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VERSLAG 

 
 

VERGADERING ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 
 

 
Zitting van 11 september 2014 

 
 
Aanwezig: Valère CLAEYS Voorzitter 
 

Stefaan BOCKSTAL, Pascal DE KIMPE, Joëlle HAUMONT, Hubert DIDDEN,  
Natacha PIROTTE, Peter REYNTJENS, Agnès VAN DEN BORRE,  
Agnes VANDENDRIESSCHE, Chris VANDERLINDEN, Rein VAN GISTEREN 
 Raadsleden 

 
Marc VANDERLINDEN Schepen van patrimonium, water en afvalbeleid 

Jean-Paul VAN HORENBEKE Schepen van leefmilieu en duurzaamheid 

 

Eric KUMPS Secretaris 

 
Verontschuldigd: Vicki BAIN, Herman DENAYER, Alfons LUYTEN, Ronny MATTELAER, Luc PINTELON,  
 Daan VERHAEGHE, Olivier VERHOEVEN Raadsleden 

 

Eva DE BLEEKER Schepen van energie 

Joris PIJPEN Schepen van dierenwelzijn 

 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 5 juni 2014 

- Geen opmerkingen. 
 

Het verslag van 5 juni 2014 wordt goedgekeurd. 
 
 
Verslag van het overleg met het ANB n.a.v. de  aangeplante mantelzoomvegetatie Karrenberg- 
en Sparrebosstraat 
De voorzitter vraagt aan Hubert Didden naar zijn reactie op het overleg dat enkele milieuraadsleden en 
schepen Marc Vanderlinden gehad hebben met afgevaardigden van ANB regio Groenendaal, Patrick 
Huvenne en Dirk Raes n.a.v. de aanplanting van de mantelzoomvegetatie langsheen de Karrenbergstraat 
en Sparrebosstraat. 
Hubert dankt de milieuraadsleden en in het bijzonder de voorzitter voor hun aanwezigheid en de gepaste 
replieken. Hubert was te emotioneel betrokken en daarom apprecieert hij de gekregen steun. 
Tijdens het overleg van 19 juni 2014 werden de standpunten van het ANB verduidelijkt. Het dichtplanten 
van het ‘Dumbergpad’ en het maken van een nieuw wandelpad in de aangelegde mantelzoom was voor 
sommigen moeilijk te begrijpen. Gelet op de historische context van het Dumbergpad werd er afgesproken 
om de aangebrachte beplanting in het najaar uit te halen. 
“En toch is het probleem niet opgelost”, zegt Hubert; het Dumbergpad, dat naar het station leidt, is 
onderweg tussen de Koningsvijvers nog afgesloten met een takkenwal. Dus mocht de doorgang ter hoogte 
van de Karrenbergstraat open gemaakt wordt, dan nog is deze versperd een beetje verder… 
De voorzitter stelt voor om de wandelgroep “ Beukennootje “ te vragen om bij elke wandeling zoveel 
mogelijk het Dumbergpad te gebruiken. Hij vindt het jammer dat Alfons Luyten niet op de vergadering 
aanwezig is om hem dit te vragen”. 
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Chris Vanderlinden suggereert om promotie te maken bij wandelclubs om het Dumbergpad te promoten. 
Hoe meer mensen dit pad gebruiken, hoe groter het bewijs dat dit pad echt nuttig is om te blijven 
bestaan.  
Er werd opgemerkt dat deze paden naast een recreatieve bestemming ook een functie hebben als 
verbindingsweg tussen enkele delen van de wijken Welriekende, Dumberg en het station van Groenendaal.  
De voorzitter zal aan P. Huvenne vragen naar de reden waarom deze takkenwal werd aangelegd. 
Er wordt voorgesteld P. Huvenne uit te nodigen om toch enige uitleg te verschaffen omtrent de 
structuurvisie van het Zoniënwoud. Men zou willen weten welke paden en welke parkeerplaatsen op 
Hoeilaarts grondgebied daadwerkelijk afgesloten worden; wordt dit gebaseerd op een studie en wat is de 
termijn? 
De milieuambtenaar meldt dat hij vanwege Steven Vanonkelen, projectleider van het Life+ OZON project, 
de vraag had gekregen om een toelichting te geven i.v.m. de geplande ontsnipperingsprojecten, zoals de 
constructie van de ecoduct. De milieuraadsleden vinden het een goed idee en stellen voor om Patrick 
Huvenne mee te laten komen. 
Schepen Marc Vanderlinden meldt eveneens dat via het Regionaal Landschap Dijleland een nieuw 
personeelslid, Tanya Cerulus, werd aangenomen om het ontsnipperingsproject van het Zoniënwoud op te 
volgen. Het zou misschien nuttig kunnen zijn om haar eveneens uit te nodigen op dezelfde vergadering. 
We zullen de volgende vergadering van 16 oktober het bovenstaand onderwerp agenderen. 
Tenslotte meldt schepen Vanderlinden dat het college van burgemeester en schepenen niet zo gelukkig 
was met het afsluiten van de Ganzenpootvijverparking en heeft dit schriftelijk bevestigd aan ANB. 
 
Verslag van het overleg met de adviesraden i.v.m. adviesverlening volgens richtlijnen van de 
vzw De Wakkere Burger 
Elk milieuraadslid heeft het ontwerp over adviesverlening, opgesteld door de vzw De Wakkere Burger, 
ontvangen. 
Tijdens het overleg van de adviesraden van 28 augustus jl. werd dit voorstel uitvoerig besproken. Op 
enkele details na werd dit voorstel goedgekeurd. Het officiële ontwerp zal ons nog overgemaakt worden. 
Belangrijk is dat elke adviesraad voor het verstrekken van advies één en dezelfde lay-out gebruikt. 
Daarom heeft de vzw De Wakkere Burger een sjabloon opgemaakt. 
Zowel het college van burgemeester en schepenen als de adviesraden engageren zich om de termijnen tot 
adviesverlening en antwoord daarop te respecteren. 
Tijdens hetzelfde overleg is men overeengekomen dat elke secretaris van een adviesraad de agenda en 
verslag van zijn of haar adviesraad doorstuurt naar de andere secretarissen en voorzitters. 
Stefaan Bockstal vindt het spijtig dat er weinig overleg is over concrete dossiers tussen de adviesraden 
(vb. tussen gecoro en milieuraad). 
 
Nacht van de duisternis op 11 oktober 2014: praktische organisatie  
De NGZ heeft zich bereid verklaard om de nachtwandeling te leiden en stelt daarvoor – gratis – 2 gidsen 
ter beschikking. 
We zullen rond 20 uur vertrekken aan het bosmuseum en zullen een verkorte “14-18 wandeling” doen met 
o.a. uitleg op de renbaan wat er gebeurde tijdens “den grooten oorlog” en eveneens uitleg over de 
vleermuizen die een onderkomen hebben gevonden in de afgebroken tribune. We zullen eveneens ervaren 
hoe onze zintuigelijke waarnemingen reageren tijdens het donker. 
Traditioneel wordt de wandeling afgesloten met een drankje. 
 
Repair Café en wereldfeest op 11 oktober 2014: organisatie door GROS 
Rein van Gisteren licht de actie toe. 
Op zaterdag 11 oktober wordt in het GC F. Sohie een Repair Café georganiseerd, van 10 tot 14 uur. Deze 
bijeenkomst houdt in dat vrijwilligers bereid zijn gevonden om de door de bezoekers meegebrachte, 
defecte spullen te herstellen. Een eenvoudig concept; men helpt elkaar en bovendien is het gratis. 
Dit initiatief is de moeite waard om te vermelden want de geest achter dit verhaal is immers bewust 
omspringen met afvalreductie en het omgaan met een meer duurzame samenleving. 
De herstelling van het aangebrachte materiaal is gratis, wel moet men het vervangingsonderdeel zelf 
meenemen.  
Een gift kan ook, deze gaat integraal naar de organisatie “Geneeskunde voor de Derde Wereld”. 
De raad van bestuur van de intercommunale Interrand heeft zich akkoord verklaard om de portkosten 
voor het verspreiden van de flyer op zich te nemen. 
’s Avonds wordt er door het GROS nog het 3de wereldfeest georganiseerd met o.a. een talkshow met 
Hanne Decoutere als moderator over ‘Coöperaties’, gevolgd door een optreden. 
In de marge van dit onderwerp werd ook gesproken over een faceboekgroep (Freecycle) waar men oude 
spullen kan weggeven, waarop belangstellenden kunnen reageren.  
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Dag van de Trage Weg op  zaterdag 18 oktober 2014: praktische organisatie 
De milieuambtenaar stelt het volgende voor: 
De J.B. Deridderstraat wordt in de week van 22 september heraangelegd. De aannemer werd verzocht om 
klaar te zijn tegen 17 oktober ek. Als start van de wandeling kunnen we dus eerst de voetweg JB 
Deridderstraat plechtig openen om daarna de wandeltocht verder te zetten.  
Schepen Vanderlinden stelt voor om ook onze gemeentelijke boomgaard te bezoeken n.a.v. het onlangs 
opgerichte bijenhotel. 
Stefaan Bockstal zal de wandeling uitstippelen. 
 
 
Varia 

- Schepen Vanderlinden meldt dat in het dossier Brusselsesteenweg fase 2 overlegd werd met het 
ANB met als conclusie dat de impact van de rioleringswerken op de Gunsdelle zo klein mogelijk 
moet zijn. Het RWA van de Hertenlaan en van de achterkant van de manege wordt zo hoog 
mogelijk gebufferd en de DWA van de Hertenlaan zal, zoals initieel voorzien, opgepompt worden 
naar de Brusselsesteenweg.  

- Schepen Vanderlinden meldt dat er voor het recyclagepark een eerste evaluatie werd gehouden. Er 
worden lichte wijzigingen in het betaalreglement aangebracht; o.m. de aanhangwagens zullen 
volgens het laadvermogen (< 750 kg) ingedeeld worden en ook kleinere stukken van de grof-
fractie worden anders bepaald. Een persbericht zal één en ander duidelijk maken. Verder meldt de 
schepen dat er 36% minder bezoekers werden geregistreerd, 55% minder grof-fractie en 20% 
minder PMD. Er wordt vastgesteld dat de huis-aan-huis ophalingen gestegen zijn voor de GFT en 
PMD.    

- Schepen Vanderlinden geeft aan dat de RUP Trage wegen vervangen wordt door een Masterplan. 
Dit heeft als voordeel dat het een eenvoudiger goedkeuringstraject inhoudt. 

- Peter Reyntjens vraagt naar “de elektrische fietsendag”. De milieuambtenaar antwoordt dat de 
vooropgestelde datum van 6 september niet haalbaar was en dat de datum verschoven wordt naar 
zaterdag 4 oktober, van 14 tot 17 u, afspraak aan voorkant van het gemeentehuis. Drie lokale 
fietsenhandelaars zullen enkele elektrische fietsen als test aanbieden aan geïnteresseerden. 

- Stefaan Bockstal wijst op een knelpunt op het einde van het fietspad Acacialaan – 
Groenendaalsesteenweg. Waar het fietspad stopt (aan een gevaarlijk kruispunt) vindt de fietser 
geen logische aanwijzingen om de fietsersbruggen te bereiken. Kunnen er geen 
fietssuggestiestroken voorzien worden en op het einde van het fietspad, ter hoogte van de brug 
van de I. Vandammsestraat, een zebrapad? 

- Hubert Didden vestigt aandacht op het volgend probleem: de Brusselsesteenweg, kant Overijse, 
gekend als Terblockstraat: van de looppiste van de manege “The Drags” komt enorm veel zand op 
de stoep wanneer het regent. Al dit zandwater komt in de riolen terecht. Denkt men eraan om met 
de gemeente Overijse contact op te nemen gelet op het nieuw ontwerp van de riolering van de 
Brusselsesteenweg fase 2? De schepen antwoordt dat er overleg met de gemeente Overijse zal 
gebeuren. 

 

 

Volgende vergadering op donderdag 16 oktober 2014 om 20.00 uur in zaal Hof Ter Heyde van 

de Kasteelhoeve (inkom naast kapel). 

 
De secretaris: De voorzitter: 
 
 
 
 
Eric KUMPS Valère Claeys 


