrug 

http://www.nijlen.be/
mailto:Maarten.horemans@nijlen.be
http://www.omgevingvlaanderen.be/
mailto:Wilfried.vandenacker@vlaanderen.be
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/
mailto:sfranck@vmm.be
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AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN   

MIJLPALEN  

(detailleerde 

termijn) 

 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

16/01/18: agendering op OC Kleine Nete 

05/03/18: Vergadering met Vlaamse overheid en gemeente Nijlen over site Goormans 

04/07/18: overleg gemeente Nijlen, politie Nijlen, VMM, provincie Antwerpen Departement 

Omgeving, OVAM, IOK 

04/10/18: afstemming Departement Omgeving afdeling Handhaving met OVAM, DVW, gemeente, 

lokale politie Nijlen 

 

Acties:  

17/08/18: aangetekende en formele ingebrekestelling verzonden aan Goormans 

Handhavingstraject opgestart vanuit Departement Omgeving afdeling handhaving klasse 1 

inrichting 

Controle door gemeente/lokale politie inzake stedenbouwkundige vaststellingen 

 

- De afdeling Handhaving (Milieu-inspectie) zal een controle doen bij de site Goormans (kanaal) 

aangezien hier sprake is van een klasse 1 inrichting. De andere site Goormans zal niet door Milieu-

inspectie worden aangedaan, tenzij er nog elementen worden aangereikt waaruit zou blijken dat er 

sprake is van een klasse 1 inrichting. Er zal worden gewerkt met PV en bestuurlijke maatregel met 

dwangsom waarbij een periode van 3 maand wordt gegeven voor het verwijderen van het 

aanwezige materiaal/afval. De activiteiten in functie van de bedrijvigheid dienen onmiddellijk te 

worden stopgezet. 

- Daarnaast zal de gemeente/lokale politie een controle doen op beide sites van de firma 

Goormans teneinde stedenbouwkundige vaststellingen te doen. Indien er ter plaatse zou kunnen 

worden vastgesteld dat er sprake is van een gewoonlijk gebruik van het perceel voor opslag van 

materieel en materiaal werd afgesproken dat ook de staking zou worden bevolen. Hierbij is het van 

belang om te onderzoeken of er op heden nog actieve handelingen zijn en 

verplaatsen/herplaatsen/aanvoeren van nieuw materiaal waaruit het vergunningsplichtig 

gewoonlijk gebruik kan worden afgeleid. In principe is het bijgevolg aangewezen om voorafgaand 

aan de daadwerkelijke staking dan ook enkele vaststellingen te doen waaruit blijkt dat er op de 

sites nog verplaatsing is van materiaal en er dus geen sprake is van louter (statige) opslag. Het is 

me niet duidelijk of het bovenstaande in de praktijk daadwerkelijk mogelijk zal zijn om dergelijke 

vaststellingen te doen. 

- De afdeling Handhaving en de politie zullen de refertes van de eigen PV’s aan elkaar doorgeven 

zodat er in de verschillende PV’s kan worden verwezen naar de respectievelijke refertes van de 

andere PV’s.  

 

Feb.2019: Doorbraak in het dossier. De familie Goormans is informeel in overleg met de gemeente 

Nijlen over een mogelijke verkoop van de site. 
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De verschillende partners (Nijlen, VMM, De Vlaamse Waterweg) hadden een overleg over de 

mogelijke nabestemming van deze site. De Vlaamse Waterweg laat momenteel (start: maart 2019) 

de gronden schatten en maakt een eerste schatting van de kosten voor de sloop van het gebouw 

op. 

VERDERE PLANNING   Overleg aankoop site met Nijlen en de eigenaars. 

 Overleg Nijlen, VMM, De Vlaamse Waterweg over de mogelijke nabestemming. 

 Eventuele mogelijkheid tot indienen onthardingssubsidie bekijken 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

/ 

COMMUNICATIE   
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.8. Recreatie 

Uitvoering Hefboomproject ‘Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 28/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 18/10/2018 Sandra Franck  

4 18/3/2018 Koen Eyskens  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

ACTIE NR. 2.8 Recreatie 

Actie 2.8.a. opmaak ontwerpend onderzoek recreatie voor het gebied 

Doel van deze actie is het in kaart brengen van: 

1) De bestaande recreatiemogelijkheden 
2) De missing links 

Het uitvoeren van deze actie gaat samen met het opmaken van een inrichtingsvisie voor het volledige gebied 

(actie 2.1). 

Actie 2.8.b. uitrol recreatieve luik in het gebied 

 

Actie 2.8.c. promotie door toeristische diensten 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Actie 2.8.a. 

Bekkensecretariaat Netebekken – 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/  

Sandra Franck 

sfranck@vmm.be 

Planningsverantwoordelijke 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

Koen Eyskens 

koen.eyskens@provincieantwerpen.be  

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

Actie 2.8.b. en 2.8.c. 

Te bepalen 

 

PARTNERS  Gemeente Ranst, gemeente Nijlen, gemeente Zandhoven, stad Lier, TPA 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/
mailto:sfranck@vmm.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
mailto:koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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LOCATIE Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-

Bollaak. 

 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN  Eerst actie 2.1: opmaak ruimtelijke visie voor het volledige gebied. Deze visienota is gefinaliseerd. 

MIJLPALEN   

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Nijlen beschikt over een Masterplan ‘Open Ruimte Perspectief’ en lichtte dit werk toe op een 

werkgroep op 14/12/2018. 

 Informeel overleg met Nijlen over het masterplan op 14/1/2019. 

 Informeel overleg met TPA op 1/3/2019 

VERDERE PLANNING   Opstart werkgroep recreatie voor opmaak actieplan  Afstemming met de uitrol recreatie 
voor het volledige strategisch project/ volledig project gebied. 

 Opstart in kaart brengen bestaande mogelijkheden en missing links. 

 Opstart mogelijkheden onthaalpoorten  Opstart nieuwe fiche 2.9 Onthaalpoorten 

 Opstart overleg met de betrokken partners. 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Integraal project Molenbeek-Bollaak 

 Toerisme Provincie Antwerpen (Kempen) 

COMMUNICATIE    Via werkgroep 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.12 Structuurherstel Tappelbeek 

Uitvoering Hefboomproject ‘Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 18/10/2018 Sandra Franck  

2 18/3/2019 Koen Eyskens  

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

ACTIE NR. 2.12 Structuurherstel voor de Tappelbeek stroomafwaarts de E313 (behorend tot beschermd 

gebied BE2100017) door actieve heractivatie van het meanderingsproces 

Deze actie werd opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021, bekkenspecifiek deel 

Benedenschelde. 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid 

https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html 

Didier Soens 

Didier.SOENS@provincieantwerpen.be  

Directeur dienst Integraal Waterbeleid 

 

Ben Spiessens 

ben.spiesens @provincieantwerpen.be 

Adviseur 

 

Elsbeth De Wachter 

Elsbeth.dewachter@provincieantwerpen.be 

Adviseur 

 

Bekkensecretariaat Netebekken – 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/  

Sandra Franck 

sfranck@vmm.be 

Planningsverantwoordelijke 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS  Natuurpunt, VMM, gemeente Zandhoven, gemeente Ranst 

mailto:Didier.SOENS@provincieantwerpen.be
mailto:Elsbeth.dewachter@provincieantwerpen.be
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/
mailto:sfranck@vmm.be
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LOCATIE Tappelbeek afwaarts E313 tot aan monding in Bollaak in Viersels Gebroekt 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN   

MIJLPALEN  

(detailleerde 

termijn) 

 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Er zijn potenties voor structuurherstel langs de Tappelbeek: 
 Natuurpunt heeft heel wat gronden verworven op de linkeroever afwaarts de E313 (blok van 9 ha). 

Provincie en Natuurpunt bekijken samen of ingrepen mbt structuurkwaliteit (actief vergraven, 

stroomdeflectoren,…) mogelijk/wenselijk zijn. Op de rechteroever heeft natuurpunt geen 

eigendommen. 

 Er worden 3 woningen aangekocht langs de Tappelbeek door provincie, VMM en AWV. Hierdoor 

verdwijnt een belangrijk risico op wateroverlast en conflict met de waterwinning (interactie met het 

Netekanaal). Thv de aangekochte woning voorziet de provincie in een herinrichting. 

 Globaal heeft de Tappelbeek nog een goede structuurkwaliteit. Op termijn zijn er misschien nog 

potenties voor structuurherstel thv tussenliggende zone (omgeving Massenhovensesteenweg)? 

Deze zone werd mee herbestemd naar natuurgebied via het GRUP vallei van de Tappelbeek. 

 

Informeel overleg met DIW op 8/3/2019. Via kleine investeringen op terrein wordt momenteel aan deze actie 

gewerkt. 

VERDERE PLANNING   Overleg voor verdere afstemming tussen de verschillende partners 
 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Integraal project Molenbeek-Bollaak 

 SBZ BE2100017 ‘valleigebied van de Kleine Nete met brongebied, moerassen en heide’ 

COMMUNICATIE   
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.13 Studie Krekelbeek 

Uitvoering Hefboomproject ‘Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 18/10/2018 Sandra Franck  

2 19/3/2019 Koen Eyskens  

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

ACTIE NR. 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. 

Het volledige debiet van de Krekelbeek/Nijlense Beek wordt momenteel overgepompt naar de Kleine Nete. 

Hoewel de pompen goed werk leveren is het toch wenselijk om de beek opnieuw gravitair te laten monden in de 

Kleine Nete. De pompen werken immers niet gratis en bovendien kan een electriciteitspanne op een cruicaal 

moment voor overstromingen zorgen. De randvoorwaarden zijn nu anders dan 15 jaar geleden: oplossen van het 

vismigratieknelpunt, oplopend kostenplaatje voor de permanente pompkosten, installatie binnen x-aantal jaren te 

vernieuwen, ingericht beekpark in de gemeente Nijlen, gronden aangekocht door Natuurpunt in zone ten noorden 

van Vogelzangstraat,… 

Een update van de hydrologische en hydraulische studie kan uitsluitsel geven of een terugkeer naar een meer 

natuurlijk systeem mogelijk is. De Krekelbeek afwaarts het pompstation in quasi stilstaand water, wat ook veel 

kwel afvoert. De randvoorwaarden voor de Krekelbeek worden mee geïntegreerd in de studie: hoogteligging van 

het gebied, actief landbouwgebied in de ruimere omgeving, geen wateroverlast te Nijlen-centrum,... 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid 

https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html 

Didier Soens 

Didier.SOENS@provincieantwerpen.be  

Directeur dienst Integraal Waterbeleid 

 

Ben Spiessens 

ben.spiesens@provincieantwerpen.be 

Adviseur 

 

Elsbeth De Wachter 

Elsbeth.dewachter@provincieantwerpen.be 

Adviseur 

 

Bekkensecretariaat Netebekken – 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Didier.SOENS@provincieantwerpen.be
mailto:Elsbeth.dewachter@provincieantwerpen.be
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/
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Sandra Franck 

sfranck@vmm.be 

Planningsverantwoordelijke 

 

PARTNERS  Natuurpunt, VMM, gemeente Nijlen, gemeente Ranst, ADLO, Boerenbond 

LOCATIE Krekelbeek/Nijlense Beek 

 

 
A: versperring Krekelbeek 

B: pomp 

C: huidige monding bovenloop 

D: oorspronkelijke monding  

E: huidige monding benedenloop 

Oranje/rode lijn: Krekelbeek 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN   

MIJLPALEN  

(detailleerde 

termijn) 

Visionary workshop 26/04: DIW (provincie Antwerpen) stelt voor om de studie te actualiseren en 

met alle betrokkenen naar een consensus te zoeken. 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

  

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Informeel overleg met DIW op 8/3/2019 waarin DIW aangeeft op korte termijn geen 
acties en budget op deze actie  in te zetten. 

VERDERE PLANNING   Overleg met Nijlen 

 Overleg met betrokken partners 
 

mailto:sfranck@vmm.be
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AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Integraal project Molenbeek-Bollaak 

 SBZ BE2100017 ‘valleigebied van de Kleine Nete met brongebied, moerassen en heide’ 

COMMUNICATIE   
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.14. opmaak van een plan van aanpak voor de 
gebouwen zonder aansluiting op riolering of andere afvalwatervoorziening in het 

projectgebied 
Uitvoering Hefboomproject ‘Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 18/10/2018 Sandra Franck  

2 27/03/2019 Sandra Franck  

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier 

ACTIE NR. 2.14 Opmaak van een plan van aanpak voor de gebouwen zonder aansluiting op riolering of 

andere afvalwatervoorziening in het projectgebied 

In het projectgebied zijn een aantal frappante lozingen op kwetsbare waterlopen/gebieden gesignaleerd. Hier 

wordt op korte termijn een oplossing voor gezocht. 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Bekkensecretariaat Netebekken – 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/  

 

Sandra Franck 

sfranck@vmm.be 

Planningsverantwoordelijke 
 

PARTNERS  Bekkensecretariaat Netebekken, Natuurpunt, Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal 

Landschap Rivierenland, Toerisme Provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid provincie 

Antwerpen, gemeente Ranst, gemeente Nijlen, stad Lier, gemeente Zandhoven, departement 

Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend 

Erfgoed, De Vlaamse Waterweg 

LOCATIE Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-

Bollaak. 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN  2018-2020 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/
mailto:sfranck@vmm.be
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MIJLPALEN  

(gedetailleerde 

termijn) 

 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Toelichting op WG 26/6/18: 

Sandra Franck geeft een overzicht van de planning voor zowel riolerings- als individuele 

zuiveringsinfrastructuur (gebiedsdekkende uitvoeringsplannen en IBA’s). 

Het is de bedoeling om deze plannen verder te prioriteren ifv de doelstellingen van het strategisch 

project, zodat prioritair kan ingezet worden op de rioleringsstrengen en lozingen met een 

rechtstreekse impact op het gebied. 

Belangrijke bedenking hierbij: het is vermoedelijk niet aangewezen om onvergunde/ongewenste 

infrastructuur te gaan verplichten om het afvalwater te zuiveren. Dit zou als een bevestiging van de 

situatie op het terrein kunnen beschouwd worden. 

Opvallende knelpunten: 

 Rechtstreekse lozing woningen Beemdweg op natuurreservaat Steenbeemden - geen 
timing volgens GUP (cluster GUP-12026-161) 

 Rechtstreekse lozing woningen + brasserie ‘opa’s eethuisje’ Elzestraat op Elstbeek en 
Krekelbeek – GUP prioriteit 8 (cluster GUP-12026-172) 

 Ontbrekende bovengemeentelijke rioleringsstrengen te Ranst. 

VERDERE PLANNING Opnemen met betrokken gemeenten en rioolbeheerders. 

Ingediende GIP-dossiers krijgen hogere prioriteit door integrale projectwerking. 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 

COMMUNICATIE   
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 3.0.  

Uitvoering Hefboomproject ‘Graafweide-Schupleer’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 4/04/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Graafweide-Schupleer 

 
Het gebied Graafweide-Schupleer omvat het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa 

ten oosten van de kern van Grobbendonk en ten noorden van het militair domein. Het 

centrale deel van dit gebied is aangeduid als habitatrichtlijngebied. Het gebied is ca. 360 ha 

groot. Binnen het onderzoeksgebied is ca. 200 ha geregistreerd als landbouwgebruik, 

waarvan ca. 150 ha grasland en 50 ha akkers. 

Het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa is zowel een habitatrichtlijngebied , een 

speerpuntgebied inzake waterkwaliteit als een gebied met bijzondere landschaps- en 

erfgoedwaarde (beschermd landschap en monumenten, vastgesteld landschapsatlasrelict). 

De functies landbouw, natuur, water, bos en recreatie komen er vandaag sterk verweven 

voor. Het gebied dat centraal in de vallei van de Kleine Nete ligt tussen de woonkernen van 

Grobbendonk en Vorselaar, biedt nauwelijks te onderschatten potenties om uit te groeien 

tot een multifunctionele, bovenlokale aantrekkelijke én toegankelijke groenpool in de 

vallei. 

Voor het Natura 2000-gebied werd in overleg met de actoren een ruimtelijk 

compromisvoorstel voor de realisatie van een natte natuurkern van ca. 150 ha 

(‘voorkeursscenario’) uitgewerkt dat in 2014 bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering 

en in 2017 de basis zal vormen voor de bijsturing en heropstart van de procedure voor de 

opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Nete en Aa. In 2016 startte 

een PDPO-project dat de landbouwbedrijven in het gebied begeleidt bij het uitwerken van 

een nieuwe toekomstperspectief in het gebied gelet op de natuurontwikkeling die voorzien 

is. Begin 2017 werd een ecohydrologische studie voor het gebied afgerond en werd een 

voorstel voor een landinrichtingsproject ingediend bij de programmacommissie 

landinrichting. Het Kasteel van Grobbendonk en heel wat van de omliggende gronden zijn 
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of komen in beheer of eigendom van Kempens Landschap, Natuurpunt en VLM. De kansen 

voor een bovenlokaal, geïntegreerd, 

gebiedsgericht project rond erfgoed, natuur, water, bos, landbouw, landschap, toerisme en 

recreatie zijn legio en bestaan uit volgende, verder in een inrichtingsvisie te integreren 

bouwstenen: 

- de historische sites van de watermolen, de kasteelhoeve en de Priorij Onze-Lieve-
Vrouw Ten Troon, plus de omliggende, beschermde, cultuurhistorische 
landschappen en vastgesteld landschapsrelict; het gekende en ongekende 
archeologisch bodemarchief, met nadruk op het hoge potentieel van 
valleigebieden en het brede scala van mogelijk aan te treffen vindplaatsen uit alle 
periodes; 

- waardevolle natuur deels in SBZ-gebied en de beoogde herbestemming 
(voorkeursscenario); 

- bestaande recreatieve faciliteiten (kinderboerderij, kano en kajak op de Kleine 
Nete…) en de potentie naar meer (recreatieve ontsluiting van het gebied). 
 

Via het strategische project worden de voorliggende bouwstenen geïntegreerd in een 

globale gebiedsgerichte en geïntegreerde inrichtingsvisie als basis voor een concreet 

inrichtingsproject waarbij de natuur- en waterdoelen gerealiseerd worden, de landschaps- 

en erfgoedwaarden versterkt worden, de verwevenheid tussen landbouw, natuur en 

landschap vorm krijgt en de toeristische-recreatieve infrastructuur in gebied verder 

uitgewerkt wordt op maat van het valleigebied. 

Het gebied Graafweide-Schupleer is exemplarisch voor de veerkrachtopgave voor de open 

ruimte: het valleisysteem moet op een dynamische manier water kunnen blijven opvangen 

en bergen waar door de klimaatveranderingen grotere extremen verwacht worden. Een 

multifunctionele inrichting van de open ruimte in de vallei moet robuust zijn om dergelijke 

schokken zonder blijvende schade te kunnen opvangen en tegelijkertijd ambitieuze 

Europese natuur- en waterdoelen in het gebied te realiseren. 

3.1 Inrichtingsvisie 

3.2 Uitrol natuurinrichtingsproject en flankerend beleid 

3.3 Geïntegreerd beheerplan Kasteelhoeve en omgeving 

3.4 Recreatieve ontsluiting 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

Departement Omgeving  

Christophe Vandevoort  

 

 

mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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Christophe.vandevoort@vlaanderen.be  

Projectleider AGNAS 

 

Vlaamse Landmaatschappij 

Hoy-Ming To 

Hoy-ming.to@vlm.be 

Projectleider NI-project 

 

 

PARTNERS  Zie fiches 

LOCATIE Graafweide-Schupleer 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Via PDPO, via Natuurinrichtingsproject, studiewerk visie (opdrachtgever departement Omgeving) 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

 bijgestuurd VKS (beslissing op niveau OC en door de Vlaamse regering op 25/01/19) 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 de inrichtingsvisie Graafweide – Schupleer werd afgerond. 

 de vraag tot instellen Natuurinrichtingsproject  werd op de Vlaamse Regering gebracht. De 

Vlaamse regering heeft de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw opdracht gegeven om 

een Natuurinrichtingsproject in te stellen 

 het GRUP ‘Kleine Nete en Aa’ werd opnieuw opgestart (breder dan dit hefboomproject) 

VERDERE PLANNING   zie fiches 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 Hefboomproject Vallei van de Aa 

 Hefboomproject Groenblauwe dooradering Herentals 

 GRUP 

 Natura 2000 

COMMUNICATIE    Zie fiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Christophe.vandevoort@vlaanderen.be
mailto:Hoy-ming.to@vlm.be
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 3.1 Uitwerken inrichtingsvisie 

Uitvoering Hefboomproject ‘Graafweide/Schupleer’ 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 8/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Graafweide-Schupleer 

ACTIE NR. 3.1 Uitwerken van een gedragen concrete inrichtingsvisie 

Het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa is zowel een habitatrichtlijngebied, een speerpuntgebied 

inzake waterkwaliteit als een gebied met bijzondere landschaps- en erfgoedwaarde (beschermd landschap en 

monumenten, vastgesteld landschapsatlasrelict). De functies landbouw, natuur, water, bos en recreatie komen 

er vandaag sterk verweven voor. Het gebied dat centraal in de vallei van de Kleine Nete ligt tussen de 

woonkernen van Grobbendonk en Vorselaar biedt nauwelijks te onderschatten potenties om uit te groeien tot 

een multifunctionele, bovenlokale aantrekkelijke en toegankelijke groenpool in de vallei. 

Deze actie heeft tot doel de voorliggende bouwstenen geïntegreerd in een globale gebiedsgerichte en 

geïntegreerde inrichtingsvisie te verwerken. 

Focus op: allocatie natuurdoelen, herstellen/toevoegen KLE’s, recreatieve ontsluiting 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Departement Omgeving – www.omgevingvlaanderen.be  

Christophe Vandevoort 

christophe.vandevoor@vlaanderen.be  

Projectleider AGNAS 

 

LAMA   

Jorryt Braaksma 

www.lamaland.eu 

Venoot LAMA 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

 

PARTNERS  Departement Omgeving, LAMA, Driekwart Groen, Kempens Landschap, Agentschap voor Natuur en 

Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, gemeente Grobbendonk, gemeente Vorselaar, Natuurpunt, 

Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, Boerenbond, Regionaal Landschap 

http://www.omgevingvlaanderen.be/
mailto:Kris.vannieuwenhove@provincieantwerpen.be
http://www.lamaland.eu/
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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Kleine en Grote Nete, Vlaamse Milieumaatschappij, provincie Antwerpen, Toerisme Provincie 

Antwerpen 

LOCATIE Graafweide-Schupleer 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Financiering opdracht LAMA / Driekwart Groen door departement Omgeving 

TERMIJN   januari – november 2018: inrichtingsstudie 

 langere termijn voor uitvoeren acties 

MIJLPALEN  

(detailleerde 

termijn) 

 November 2017: gunning overheidsopdracht opmaak inrichtingsvisie aan LAMA en Driekwart 
Groen door departement Omgeving Tot 2/05/2018: bilaterale contacten door studiebureau 
met de verschillende actoren 

 2/05/2018: participatieve werkgroep 

 Finaliseren van een geïntegreerde inrichtingsvisie met de focus op 3 thema’s: de allocatie van de 
SBZ-H habitattypes, herstel/versterking van de kleine landschapselementen en recreatieve 
ontsluiting. 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 6/02/2018: eerste vergadering van de projectwerkgroep 

 6/03/2018: tweede vergadering projectwerkgroep 

 2/5/2018: vergadering projectwerkgroep + workshop 

 11/06/2018: vergadering projectwerkgroep 

 03/09/2018: vergadering projectwerkgroep 

 19/10/2018: finale workshop, De verschillende acties die uit de inrichtingsvisie naar 
voorkwamen werden toegewezen aan de meest voor de hand liggende trekkers. De 
projectcoördinator van het strategisch project coördineert de verschillende alle acties.  

 eerste screening van de actielijst op acties die sneller kunnen opgenomen worden omdat ze los 
staan van de instelling van het Natuurinrichtingsproject bv. rioleringswerken (werden door 
Grobbendonk reeds aangemeld bij Infrax), inrichtingswerken met betrekking tot de 
onthaalpoorten en wandelpaden die voornamelijk zijn gelegen in natuurgebied (Natuurpunt). 

 Er werd reeds een eerste aanplant verwezenlijkt in functie van het versterken van de kleine 
landschapselementen. Het gaat om een aanplant van knotwilgen over een lengte van ongeveer 
450 m langs de Graafweideloop. 

VERDERE PLANNING   Opmaken van een timing voor uitvoeren van de eerste acties uit de inrichtingsvisie en begroting 
van de kosten. 

 Onderzoek naar de mogelijkheid voor het indienen van een onthardingsproject voor de 
onthaalpoorten ter hoogte van Saswachtershuis/Troon en Schapestal (evt. ook op militair 
domein) 

 Uitvoeren eerste acties uit inrichtingsvisie (mogelijkheden bekijken van de rioleringswerken en 
de recreatieve ontsluiting). 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 3.3: Opmaak geïntegreerd beheerplan kasteelhoeve en omgeving 

 Hefboomproject vallei van de Aa wat betreft de recreatieve ontsluiting 

 Natura 2000 

 GRUP 

COMMUNICATIE    Via projectwerkgroep 

 

 



 

 

54 

 

 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 3.2 Uitrol natuurinrichtingsproject en 

flankerend beleid 

Uitvoering Hefboomproject ‘Graafweide/Schupleer’ 

 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

2 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Graafweide-Schupleer 

ACTIE NR. 3.2 Uitrol natuurinrichtingsproject en flankerend beleid 

Op basis van het reeds doorlopen overlegproces, de genomen tussentijdse beleidsbeslissingen en de 

uitgevoerde studies en onderzoeken voor het gebied Graafweide-Schupleer wordt geconcludeerd dat de inzet 

van het instrument natuurinrichting het meest aangewezen is op de opgave inzake de realisatie van een natte 

natuurkern van 150 ha, het behoud en het versterken van de landschaps- en erfgoedwaarden en de 

waterbergingsfunctie en het bijhorende flankerend landbouwbeleid binnen een redelijke projecttermijn tot 

uitvoering te brengen. 

De doelstellingen in het projectgebied voor de natuurkern zullen zich focussen op een hydrologische 

optimalisatie enerzijds en de ontwikkeling van de natuurwaarden anderzijds, rekening houdend met de 

landschaps- en erfgoedwaarden van het beschermd cultuurhistorisch landschap en het vastgesteld 

landschapsatlasrelict. Het ontwikkelen van de natuurwaarden zal in Graafweide-Schupleer vooral gericht zijn 

op de habitats van het SBZ-H volgens de aanwezige potenties in het gebied zoals gebleken uit de 

ecohydrologische studie. Natuurinrichting zal zorgen voor het noodzakelijk abiotisch herstel, het verbeteren 

van de randvoorwaarden voor duurzaam behoud en herstel van voorkomende en nieuw te ontwikkelen 

habitats, wat voor de aansluitende oppervlakten op langere termijn sowieso noodzakelijk is. 

Daarnaast zal via de inzet van het instrument natuurinrichting een pakket positieve maar ook milderende, 

stimulerende, ondersteunende en compenserende maatregelen voor landbouw ingezet worden dat 

noodzakelijk is om de voorgenomen natuurontwikkeling te kunnen realiseren.  

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Departement Omgeving – www.omgevingvlaanderen.be  

Christophe Vandevoort 

christophe.vandevoor@vlaanderen.be  

Projectleider AGNAS 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

 

PARTNERS  Departement Omgeving, Kempens Landschap, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap 

Onroerend Erfgoed, gemeente Grobbendonk, gemeente Vorselaar, Natuurpunt, Departement 

http://www.omgevingvlaanderen.be/
mailto:Kris.vannieuwenhove@provincieantwerpen.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, Boerenbond, Regionaal Landschap Kleine en 

Grote Nete, Vlaamse Milieumaatschappij, provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen 

LOCATIE Graafweide-Schupleer 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Belangrijke financiering vanuit Natuurinrichtingsproject 

TERMIJN  Start 2019 

MIJLPALEN  

 

 Instellen Natuurinrichting 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Voorbereiding en indienen aanvraag tot instellen Natuurinrichtingsproject Graafweide-
Schupleer met als perimeter het bijgesteld voorkeursscenario. Dit Natuurinrichtingsproject 
beoogt enerzijds de realisatie van een natte natuurkern van 150 ha, behoud van landschaps- en 
erfgoedwaarden en anderzijds de inzet van positieve milderende, stimulerende, 
ondersteunende en compenserende maatregelen voor landbouw. Door de inzet van 
natuurinrichting wordt gewaakt over een evenwichtige invulling van de projectdoelstellingen en 
de potenties van het gebied.  

 Op 25 januari 2019 besliste de Vlaamse regering de minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw te gelasten om het Natuurinrichtingsproject in te stellen. Tegelijkertijd werd ook het 
gewijzigde voorkeurscenario goedgekeurd. Dit voorkeurscenario werd mee opgenomen in de 
startnota van het GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’, 
goedgekeurd op 15 maart 2019. 

 VLM en ANB bereiden de start van het Natuurinrichtingsproject voor. 

VERDERE PLANNING   Uitrollen natuurinrichtingsproject en daaraan gekoppeld flankerend beleid (de vraag tot 
instellen van het Natuurinrichtingsproject ligt momenteel voor bij de minister van Omgeving, 
Natuur en Landbouw) 

 Infomoment organiseren voor de landbouwers uit het gebied om stand van zaken van de 
verschillende acties en de gevolgen daarvan voor de landbouwers te communiceren 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 3.3: Opmaak geïntegreerd beheerplan kasteelhoeve en omgeving 

 Hefboomproject vallei van de Aa wat betreft de recreatieve ontsluiting en wateropgave 

 Natura 2000 

 GRUP 

COMMUNICATIE   Via stuurgroep en werkgroepen 

 Infomoment voor landbouwers met stand van zaken van de verschillende acties  
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 3.3 Beheerplan Kasteelhoeve en omgeving 

Uitvoering Hefboomproject ‘Graafweide/Schupleer’ 

 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

2 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Graafweide-Schupleer 

ACTIE NR. 3.3 Beheerplan Kasteelhoeve en omgeving 

De huidige erfpachtconstructie van de kasteelhoeve en omgeving (gemeente Grobbendonk / Kempens 
Landschap) en de zoektocht naar een invulling voor de kasteelhoeve biedt massa’s opportuniteiten. Er is 
evenwel nood aan afstemming tussen de (zoektocht naar mogelijke ontwikkelingen in de) kasteelhoeve 
enerzijds en de potenties en dynamiek van de omgeving anderzijds. Het achterhalen en begrijpen van de 
verschillende fases van de ontwikkeling van het onroerend erfgoed / erfgoedlandschap en inventarisatie van 
de bovengrondse én ondergrondse erfgoedelementen zal hierbij ondersteunend werken (geïntegreerd 
beheerplan).  
 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Dienst gouverneur Antwerpen 

Bram Abrams 

Bram.abrams@provincieantwerpen.be 

Arrondissementscommissaris 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

 

 

PARTNERS  Kempens Landschap, Agentschap Onroerend Erfgoed, gemeente Grobbendonk, Natuurpunt 

LOCATIE Graafweide-Schupleer, Grobbendonk 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Opdrachtgever opmaak beheerplan: vzw Kempens Landschap 

TERMIJN  Oplevering beheerplan 8 maanden na gunning 

MIJLPALEN  Afgewerkt beheerplan 

 Eindbestemming Kasteelhoeve 

mailto:Bram.abrams@provincieantwerpen.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Uitschrijven en  uitsturen van het bestek voor geïntegreerd beheerplan Kasteelhoeve en 
omgeving. 

 Voorleggen van het bestek voor het beheerplan aan het Agentschap Onroerend Erfgoed voor 
bijkomende subsidies. Het Agentschap kende een onderzoekspremie van 20.000 € toe. 

 Voorbereiden aanvraag verwervingssubsidie voor de Kasteelhoeve. 

VERDERE PLANNING   Gunning en opstart opdracht tot opmaak geïntegreerd beheerplan 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 3.1: Inrichtingsvisie 

 Actie 3.2: Natuurinrichtingsproject 

COMMUNICATIE    Via stuurgroep en werkgroepen 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 4.0.  

Uitvoering Hefboomproject ‘Vallei van de Aa’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 4/04/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 18/03/2018 Koen Eyskens  

4 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Vallei van de Aa 

 
De vallei van de Aa is een waardevolle openruimtestructuur die verschillende gemeente 

en heel wat bijzonderheden verbindt. De vallei wordt gekenmerkt door weilanden en 

akkers, met relicten van mooie beemdenlandschappen en gehuchten aan de rand van de 

vallei. De perimeter van dit hefboomproject wordt begrensd door de watermolen in 

Tielen (Kasterlee) stroomopwaarts tot de samenvloeiing met de Kleine Nete (en 

hefboomproject Graafweide-Schupleer) stroomafwaarts. 

Dit hefboomproject heeft een meervoudig doel, dat we bovenlokaal en geïntegreerd 

(landbouw, water, landschap, erfgoed, toerisme en recreatie) willen aanpakken: 

- Evenwicht tussen landbouw en water versterken o.a. door agrarisch 
stuwpeilbeheer 

- Het aanbod van verbindingen over de Aa tussen de dorpskernen en recreatieve 
netwerken vergroten 

- De aanwezige landschappelijke en erfgoedwaarden beter ontsluiten en 
versterken 

Gezien de intergemeentelijke materie en de interactie tussen landschap, erfgoed, 

recreatie en toerisme kan het uitgroeien tot een bovenlokaal, gebiedsgericht en 

geïntegreerd project. 

4.1 Klimaatrobuuste vallei {beek.boer.bodem} 

4.2 Recreatieve verbindingen 
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TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Provincie 

Antwerpen 

 

Actie 4.1 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be  

Koen Eyskens 

koen.eyskens@provincieantwerpen.be  

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

Actie 4.2: 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, provincie Antwerpen (DIW, DGB), Boerenbond, Eco², 

Algemeen Boerensyndicaat, gemeente Vorselaar, gemeente Lille, gemeente Kasterlee, stad 

Herentals, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, departement Omgeving, 

bekkensecretariaat Netebekken, Agentschap Onroerend Erfgoed, Departement Landbouw en 

Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos 

LOCATIE Vallei van de Aa 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 Financiering actie 4.1 Begeleiding bij het nemen van maatregelen op terrein via het PDPO-
project en het realiseren van maatregelen op terrein via het landinrichtingsproject Water-Land-
Schap. 

 Financiering actie 4.2: bouw van brug over de Aa via co-financiering 

GENOMEN 

BESLISSINGEN  

 Indienen project voor Water-Land-Schap 

 Indienen PDPO-project 

 Studie in opdracht van ANB en Dep. Omgeving: In kaart brengen van noden en oplossingen en 

formuleren van de taakstelling. Eco² voert deze studie uit. 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 {beek.boer.bodem}: OOH landinrichtingsproject en PDPO ingediend. Beide projecten worden 

vermoedelijk eind maart 2019 goedgekeurd door de minister.  

 Studie ANB en Dep. Omgeving is opgestart 

 contacteren potentiële aannemers ifv sondering, studiewerk en bouwen voetgangersbrug over 

de Aa 

 start inventarisatie trage wegen en erfgoed elementen in de vallei van de Aa 

VERDERE PLANNING   Start PDPO-project en landinrichtingsproject Water-Land-Schap 

 Studie ANB en dep. Omgeving finaliseren 

 10/4/2019 – Persmoment start Water-Landschap 

 Start begeleiding op terrein 

 Sondering en gunning aannemer voor voorbereidend studiewerk en het aanleveren en 
plaatsen voetgangers brug over de Aa 

 Indienen omgevingsaanvraag brug 

 Verdere opmaak plan van aanpak missing links trage wegen en uitvoeren quick wins 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:koen.eyskens@provincieantwerpen.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 Integraal project Aa 

 Hefboomproject 3: Graaafweide – Schupleer 

 Hefboomproject 5: Groenblauwe dooradering Herentals 

COMMUNICATIE   Zie fiches 

 10/4/2019 – Persmoment start Water-Landschap 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 4.1. {beek.boer.bodem] 

Uitvoering Hefboomproject ‘Vallei van de Aa’  

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 7/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

 18/03/2019 Koen Eyskens  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Vallei van de Aa 

ACTIE NR. 4.1 {beek.boer.bodem}  

Actie: evenwicht tussen landbouw en water versterken o.a. door agrarisch stuwpeilbeheer 

De Aa-vallei doorsnijdt vijf verschillende gemeenten in het projectgebied en vergt dus een bovenlokale 

aanpak. Zoals elke beekvallei raakt ze aan heel wat deelsectoren, die elk apart een aantal doelstellingen in de 

vallei beogen. Als landbouwvallei is de belangrijkste uitdaging de landbouwbedrijfsvoering van voornamelijk 

melkveehouders in evenwicht te houden/brengen met waterkwantiteit en –kwaliteit. 

 

Het project {beek.boer.bodem} heeft tot doel om het landbouwgebruik en het fysisch systeem (bodem en 

water) in het afstroomgebied in van de Aa beter op elkaar af te stemmen.  

Dit initiatief wil: 

 De waterkwaliteit verbeteren. 

 Het overstromingsrisico in het afstroomgebied van de Aa en in de stroomafwaarts gelegen gebieden 
verminderen. 

 Het verdrogingsrisico op de hoger gelegen landbouwpercelen verminderen. 

 De voedselproductie in het gebied behouden. 

 Het landschap, zowel het landbouw- als het natuurgebied, aantrekkelijk houden voor recreanten en 
bewoners. 

Door: 

 Het uitvoeren van kleinschalige landbouwmaatregelen. 

 Het uittesten van experimentele landbouwmaatregelen. 

 Het inzetten van natuurgebieden. 
 

Via een coalitie van landbouwers (en hun organisaties), natuurverenigingen, overheden en brugorganisaties. 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be 

Koen Eyskens 

koen.eyskens@provincieantwerpen.be 

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:koen.eyskens@provincieantwerpen.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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Projectcoördinator strategisch project 

PARTNERS  Agrobeheercentrum Eco², Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, gemeente Kasterlee, 

gemeente Lille, gemeente Vorselaar, Natuurpunt, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, stad 

Herentals, Hooibeekhoeve, Bekkensecretariaat, Provincie Antwerpen, PIDPA, Dep. Omgeving, ANB.  

LOCATIE Afstroomgebied van de Aa in Vorselaar, Herentals, Lille en Kasterlee 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Uitvoering via volgende programma’s: 

- Water-Land-Schap (VLM) 

- PDPO - Omgevingskwaliteit door samenwerking (OKW) (i.s.m. DLP-provincie Antwerpen) 

- Studie ANB en Departement Omgeving: In kaart brengen van noden en oplossingen en 

formuleren van de taakstelling. Eco² voert deze studie uit. 

TERMIJN   Studie ANB en Dep. Omgeving: Gestart op 1 januari 2019 
 Goedkeuring beide projecten (W-L-S en PDPO) door de minister, vermoedelijk eind maart 

2019 
 Uitvoeringstermijn Water-Land-Schap: 3jaar - 10 jaar 
 Uitvoeringstermijn PDPO (OKW): 2 jaar 

MIJLPALEN  - 14 maart 2018: werkgroepvergadering 

- 1 maart 2018: indienen dossier Water-Land-Schap 

- 23 maart 2018: voorstellen projectidee aan jury 

- 3 mei 2018: indienen dossier PDPO 

- 14 december: Voorstelling W-L-S en PDPO op werkgroep integraal project AaI en AaII 

- 1 januari 2019: start studie ANB en Dep. Omgeving. 

- {beek.boer.bodem}: OOH landinrichtingsproject en PDPO ingediend, goedgekeurd en 

opgestart. 

- Toelichting Strategisch project en {beek.boer.bodem} aan de nieuwe gemeentebesturen 
o 7/2/2019: College Lille 

o 18/2/2019: College Herentals 

o 18/2/2019: College Vorselaar 

- 2 workshops landbouwers: 26/2/2019 en 7/3/2019. 

- 2 workshops gebiedsexperten: 20/3/2019 en 28/3/2019 

- 10/4/2019 – Persmoment start Water-Landschap 
- Oplevering Studie ANB en Dep. Omgeving. Resultaat: In kaart brengen van noden en 

oplossingen en formuleren van de taakstelling. 

- Start begeleiding op terrein 
- Realiseren maatregelen op terrein 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

- Onderzoek naar opportuniteit en haalbaarheid (OOH) W-L-S afgerond en ingediend. 

- Project PDPO ingediend en goedgekeurd door deputatie. 

- 2 projectvergaderingen voor landbouwers gehouden in Herentals en Kasterlee (oktober 

2018). 

- Studie ANB en Dep. Omgeving is opgestart. 

- Communicatiemoment W-L-S (10/4/2019) wordt i.s.m. VLM uitgewerkt 

- Workshops gebiedsexperten 
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VERDERE PLANNING   Communicatiemoment W-L-S – 10/4/2019 

 Goedkeuring beide projecten door minister  

 Finaliseren studie ANB en Dep. Omgeving 

 Start PDPO-project en W-L-S 

 Toelichting strategisch project en Beek Boer Bodem aan de nieuwe gemeentebesturen 

o 6/5/2019: College Kasterlee 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Hefboomproject 4: Vallei van de Aa (strategisch project) 

 Hefboomproject 3: Graafweide-Schupleer (strategisch project) 

 Integraal project Aa (bekkensecretariaat) 

COMMUNICATIE    Via stuurgroep, agrobeheergroep 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 4.2. recreatieve verbinding 

Uitvoering Hefboomproject ‘Vallei van de Aa’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 08/08/2018 Kirsten Schoonaert  

2 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

3 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Vallei van de Aa 

ACTIE NR. 4.2 Recreatieve verbinding  

 Missing links in fietsknooppunten voorzien (verhard of semi-verhard fietspad) zodat fietsers op een 
comfortabele manier van Poederlee naar Herentals kunnen geraken, langs publiekstrekkers en 
landschappen, bijvoorbeeld tussen knooppunt 14 en Poederlee centrum en tussen knooppunt 14 en 
verbinding richting 16 

 Missing links in het wandelknooppuntennetwerk voorzien, bijvoorbeeld tussen knooppunt 25 en 97 
(aanleg voetgangersbrug Aa) 

 Maximale integratie van de publiektrekkers en landschappen: Heggekapel Poederlee, Toeristentoren, 
Kempens Heuvelrug, integratie van historische trage verbindingen (vb van kerktoren naar kerktoren, vb 
Lille - Vorselaar) 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

 

Kirsten Schoonaert 

kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator SP 

 

PARTNERS  Stad Herentals, gemeente Vorselaar, gemeente Lille, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, 

Natuurpunt, ANB, Boerenbond 

LOCATIE  Vallei van de Aa 

 Verbinding tussen wandelknooppunten 25 en 97, van Kweek, Vorselaar naar Meivuurstraat, 

Herentals 

 

mailto:kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Bouw brug: Co-financiering tussen gemeente Vorselaar, stad Herentals en het Regionaal Landschap 

Kleine en Grote Nete 

TERMIJN  bouw brug over de Aa einde 2019/begin 2020 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Bouw brug over de Aa (tussen knooppunt 25 en 97) 

 Afspraak met grondeigenaars en –gebruikers om toegankelijkheid van de brug te 

verzekeren 

 Gunstig preadvies van leidingbeheerders Fluxys en Air Liquide owv de nabijheid van 

ondergrondse leidingen 

 Contacteren potentiële aannemers ifv sondering, studiewerk en bouwen voetgangersbrug 

over de Aa. 

 Opstart overkoepelende inventarisatie van alle informatie over trage wegen, recreatieve 

verbindingen en erfgoed elementen in de vallei van de Aa. De 1ste fase van de trage wegen 

projecten in Lille en Herentals zijn afgerond door het Regionaal Landschap kleine en Grote Nete. 

VERDERE PLANNING  Bouw brug over de Aa (tussen knooppunt 25 en 97) 

 Sondering en gunning aannemer voor voorbereidend studiewerk en het aanleveren en 
plaatsen voetgangersbrug over de Aa 

 Indienen omgevingsaanvraag brug 

 Verdere opmaak plan van aanpak missing links in recreatief  

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Hefboomproject Vallei van de Aa (strategisch project) 

 Hefboomproject Graafweide-Schupleer (strategisch project) 

 Integraal project Aa (bekkensecretariaat) 

COMMUNICATIE    Via werkgroep 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.0.  

Uitvoering Hefboomproject ‘Groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 4/04/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 19/3/2019 Koen Eyskens Na overleg met Tine Van Hoof 

3 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

 
De doortocht van de Kleine Nete door het kleinstedelijk gebied Herentals is een 

strategische plek waar zowel de stedelijke ontwikkeling als een bovenlokale 

openruimtestructuur elkaar raken. Op dit raakpunt ligt een potentie om de vallei van de 

Kleine Nete te ontwikkelen tot een groenblauwe ader van formaat door een gebied met 

een hoogwaardige stedelijke ontwikkeling die ook de stad via het Netepark verbindt met 

de Kempische Heuvelrug. Grote natuurlijke gehelen als de vallei van de Kleine Nete en de 

Kempense Heuvelrug dooraderen en omarmen de historische kern van Herentals. Hier ligt 

een enorm potentieel om de relatie tussen stad en omringende landschap te versterken, 

een poortfunctie uit te bouwen en daarbij ook intern de stedelijke kwaliteit te vergroten. 

De verbondenheid van het kleinstedelijk gebied met de omringende open ruimte is immers 

hoog: de Kleine Nete stroomt via de groene vinger van de Hellekens het hart van de stad 

binnen, de paraboolduinen op de Kempense Heuvelrug zijn op wandelafstand van het 

stadscentrum gelegen, de Kleine Nete stroomt de stad uit langs de recreatieve attractiepool 

op de overgang van vallei en heuvelrug met o.a. het BLOSO-centrum, Hidrodoe en het 

Netepark. 

De provincie Antwerpen voerde reeds een ontwerpend onderzoek uit voor de Netevallei 

binnen het kleinstedelijk gebied. Dat leidde tot een ‘kaderplan’ dat de krachtlijnen en 

contouren voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied aangeeft en betekent een 

doorbraak in de ruimtelijke patstelling waarin de discussie over de verschillende claims voor 

het gebied terecht was gekomen. Het hefboomproject zet in op de realisatie van een 

aaneengesloten groenstructuur complementair aan de zones waar stedelijke 

ontwikkelingen plaatsvinden en zal ook een ruimtelijk-functionele relatie tussen de vallei 

en de Kempische Heuvelrug moeten realiseren. 

Het hefboomproject wil enerzijds de continuïteit van de vallei van de Kleine Nete tussen 

stedelijk gebied en buitengebied versterken en anderzijds dient de nodige aandacht 
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geschonken te worden aan de relatie tussen de vallei en het omliggende (stedelijke) 

landschap. Via ontwerpend onderzoek (2016) werd gezocht op welke wijze de verschillende 

ruimtelijke opgaves met mekaar gecombineerd kunnen worden binnen het kleinstedelijk 

gebied. De laatste zin van dit ontwerpend onderzoek luidt: Het ontwerpend onderzoek 

toont aan dat een kwalitatieve ontwikkeling afhangt van een integrale en proactieve 

aanpak. Dit lijkt ook logisch voor een project binnen het kleinstedelijk gebied waar zoveel 

verschillende claims samen komen. Dat is exact wat dit hefboomproject binnen het 

strategisch project Kleine Nete beoogt. De resultaten van dat ontwerpend onderzoek zullen 

meegenomen worden in het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Herentals. 

Naast de site Olympiadelaan werden er nog verschillende PRUP’s opgemaakt die invulling 

geven aan de provinciale taakstelling naar bijkomende woningen en bedrijvigheid. 

Het hefboomproject omvat de historische kern van de stad Herentals en omliggende open 

ruimte gebieden die gevormd worden door de vallei van de Kleine Nete en de Kempense 

Heuvelrug tussen Lichtaart en Herentals. In het noorden vormt de Aa-vallei de grens, in het 

zuiden vormt het Albertkanaal de grens van het hefboomproject ‘groenblauwe dooradering 

van de stad Herentals’. Het onderzoeksgebied bestaat binnen de stad uit volgende zones: 

- Olympiadelaan (16 ha): tussen de Olympiadelaan, de spoorweg en de Ringlaan; een 
gebied met volkstuinen naar het zuiden, valleibossen en de Nete centraal en 2 
voetbalvelden en een AVEVE winkel in het noorden 

- Ziekenhuissite (4 ha): langsheen de Nederrij; de locatie van het huidige 
ziekenhuiscomplex met een rand van woningen in het zuiden en historische relicten 
van vorige ziekenhuisfases en de stadspoort in het noorden 

- Open ruimte (rest van de 60 ha): bestaande uit verschillende domeinen, functies 
en landschappelijke inrichtingen 

De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de vallei van de Kleine Nete en de 

Kempense Heuvelrug hangt samen met zijn natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarde. De vallei van de Kleine Nete en de heuvelrug rijken tot in de 

stadskern, deze sterke verwevenheid creëert ruimtelijke troeven voor het toeristisch 

succes. De troeven op dit vlak, vormen vaak ook de kwetsbare punten, en vragen om een 

bovenlokale gebiedsgerichte afstemming van recreatieve activiteiten op de draagkracht 

van de open ruimte. 

5.1 Kempense Heuvelrug 
5.2 Haalbaarheidsstudie GEOPARK Kempense Heuvelrug 
5.3 Beheerplan Le Paige 
5.4 Doortocht Kleine Nete kleinstedelijk gebied Herentals 
5.5 Fietsbrug fietsostrade F102 
5.6 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de sport- en recreatiecluster langs de Kleine Nete in 
Herentals 
5.7 Zoekzones boscompensatie Herentals 
5.8 Aanplant op terrein van De Brink (Kempense Heuvelrug) 
5.9 Recapture the Fortress Cities (Interreg project) 
5.10 Kapel OLV in ’t Zand (Kempense Heuvelrug) 
5.11 Cursus landschapsgids Kempense Heuvelrug 
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TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be  

Koen Eyskens 

Koen.eyskens@provincieantwerpen.be  

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

 

PARTNERS  Stad Herentals, VMM, ANB, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, provincie Antwerpen, 

Natuurpunt, departement Omgeving, Onroerend Erfgoed 

LOCATIE Herentals 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Plenaire vergadering PRUP Olympiadelaan vond plaats op 17 december 2018. 

 Participatietraject herbestemming Olympiadelaan is afgerond (sept 2018 en dec 2018). 

 Opstart overleg Kempense Heuvelrug 

VERDERE PLANNING   Verderzetten procedure PRUP Olympiadelaan en uitwerking actieplan. 

 Opstart onderzoek inzet instrumentenkoffer VLM. 

 Opmaak landschapsbiografie, landschaps- en inrichtingsvisie Kempense Heuvelrug Herentals 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 Zie fiches 

COMMUNICATIE    Zie fiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:Koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.1. Kempense Heuvelrug 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 9/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.1. Kempense Heuvelrug: landschapsbiografie 

De aanwezige bos- en natuurgebieden op de heuvelrug maken deel uit van de natuurlijke structuur 
op Vlaams niveau. De eigenheid van het gebied wordt onderschreven door de veelheid aan 
beschermde landschappen, ankerplaatsen en relictzones. Door dit unieke kader heeft de heuvelrug 
een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. De uitgestrekte bossen, natuurcomplexen en 
valleien vervullen vandaag al tal van ecosysteemdiensten. 
 
Voor de Kempense Heuvelrug Herentals zal een landschapsbiografie en –visie uitgewerkt worden 
naar analogie met het ontwikkelingsplan opgemaakt voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee 
en Lichtaart. Voor de Herentalse heuvelrug zal de nadruk eerder liggen op landschappen, natuur en 
erfgoed. Ook de recreatieve ontsluiting zal verder worden aangepakt. 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete  

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap 

Onroerend Erfgoed, stad Herentals, gemeente Grobbendonk, gemeente Vorselaar, gemeente 

Kasterlee, IOED, Bosgroep, TPA 

LOCATIE Kempense Heuvelrug 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Co-financiering door het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Herentals, Kasterlee 

TERMIJN   

mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Toezegging Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voor significante financiële 
ondersteuning voor opmaak landschapsbiografie en –visie (60.000 €). 

 Opstart stuurgroep Kempense Heuvelrug en opmaak bestek landschapsbiografie en – visie van 
de Kempense heuvelrug te Herentals en omgeving  

 Wijziging project perimeter in overleg met de partners 

VERDERE PLANNING   Aanbesteding en start landschapsbiografie en –visie van de Kempense heuvelrug te Herentals 
en omgeving 

 Opleiding landschapsgids Kempense heuvelrug + plus, een interactief traject over natuur, 
geschiedenis en erfgoed in het land van Nete en Aa 

 In kaart brengen quick-wins 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Aangrenzende hefboomprojecten’ Graafweide/Schupleer’ en ‘Vallei van de Aa’ 

 Actie 5.2, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11 

COMMUNICATIE    Via stuurgroep, via werkgroep 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.2. Onderzoek haalbaarheid geopark ‘Zand 

en water in de vallei van de Kleine Nete’ 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 25/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.2. Onderzoek haalbaarheid geopark ‘Zand en water in de vallei van de Kleine Nete’ 

Het idee van het oprichten van een geopark komt voort uit de jarenlange werking rond duurzaam 

landschapsbeheer en toerisme op de Kempense Heuvelrug (Slapende Reus) door Regionaal 

Landschap Kleine en Grote Nete en haar partners.  

Een UNESCO Global Geopark is één van de drie statuten van UNESCO (naast Werelderfgoed en 

Biosfeerreservaat) dat vertrekt van geo-erfgoed van internationaal belang en de vertaling ervan naar 

educatie en toerisme, duurzaam beheer en ontwikkeling van de streek. In  de vallei van de Kleine 

Nete gaat het voornamelijk over Neogene zanden (waaronder de zanden van Mol en de Kempense 

Heuvelrug), (veen-)relicten verbonden aan de vallei en menselijk gebruik doorheen de geschiedenis. 

Een dergelijke status van geopark zou het mogelijk maken om op een bovenlokaal niveau kennis te 

delen en uit te breiden, in te zetten op duurzaam landschapsbeheer, (geo-)toerisme en educatie, 

inbedding van de partners in een streekverhaal (Kempen), verhogen imago van de streek en de 

individuele partners en een economische return naar de streek. 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete  

Bas Van der Veken 

Sebastiaan.vanderveken@rlkgn.be 

Coördinator RLKGN 

 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Onroerend erfgoed, IOED’s en KULeuven 

LOCATIE vallei van de Kleine Nete tussen Mol en Lier. 
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AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

/ 

TERMIJN  / 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Na aftoetsing bij de Vlaamse UNESCO commissie en de globale vertegenwoordiger van UNESCO 

Geoparken werd de perimeter uitgebreid van de Kempense heuvelrug naar de vallei van de Kleine 

Nete, inclusief zanden van Mol. 

VERDERE PLANNING   Toetsing draagvlak bij lokale en bovenlokale partners 

 Voorbereiden fase 1 haalbaarheidsdossier, samenstelling wetenschappelijk comité 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.1: Kempense heuvelrug  

 hefboomproject 6 ‘Zeggeloop’ 

COMMUNICATIE  / 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.3. Opmaak beheerplan kasteel en domein 

Le Paige 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 9/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 25/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.3. Opmaak beheerplan kasteel en domein Le Paige 

Voor het kasteel en domein Le Paige in Herentals wordt een beheerplan opgemaakt in het kader 

van onroerend erfgoed. 

 

Het domein is gelegen aan de Kleine Nete en vormt een groene link tussen het centrum van 

Herentals en de Kempense Heuvelrug. 
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TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be  

Wim Debaene 

Wim.debaene@rldvk.be  

Overkoepelend projectmedewerker Antwerpse Regionale 

Landschappen 

 

Kempens Karakter – www.kempenskarakter.be 

Ellen Van de Velde 

ellen@kempenskarakter.be 

IOED Land van Nete en Aa 

 

Herman Adriaensens 

herman@adriaensens.eu  

Architect 

 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Architect Herman Adriaensens, Kempens Karakter, stad 

Herentals, vzw Ter Vesten, Vlaams Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap 

Onroerend Erfgoed, Provincie Antwerpen, OCMW Herentals, Herentalse Geschiedkundige Kring, 

Kerkfabriek Herentals 

LOCATIE Domein Le Paige, Herentals 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Gefinancierd door stad Herentals 

TERMIJN  Afwerking beheerplan zomer 2018 

MIJLPALEN  Aanleveren beheerplan 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Het beheerplan werd gefinaliseerd 

VERDERE PLANNING  / 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.1, 5.5 

COMMUNICATIE    Via werkgroep, Netedag 7/10 

 

 

http://www.rlkgn.be/
mailto:Wim.debaene@rldvk.be
http://www.kempenskarakter.be/
mailto:ellen@kempenskarakter.be
mailto:herman@adriaensens.eu
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.4. Doortocht Kleine Nete door 

kleinstedelijk gebied Herentals 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 12/02/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 13/04/2018 Kris Van Nieuwenhove Toevoegen tijdslijn + info communicatie / participatie 
na overleg met Ben De Bruyn 

3 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

4 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

5 19/03/2019 Koen Eyskens Na overleg met Tine van Hoof 

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.4. Doortocht Kleine Nete door kleinstedelijk gebied Herentals 

In 2016 werd een kaderplan opgemaakt voor de inrichting van de doortocht van de Kleine Nete 

door het kleinstedelijk gebied Herentals. Doel van deze actie is het verder uitwerken van het 

kaderplan: 

Kaderplan >> masterplan >> actieplan >> uitvoering (o.a. RUP) 

 

Actie 5.4.a.: Inhoudelijke workshops verfijning visie binnen bestaand kaderplan uit ontwerpend 

onderzoek 

 

Actie 5.4.b.: opmaak masterplan Olympiadelaan vertrekkend van kaderplan 

 

Actie 5.4.c.: onderzoek grondverwerving Olympiadelaan 

 

Actie 5.4.d.: opmaak actieplan Olympiadelaan 

 

Actie 5.4.e.: coördinatie actieplan Olympiadelaan 

 

Actie 5.4.f.: start RUP procedure 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Actie 5.4.a, b, c, f: 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be 

Tine Van Hoof 

tine.vanhoof@provincieantwerpen.be 

Ruimtelijk planner 

 

Actie 5.4.d, e: 

 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:tine.vanhoof@provincieantwerpen.be
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Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be 

Koen Eyskens 

koen.eyskens@provincieantwerpen.be  

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

PARTNERS  Provincie Antwerpen, stad Herentals, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse 

Milieumaatschappij, Agentschap Onroerend Erfgoed, departement Omgeving, Infrabel, Regionaal 

Landschap Kleine en Grote Nete, OCMW Herentals, AZ Herentals 

LOCATIE Doortocht Kleine Nete door kleinstedelijk gebied Herentals 

 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN   

MIJLPALEN  

 

 Participatietraject herbestemming Olympiadelaan en omgeving 

 Goedkeuring actieplan door de partners 

 Definitieve vaststelling PRUP 
 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Actie 5.4.a., b., d., e.: eindnota met een aanzet van actieplan is opgeleverd 

 Actie 5.4.c.: voorstel om instrumentenkoffer VLM in te zetten 

 Actie 5.4.f.: plenaire vergadering PRUP Olympiadelaan vond plaats op 17 december 2018 

 Participatietraject herbestemming Olympiadelaan en omgeving is afgerond 
 

VERDERE PLANNING   Onderzoeken of instrumentenkoffer VLM kan worden ingezet 

 Voortgang PRUP 

 Uitwerken van het actieplan voor de vallei binnen het kleinstedelijk gebied  

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.1, 5.3.  

 Heraanleg speeltuin Spaanshofpark (reeds gefinaliseerd oktober 2018) 

 GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ 

 Studie Stramien – Netepark - In opdracht van Dep. Omgeving 

COMMUNICATIE    Terugkoppeling naar bevolking Herentals over de volgende stappen 

 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:koen.eyskens@provincieantwerpen.be
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.5. Fietsbrug fietsostrade F102 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 1/03/2018 Kris Van Nieuwenhove  

2 29/06/2018 Kris Van Nieuwenhove  

3 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

4 21/3/2019 Koen Eyskens  

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.5. Fietsbrug (K01 (Vlietje)en K02 (Kleine Nete)) fietsostrade F102 enF105 

Op terrein splitsen fietsostrade F102/F105 op de Poederleseweg. Voorlopig loopt de fietsostrade 

F105 over de ovonde van Wellens (= missing link). Op termijn moet een ondertunneling van het 

spoor op de Poederleseweg zorgen voor de aansluiting van de fietsostrade F105 op de Leliestraat.  

 

Fietsostrade F102 loopt van Herentals naar Turnhout. In Herentals loopt de fietsostrade over de 

Kleine Nete, hiervoor moet een brug (K02)geplaatst worden. Aangezien het kaderplan voorziet in 

een ecologische corridor langs de Kleine Nete moet de overspanning van de brug groot genoeg zijn 

om ook de ecologische corridor te overspannen. Deze bijkomende overspanning zorgt ook voor 

een meerkost. Doel van deze actie is een oplossing vinden voor het betalen van de meerkost. Een 

gedeelte van deze meerkost zal door VMM en Stad Herentals betaald worden. 

Het ontwerp van de F102 wordt momenteel uitgewerkt door DMOB. 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be 

 

Patrick Van Loock 

patrick.vanloock@provincieantwerpen.be 

Adviseur 

 

Chris Brouwers 

chris.brouwers@provincieantwerpen.be 

Diensthoofd 

 

Koen Eyskens 

Koen. eyskens@provincieantwerpen.be 

Gebiedscoördinator Kleine Nete 

 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:patrick.vanloock@provincieantwerpen.be
mailto:chris.brouwers@provincieantwerpen.be
mailto:Koen.%20eyskens@provincieantwerpen.be
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PARTNERS  Voor de brug over de Kleine Nete: Provincie Antwerpen (dienst Ruimtelijke Planning, dienst 

Mobiliteit), VMM, ANB, stad Herentals 

LOCATIE Stad Herentals 

 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 Uit onderzoek en in overleg met ANB bleek dat de meerkost niet betaald kon worden via 
de subisidie van ANB – Natuur in je buurt. 

 De partners (provincie Antwerpen, ANB, VMM en Stad Herentals) zullen de meerkost van 
de brug samen betalen. De meerkost wordt gelijk verdeeld onder de vier partners. Elke 
partner zal dus 25% bijdragen voor de financiering van de meerkost van de brug. 

TERMIJN  Nog te bepalen. 

MIJLPALEN  

 

 Week 26/02/2018: uitsturen bestek fietsostrade 

 Na bouwverlof 2018: gesprekken met aannemer 

 05/10/2018: Gunning werken bruggen waaronder K01 en K02. 

 K01 en K02: Opstart onteigeningsprocedure en als voorlopige maatregel worden 
bezettingscontracten afgesloten. 

 Na goedkeuring bezettingscontracten volgt het aanvangsbevel. 

 Realisatie fietsbrug (schatting): 2020 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 K01 en K02: Onteigeningsprocedure is lopende. 

VERDERE PLANNING   Afsluiten van de bezettingscontracten 

 Uitwerken uitvoeringsplannen door de aannemer 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.3, 5.4 

COMMUNICATIE   Werkgroep 
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.6. Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de 

sport- en recreatiecluster langs de Kleine Nete in Herentals 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 27/03/2018 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.6. Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de sport- en recreatiecluster langs de Kleine Nete in 

Herentals 

De opdracht voor de ruimtelijke ontwikkelingsvisie wil een antwoord vinden op het ruimtelijk 
vraagstuk voor de site Sport Vlaanderen/Netepark met een duidelijke afweging tussen verschillende 
belangen van natuur en infrastructuur.  
 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Departement Omgeving, Vlaamse Overheid 

 

Christophe Vandevoort 

Christophe.vandevoort@vlaanderen.be 

Projectleider AGNAS 

 

 

PARTNERS  Sport Vlaanderen, Hidrodoe, Pidpa, ANB, Agentschap Onroerend Erfgoed, VMM, provincie 

Antwerpen, stad Herentals, RLKGN, TPA 

LOCATIE Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan, Herentals 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Departement Omgeving 

TERMIJN  Eerste helft 2019 

MIJLPALEN  

 

Oplevering ontwikkelingsvisie 

mailto:Christophe


 

 

80 

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Output eerste stuurgroepoverleg van 5 februari 2019: 
Een eerste landschappelijk lezing van het gebied toont hoe de bebouwing evolueerde naar de 
huidige vrij versnipperde setting en het bijzondere fysische systeem zoals het reliëf (Kempense 
Heuvelrug) dat hier plaatsvindt. Op het hoogste deel van de duin bevinden zich de hoofdgebouwen 
van Sport Vlaanderen.  
De gebiedsanalyse en het behoeftenonderzoek worden in 3 thema’s toegelicht: 

 Bereikbaarheid en parkeren: verschillende vervoersmodi, versnipperd parkeerbeleid 

 Infrastructuur: niet-compacte opstelling van de gebouwen 

 Natuur en open ruimte: onderdeel van een grotere groenstructuur Kempense Heuvelrug en 
aansluiting bij de vallei van de Kleine Nete 

De eerste uitgangspunten van Stramien voor het projectgebied werden kort toegelicht:  

 Netevallei: leesbaar en beleefbaar maken 

 Integraal verhaal van ecologische verbindingen, waterinfiltratie, energieneutraal, … 

 Geen bijkomende inname van waardevolle delen natuur, … 

 Medegebruik stimuleren van o.a. sportinfrastructuur en parkeren 

 Inzetten op een landschappelijke hoofdstructuur met activiteiten kamers 

 Goede bereikbaarheid, modal split, 

 Circulaire aanpak 

 Ontharden 

VERDERE PLANNING  Doorlopen vervolgtraject met stuurgroep tot oplevering van de ontwikkelingsvisie 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.1, 5.2 

COMMUNICATIE   Stuurgroep 
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.7. Zoekzones boscompensatie Herentals 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 27/03/2018 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.7. Zoekzones boscompensatie Herentals 

Regelmatig wordt de stad bevraagd over mogelijkheden tot boscompensatie of wordt ze zelf 

geconfronteerd met ontbossing door eigen stadsontwikkeling. Compenseren in natura kan invulling 

geven aan gewenste bosdoelen en kan het draagvlak voor stadsontwikkeling vergroten maar dit is 

geen eenvoudige opgave omdat de beschikbare gronden erg beperkt zijn. Bovendien kan bebossing 

niet op elk perceel. Er moet rekening gehouden worden met de bindende bepalingen uit de 

Managementplannen, Natuurrichtplannen en het landschappelijk/cultuur historisch wenselijke.  

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

PARTNERS  Stad Herentals, ANB 

LOCATIE Stad Herentals 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Niet van toepasing 

TERMIJN   

MIJLPALEN  

 

Afronden visie eind 2018 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

De visie werd afgerond. Op basis van volgende principes werden zoekzones voor boscompensatie 

uitgewerkt: 

mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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 Binnen de vallei van de KN moet getracht worden het valleilandschap zoveel mogelijk te 
behouden. De vallei moet zo veel mogelijk open gehouden worden weliswaar met de 
aanwezigheid van talrijke KLE’s die met respect voor de cultuur historische achtergrond worden 
aangeplant. Bebossing is beperkt mogelijk tot ongeveer 30% in de vallei ter hoogte van 
Vuilvoort. Bebossing gebeurt bij voorkeur met elzenbroekbossen (evt. mét hakhoutbeheer: na 
kappen een aantal jaar verdere zichtlijnen). Indien verdere bebossing zou gebeuren moet er 
rekening gehouden worden met zichtlijnen bv. aanplant parallel met de Kleine Nete en niet 
haaks erop). 

 Buiten de vallei moet nieuwe bebossing zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande bossen en 
waar mogelijk boskernen verbinden of schermbos of stadsrandbos creëren. Hier kan men best 
gaan naar eiken/berkenbossen in de drogere stukken. 

VERDERE PLANNING  Faciliteren aankoop beschikbare grond voor boscompensatie en mogelijke invulling als stadsrandbos 

(ongeveer 15 ha) 

 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

/ 

 

COMMUNICATIE   
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.8. Aanplant op terrein van De Brink op de 

Kempense Heuvelrug 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.8. Aanplant op terrein van De Brink op de Kempense Heuvelrug 

Het Jeugdverblijf De Brink is centraal gelegen op de Kempense Heuvelrug in Herentals. Er zijn 3 

gebouwen met in totaal 200 bedden en een achttal kampeerterrreinen voor groepen. De Brink is er 

zowel voor scholen (bosklassen & openluchtklassen) als voor jeugdgroepen die op zoek zijn naar de 

ideale kampplaats of bivakhuis. Omwille van zijn ligging heeft het jeugdverblijf een nauwe band met 

de omliggende natuur wat zich weerspiegelt in het grote natuureducatieve aanbod. De Brink is sterk 

geïnteresseerd om het aanbod aan educatieve pakketten met betrekking tot natuur en erfgoed uit 

te breiden. 

 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be  

Daan Janssens 

Daan.Janssens@rlkgn.be  

Projectmedewerker Landschap 

 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, De Brink, Natuurpunt 

LOCATIE Jeugdverblijf De Brink, Bosbergen, Herentals 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Deels gefinancierd door RLKGN 

TERMIJN  Eind 2018 

MIJLPALEN  Het jeugdverblijf werd verrijkt met ecologisch interessante planten typisch voor de Kempense 

Heuvelrug. Hiermee werden de kampeerverblijven aangekleed en de parking aan het zicht 

http://www.rlkgn.be/
mailto:Daan.Janssens@rlkgn.be
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onttrokken. Tegelijk werden heel wat vruchtdragende planten aangeplant waar de jonge 

kampeerders van kunnen proeven. Sociale en ecologische winst op de Kempense Heuvelrug. 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Terreinwerk uitgevoerd (offertevragen, levering plantgoed en aanplant) 

 Advisering bosbeheer, beheer fruit en heg 

VERDERE PLANNING   Opvolging van de site 

 Jeugdverblijf De Brink verder betrekken bij het verhaal van de Kempense Heuvelrug ifv 
natuureducatieve doeleinden. 

 Inrichten nieuw perceel ism Natuurpunt en De Brink 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.1, 5.2 

COMMUNICATIE   
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.9. Interreg project ‘Recapture the fortress’ 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 25/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.9. Recapture the Fortress Cities (RFC) (INTERREG) 

Een geïntegreerd project voor de klimaatbestendige, hedendaagse en innovatieve ontwikkeling van 
historische stadsomwallingen, een bijzonder stukje erfgoed in de regio van Provincie Antwerpen, 
Vlaanderen en Europa**. 
Omdat de stadsomwallingen vaak vanuit één oogpunt worden bekeken, meestal op een 
conservatieve manier als beschermd erfgoed of milieu. 
In plaats daarvan kan het cultureel en natuurlijk erfgoed ingezet worden voor meerdere 
ecosysteemdiensten: 

 behoud en ontwikkeling van het culturele en militaire erfgoed 

 een aangepast natuur- en milieubeheer en onderhoud - verbetering van de biodiversiteit 

 aanpak van het economische aspect van promotie en toerisme 

 ondersteuning en sociaal gebruik van deze structuren en gebouwen als een openbare 
ruimte voor recreatie en vrije tijd 

 antwoord op (ontwikkelings-)druk in de stadsranden en het integreren van historische 
vestingwerken in de hedendaagse stedelijke planning, infrastructuur en functionele context 

 innovatieve oplossingen voor militair erfgoed (nieuwe energietechnieken, ICT-
toepassingen ...) 

** De stadsomwallingen zijn kenmerkend voor de Europese regio en hebben ook vormgegeven aan de huidige 
grenzen, streek en ontstaan van steden en landschappen (een veelbewogen geschiedenis). Het gaat over 
karakteristieken van het landschap en behoud van het cultureel erfgoed, het versterken en een hedendaagse 

invulling geven. 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete  

Wim Debaene 

Wim.debaene@rldvk.be  

Overkoepelend projectmedewerker Antwerpse Regionale 

Landschappen 

 

 

 

 

PARTNERS  Lokaal: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, stad Herentals 

mailto:Wim.debaene@rldvk.be
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Bovenlokaal: Dendermonde, Lillo/Zandvliet, Lier, Mechelen, andere Europese landen 

(overkoepelende trekker Tsjechië) 

LOCATIE Le Paige/Koetshuis/Spaans hof/ Olympiadelaan 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN  4 jaar 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Het project werd goedgekeurd op 26 maart 2019 (https://www.interregeurope.eu/news-and-

events/news/2787/fourth-call-projects-

approved/?no_cache=1&cHash=3a4145427580a4393be42012049c14d9) 

VERDERE PLANNING  Opstart project 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.4, 5.5 

COMMUNICATIE  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/fourth-call-projects-approved/?no_cache=1&cHash=3a4145427580a4393be42012049c14d9
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/fourth-call-projects-approved/?no_cache=1&cHash=3a4145427580a4393be42012049c14d9
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/fourth-call-projects-approved/?no_cache=1&cHash=3a4145427580a4393be42012049c14d9
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.10. Kapel OLV in ’t Zand (Kempense Heuvelrug) 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’ 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.10. Kapel OLV in ’t Zand (Kempense Heuvelrug) 

De kapel, die eigendom is van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, was de afgelopen jaren helemaal opgeslokt 

door het dennenbos en vooral door het weelderig opschietende kreupelhout. De kapel moest weer zichtbaar 

gemaakt worden vanaf de Lichtaartseweg in Herentals.  
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TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be  

Daan Janssens 

Daan.Janssens@rlkgn.be  

Projectmedewerker Landschap 

 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, kerkfabriek OLV, ANB 

LOCATIE Lichtaartseweg, Herentals 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Deels gefinancierd door RLKGN 

TERMIJN  Eind 2018 

MIJLPALEN  De kapel zichtbaar maken voor de omgeving 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Overtollige bomen en struweel werden verwijderd waardoor de kapel weer zichtbaar is voor 

het publiek 

VERDERE PLANNING   Toegankelijkheidsreglement verder uitwerken 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.1, 5.2 

COMMUNICATIE  https://www.gva.be/cnt/dmf20190227_04213104/kapel-olv-in-t-zand-mag-weer-gezien-

worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rlkgn.be/
mailto:Daan.Janssens@rlkgn.be
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.11. Cursus Landschapsgids 

Uitvoering Hefboomproject ‘groenblauwe dooradering Herentals’ 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 27/03/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Groenblauwe dooradering Herentals 

ACTIE NR. 5.11. Cursus Landschapsgids 

Aanbieden van een opleiding landschapsgids Kempense heuvelrug + plus. Het gaat om een interactief traject 

over natuur, geschiedenis en erfgoed in het land van Nete en Aa. De output van deze opleiding kan gebruikt 

worden als input voor de landschapsbiografie van de Kempense Heuvelrug. 

 

TREKKER 

 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be  

en IOED ‘Land van Nete en Aa’ 

Jos Gysels 

Josgysels55@gmail.com 

  

Els Oostvogels 

Els.oostvogels@rlkgn.be 

IOED Land van Nete en Aa 

 

Ellen Van de Velde 

Ellen@kempenskarakter.be 

IOED Land van Nete en Aa 

 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, IOED Land van Nete en Aa, Natuurpunt 

http://www.rlkgn.be/
mailto:Josgysels55@gmail.com
mailto:Els.oostvogels@rlkgn.be
mailto:Ellen@kempenskarakter.be
mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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LOCATIE ’t Convent, begijnhof Herentals 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Deels gefinancierd door RLKGN en IOED 

TERMIJN  Tot oktober 2019 

MIJLPALEN  Opleiden van landschapsgidsen voor de Kempense Heuvelrug 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Alle voorbereidingen voor de start van de cursus zijn getroffen, start cursus op 23 april 2019 

VERDERE PLANNING  Geven van de cursus en begeleiden van de cursisten 

De cursus bestaat uit 13 momenten tussen april en oktober: 7 theorielessen en 6 excursies. 

Elke cursist wordt ook gevraagd om alleen of in groep aan een opdracht te werken. 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 5.1, 5.2, 5.6,  

COMMUNICATIE  https://www.rlkgn.be/agenda/opleiding-landschapsgids-kempense-heuvelrug-plus-volzet 
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 STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.0.  

Uitvoering Hefboomproject ‘Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete tussen 

Geel en Herentals’  

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 11/10/2018 Kirsten Schoonaert  

2 27/03/2018 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete 

 
De Zeggeloop is één van de vele zijlopen van de Kleine Nete die als groenblauwe aders 
doorheen het landschap lopen. Doel van het hefboomproject is de Zeggeloop ontwikkelen 
als groenblauwe openruimtestructuur die vanuit het stadscentrum van Geel een verbinding 
maakt met de Kleine Nete. Deze structuur biedt ademruimte in de stadskern, brengt de 
vallei terug naar de stad en kan tegelijkertijd dienen als recreatieve verbinding en een 
bijdrage leveren aan lokale waterberging. 
Het hefboomproject moet een evenwicht realiseren tussen de verdichting en de 
ontwikkeling van het stadsweefsel van Geel en het behoud en de integratie van voldoende 
groene ruimte die vanuit het open buitengebied tot diep in het stedelijk weefsel dringt. Het 
project zet in op het behoud van het groene karakter van de stad en het bestaand natuurlijk 
karakter van de nog niet ontwikkelde ruimten aan de stadsrand. Daar is nog ruimte voor 
een grote biodiversiteit, voor waterinfiltratie en buffering, stadstuintjes, educatieve 
projecten, enz. 
Dichter bij het centrum kunnen de groene ruimten de vorm aannemen van publieke parken 
met een intensiever gebruik. Trage wegen maken vaak deel uit van de groene dooradering 
en zorgen voor een veilig alternatief voor de drukke steenwegen. Ook waterlopen zijn vaak 
aanwezig in deze groene aders en kunnenop verschillende plaatsen ook natuurvriendelijker 
worden ingericht. 
Naast de Zeggeloop zal vanuit het hefboomproject ook onderzocht worden hoe andere 
zijlopen van de Kleine Nete ingezet kunnen worden voor het versterken van de 
groenblauwe dooradering van de ruimte.  
 
6.1 Trage wegen Geel 
6.2 DNA open ruimte Geel 
6.3 Sanering Kneutersloop 

TREKKER 

CONTACTPERSOON 

Stad Geel 

Bart De Boel 

Bart.De.boel@geel.be 
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Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Kirsten Schoonaert 

Kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator strategisch project 

 

PARTNERS  Stad Geel, VMM, ANB, Natuurpunt, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, provincie 

Antwerpen (DIW), Boerenbond 

LOCATIE Geel (en de zijlopen tot Herentals) 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Verkennend onderzoek naar kansen en opportuniteiten vanuit verschillende partners (ANB, 
Natuurpunt, VMM, stad Geel) 

 Onderzoek naar integratie sanering Kneutersloop en Bankloop in het strategisch project 

 Oplevering fase 1 trage wegen project Geel (inventarisatie) 

 Lopend DNA-onderzoek Open Ruimte Geel, vooronderzoek in het kader van het op te maken 
beleidskader Open Ruimte 

VERDERE PLANNING   Opstart partnerschap hefboomproject 

 Screening waterkwaliteit, lozingspunten en mogelijk structuurherstel Zeggeloop en 

Larumseloop 

 Inventarisatie opmaken van potentiële nieuwe ecologische verbindingen bekijken 

 Onderzoek missing links trage verbindingen (mogelijkheden bekijken binnen fase 2 trage wegen 

project) 

 Verder onderzoek mogelijkheid tot integratie sanering Kneutersloop en Bankloop in het 

strategisch project 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

  

COMMUNICATIE    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.1. Trage wegen Geel 

Uitvoering Hefboomproject ‘Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete’ 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 08/04/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete 

ACTIE NR. 6.1 Trage wegen Geel 

Onder de begeleiding van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete is voor Stad Geel een gedragen 

herwaarderingsplan opgemaakt voor de trage wegen in Geel.  

Dit  herwaarderingsplan is een toekomstgericht herstel- en ontwikkelingsplan voor het lokaal patrimonium aan 

trage wegen. Het legt de wensen en bezorgdheden van de stad en haar inwoners bloot. Het is een goed 

instrument om trage wegen nog meer op de gemeentelijke kaart te zetten. 
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TREKKER 

 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be  

 

Charlotte Corthals 

charlotte.corthals@rlkgn.be 

expert Trage wegen 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Geel 

LOCATIE Geel 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN  1ste fase afgerond 

MIJLPALEN  Oplevering herwaarderingsplan (fase 1) 

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Overlegmomenten met trage wegenambtenaar 

 Overlegmomenten met betrokken schepenen en diensten (mobiliteit, cultuur, milieu, …) 

 Opstellen herwaarderings- en beheerplan over alle deelgebieden heen 

 Opstellen visieplan per deelgebied 

 Ondersteunen bij het implementeren van het herwaarderingsplan: de voorstellen uit het 
herwaarderingsplan vertalen naar projecten die evident en duidelijk uitvoerbaar zijn. 
Wegen of verbindingen die uit het voorgaande proces te ambitieus of nog te onderzoek zijn 
worden verder bekeken naar haalbaarheid en prioriteit  

 Opzetten van een communicatie- en sensibilisatiecampagne rond trage wegen in Geel. 
Instrumenten die hierbij ingezet worden, zijn de gemeentelijke infobladen, website van de 
stad Geel en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, brede publieksactiviteiten, 
straatnaamborden, … 

 

VERDERE PLANNING  
 Overlegmomenten met trage wegenambtenaar 

 Overlegmomenten met betrokken schepenen en diensten (mobiliteit, cultuur, milieu, …) 

 Afbakenen prioritaire acties uit het herwaarderingsplan 

 Ondersteunen bij het implementeren van het herwaarderingsplan (fase 2):  
o de voorstellen uit het herwaarderingsplan vertalen naar projecten die evident en 

duidelijk uitvoerbaar zijn. Wegen of verbindingen die uit het voorgaande proces te 
ambitieus of nog te onderzoek zijn worden verder bekeken naar haalbaarheid en 
prioriteit. 

o Organiseren van een opleiding voor alle betrokken diensten (mobiliteit, cultuur, 
milieu, …). 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

Afstemming met: 

 Actie 6.2 

COMMUNICATIE  Participatief proces 

 

 

 

http://www.rlkgn.be/
mailto:charlotte.corthals@rlkgn.be
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.2. DNA onderzoek open ruimte Geel 

Uitvoering Hefboomproject ‘Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete’ 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 08/04/2019 Kirsten Schoonaert  

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete 

ACTIE NR. 6.2. DNA onderzoek open ruimte Geel 

Het DNA-onderzoek open ruimte Geel vormt een vooronderzoek in het kader van de nog op te maken 

beleidskader open ruimte dat verder bouwt op de doelstellingen uit de strategische visienota van het 

beleidsplan ruimte Geel. 

Voornaamste doelstelling is het bijkomend ruimtebeslag en inname van open ruimte herleiden naar 0 ha/dag 

tegen 2030 (beter bekend als betonstop). Hiermee wil Geel de Vlaamse deadline van 2040 met 10 jaar 

vervroegen. 

De zogenaamde open ruimte ‘mal’ is hierbij richtinggevend. Bijkomend wil Geel bv. ook 

woonuitbreidingsgebieden herbestemmen naar open ruimte. 
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TREKKER 

 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be  

 

Bas Van der Veken 

Bas.vanderveken@rlkgn.be 

Coördinator RLKGN 

  

Els Oostvogels 

Els.oostvogels@rlkgn.be 

RLKGN en IOED Land van Nete en Aa 

 

 

 

 

PARTNERS  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Geel, bureau Omgeving 

LOCATIE Geel 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

 

TERMIJN  Visienota 2de helft 2019 

MIJLPALEN   

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

 Twee terreinbezoeken in mei, telkens van 6u: 

- Noordelijke helft van Geel 

- Zuidelijke helft van Geel 

 Kwaliteitsbewaking tussentijdse nota en kaartenbundel met voornamelijk analyse 

materiaal en omschrijving van de uitdagingen 

 
 

http://www.rlkgn.be/
mailto:Bas.vanderveken@rlkgn.be
mailto:Els.oostvogels@rlkgn.be
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VERDERE PLANNING  
 Kwaliteitsbewaking uitwerking van de visienota met hypothese toekomstperspectief en 

bouwstenen 

 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 Actie 6.1: Trage wegen 

COMMUNICATIE   
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STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.3.Sanering Kneutersloop 

Uitvoering Hefboomproject ‘Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete’ 

 

Versie Datum Auteur / wijzigingen door Opmerking 

1 08/04/2019 Kirsten Schoonaert   

    

    

    

    

    

 

HEFBOOMPROJECT Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete 

ACTIE NR. 6.3 Sanering Kneutersloop  

Zowel de bedding als de oevers van de Kneutersloop zijn vervuild door de lozingen/ruimingen in het verleden. 

Aurubis loosde in het verleden bedrijfsafvalwater (effluent) in de Bouwensloop/Kneutersloop die voor een 

deel door het Olens Broek loopt. Verplichting ikv verleende milieuvergunning was een afkoppeling van het 

afvalwater van de Kneutersloop en aanleg van een effluentleiding naar Kleine Nete tegen 1 december 2015. 

Het bedrijf bouwde een nieuwe (geperste) effluentleiding vanaf hun waterzuiveringsinstallatie tot aan de 

Kleine Nete waardoor het gezuiverde afvalwater niet meer door het Olens Broek loopt. In de 

milieuvergunning werd eveneens opgenomen dat zij op hun site maatregelen moesten nemen om het 

overstort naar Kneutersloop maximaal te beperken. 

Nu het lozingspunt (grotendeels) verlegd is, is er de mogelijkheid om de vervuilingsproblematiek aan te 

pakken. De noodzaak tot aanpak is duidelijk. In functie van behoud van Europees beschermde natuur zijn 

inrichtingswerken aan de Kneutersloop nodig. De Kneutersloop, die het Olens Broek doorsnijdt, heeft immers 

een verdrogend effect op de aanwezige (Europees beschermde) natuur. De loop vangt vrij veel kwelwater 

weg uit het natuurgebied. Wanneer dit negatief effect kan worden opgeheven, kan de natuur zich herstellen 

(bron: https://dokumen.tips/documents/eindrapport-ecohyd-kleinenete-finaal.html). Verondieping is één van 

de mogelijke remediëringen. Bovendien ligt de loop in speerpuntgebied, een gebied waar prioritair moet 

ingezet worden op het behalen van de goede toestand van het water. 

Er zijn echter nog veel openstaande vragen mbt het vervuilde slib en de oevers, aansprakelijkheid,… .  

TREKKER 

 

CONTACTPERSOON 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be  

 

Kirsten Schoonaert 

kirsten.schoonaert@rlkgn.be 

Projectcoördinator Strategisch project 

 

 

 

PARTNERS  VMM, ANB, OVAM, Olen 

https://clicktime.symantec.com/3VWMaT8UpMsGiRWv8abGLVC6H2?u=https%3A%2F%2Fdokumen.tips%2Fdocuments%2Feindrapport-ecohyd-kleinenete-finaal.html
http://www.rlkgn.be/
mailto:kirsten.schoonaert@rlkgn.be
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LOCATIE Olen, mondingsgebied Kneutersloop in Kleine Nete 

AFSPRAKEN 

FINANCIERING 

Te bepalen 

TERMIJN  Te bepalen 

MIJLPALEN   

HUIDIGE STAND 

VAN ZAKEN 

Eerste overleg wordt ingepland 

VERDERE PLANNING  Verder onderzoek naar mogelijkheden sanering Kneutersloop 

AFHANKELIJKHEID 

ANDERE ACTIES EN 

PROJECTEN.  

 

COMMUNICATIE   

 

 


