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Het eerste deel van de vergadering is gemeenschappelijk, samen met de Gecoro, waarin een aantal 

voor beide adviesraden relevante punten worden behandeld. 

 

1. Begijnhofpark 

 

Met een presentatie wordt een overzicht gegeven van het project. De presentatie wordt als bijlage 

toegevoegd. 

 

De stad Herentals wil inzetten op meer en beter groen in de stad en op hun onderlinge 

verbondenheid. Ze wil ook aandacht hebben voor de natuurontwikkeling en biodiversiteit, en haar 

historisch erfgoed, zoals het Begijnhof met zijn unieke natuurlijke omgeving van de Hellekens, meer 

zichtbaarheid geven. 

De stad zet op korte en middellange termijn projecten uit voor de uitbouw van een stedelijk groen 

netwerk en meer kwalitatief groen (stadspark/Hof van Hilst, trage verbinding centrum-Augustijnen-

laan).  

Van al haar projecten schuift de stad het begijnhofpark naar voor als kandidaat voor de 

projectoproep Natuur in je Buurt 2015 van het Agentschap Natuur en Bos. Studieatelier Parkoer (B. 

Van Looveren) heeft samen met geïnteresseerde Herentalsenaren en een stuurgroep (oa stedelijke 

diensten, OCMW, Agentschap voor Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos) een eenvoudig maar 

vernieuwend project voorgesteld. De projectdoelstellingen hebben aandacht voor integrale 

toegankelijkheid en een opstap naar de Hellekens en de achtergelegen natuurgebieden. Verder is er 

aandacht voor speelgelegenheid, zachte recreatie, de aanwezige cultuurhistorische en 

natuurhistorische elementen als de Begijnenvest, Maasloop en begijnhof. 

Indien dit project als Vlaamse laureaat wordt betoelaagd, zal de stad het project al in het  voorjaar 

2016 in aanbesteding laten gaan. In dat geval zal voorjaar 2017 het project gerealiseerd zijn.  

 

Vragenronde 

 

De densiteit van de dreef, blijft deze behouden? 

Momenteel oogt de dreef niet dens. Er wordt een (al dan niet gefaseerde) kaalkap en heraanplant 

voorzien als de dreef als statisch landschappelijk element niet meer leesbaar zou zijn. In de plaats 

van 3 rijen bomen zouden er 4 komen, zoals het oorspronkelijk was.  

 

Wordt de dreef breder? 

Jawel, 3 in plaats van 4 rijen bomen, waarbij de buitenste rijen telkens 4 meter uit elkaar liggen ten 

opzichte van de binnenste, in plaats van 3 meter zoals nu.  

 

Wat is cortenstaal? 

Een materiaal dat roest tot op een bepaald niveau, waardoor het park een meer natuurlijke 

uitstraling krijgt. 

 

Wat als de subsidies niet worden verkregen? 

Dan wordt de materiaalkeuze aangepast naar minder duur materiaal, maar de geest van het 

ontwerp zal zo veel mogelijk behouden blijven. 
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De Maasloop zal worden verbonden met de Hellekensloop, wordt het hemelwater van het begijnhof 

en de Augustijnenlaan hierop aangekoppeld? Want de Maasloop zal regelmatig droogvallen en heeft 

dan een intensiever beheer nodig. Het grootste probleem zal zijn om (voldoende) water in de 

Maasloop te krijgen! 

Gelijktijdig met de aanleg van het park zal een afkoppeling van het hemelwater van de oude 

begijnhofwoningen naar de Maasloop worden voorzien. Er wordt ook een overstortmuur voorzien 

daar waar de Maasloop in de Hellekensloop overgaat. Bij de (op middellange termijn voorziene) 

herinrichting van de Augustijnenlaan zal de mogelijkheid worden onderzocht om ook hier het 

hemelwater naar de Maasloop af te voeren.  

 

Het is spijtig dat er een 10-tal hoogstammen moeten verdwijnen voor dit project; 

Het gaat voornamelijk om populieren en esdoorns. Om het zicht op de dreef en het begijnhof te 

herstellen en de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland te kunnen realiseren is het vellen van 

deze bomen noodzakelijk.  

 

 

2. Project afvalbakken 

  

Met een presentatie wordt een overzicht gegeven van het project. De presentatie wordt als bijlage 

toegevoegd.  

 

In het bestuursakkoord 2013-2018 ‘Samen verder werken aan een aangename stad’ zal de stad meer 

aandacht besteden aan het opruimen van zwerfvuil en het onderhoud van het openbaar groen.  

Zo werd ‘Diftar’ ingevoerd (ook op het containerpark), er kwamen vaste rondes voor de veeg-

wagens, straatvegers (met zuigmachines) en een ploeg om het zwerfvuil op te ruimen in de buiten-

gebieden. Een huisvuilwagen kreeg de taak om de afvalbakken op het openbaar domein te ledigen. 

Een ploeg van GAS-vaststellers hield zich specifiek bezig met de sluikstorten. In een laatste fase 

werd beslist om ook de afvalbakken op het openbaar domein te vernieuwen.  

 

De huidig generatie afvalbakken is versleten en voldoet niet langer. Ze zijn te klein, vuil, 

beschadigd, de inwerpopening is te groot. Vaak zijn ze foutief ingeplant, en vorm en ophanging 

zorgen ervoor dat er meer afval naast dan in het bakje gedeponeerd wordt. Ontwijkgedrag leidt tot 

misbruik van de bakjes. Ze dragen momenteel niet bij tot een mooiere en propere omgeving. 

 

Daarom wordt er geöpteerd voor een nieuw concept : elegant maar robuust, groter (100 L), 

makkelijker te ledigen, kleinere inwerpopening, sluikstortwerend, vandalisme-proof, duurzaam 

(levensduur tot 30 jaar) , aparte peukopvang. 

De dienst milieu heeft een richtnota opgemaakt op basis van het praktijkhandboek van de OVAM, 

met criteria qua uitzicht en plaatsing. 

 

De stad voert ook al een aantal jaren sensibiliseringscampagnes om hondeneigenaars ertoe aan te 

zetten om hun hondenpoep zelf te verwijderen van het openbaar terrein (zie ook politiecodex) : 

affiches, bevlaggingsacties, buurtacties… . De gemeenschapswachten, wijkagenten en stedelijke 

GAS-vaststellers ondersteunen mee deze acties. Een deel van de afvalbakjes zal vervangen worden 

door specifieke en opvallende  hondendrolrecipiënten. Hiermee hoopt de stad de bevolking extra te 

sensibiliseren rond deze problematiek.  

 

Vragenronde 

 

Komen er terug afvalbakken aan Mc Donalds? 

Voorlopig komen er in deze omgeving geen afvalbakken. De omgeving is een woonwijk, en in 

woonwijken horen geen afvalbakjes thuis. Er zullen met de uitbater nieuwe gesprekken worden 

gevoerd; nu is het zo, dat de uitbater zelf zorgt voor het ledigen van de openbare afvalbakjes. Het 

overleg zal moeten uitwijzen wie wat zal opruimen. 

 

In welke afvalbakken mag hondenpoep? 

Hondenpoep mag in beide soorten afvalbakken (gewone openbare en in de nieuwe 

hondenpoepbuizen). De hondenpoepbuizen worden enkel geplaatst op de hondendrolknelpunten. 
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Waarom geen vuilnisbakjes op carpoolparkings? 

Deze zouden ook huishoudelijk (sluikgestort) afval aantrekken, vandaar. 

 

Opvangnetten (blikvangers) voor blikjes van de  schoolgaande jeugd zijn verdwenen, waarom? 

Het plaatsen van blikvangers had een averechts effect; het weggooien van afval is een foutief 

signaal. 

  

3. Project zwerfkatten 

  

Met een presentatie wordt een overzicht gegeven van het project. De presentatie wordt als bijlage 

toegevoegd.  

 

Sommige katten worden zwerfkatten : ze leven in afgesloten binnentuinen, maar even goed vrij op 

straat, verlaten pleinen, kerkhoven. De meeste van deze dieren waren eerst huiskatten, maar zijn 

later weggelopen of door de eigenaar bewust op straat gezet. Hun ongeremde kweek zorgt her en der 

voor overlast. 

De stad maakt werk van een diervriendelijke aanpak van de zwerfkatten op haar grondgebied. 

Hiervoor doet de stad een beroep op particuliere vrijwilligers, die niet verbonden zijn aan een 

dierenasiel. Zij zoeken geen nieuwe thuis voor de beestjes, maar gaan de katten vangen, 

steriliseren/castreren (indien gezond) en terugzetten. 

 

Zwerfkatten kan je op werkdagen  telefonisch melden op het nummer 0476/354 285. 

 

Vragenronde 

 

Wat zal er gebeuren met de 42 nog lopende meldingen nu het budget van dit jaar al bijna op is? 

Deze meldingen betreffen niet allemaal zwerfkatten, er zijn ook huiskatten bij. De vrijwilligers 

zullen de zwerfkatten identificeren, en alleen deze worden verder behandeld. 

 

Indien niet gecastreerd of gesteriliseerd, verhuizen de beestjes dan naar een asiel? 

Indien zwerfkatten niet kunnen worden geplaatst of bij onvoldoende budget worden de katten 

overgedragen aan de stadsdiensten. Zij zorgen voor overdracht naar een asiel. Via de stedelijke 

werkplaats springt de stad in noodgevallen bij, maar de facto wordt de zwerfkat dan 

geëuthanaseerd, omdat ook asielcentra met plaatsgebrek en een gebrek aan opvangplaatsen 

kampen. 

 

Indien er voldoende budget zou zijn, zouden deze dieren dan wel behandeld worden? Het aantal 

zwerfkatten zou dan jaar na jaar moeten dalen, zelfs na één jaar zou er al resultaat te zien moeten 

zijn. 

Ervaring bij andere gemeenten toont aan dat er de eerste 5 jaren nog een stijging is van het aantal 

zwerfkatten, daarna pas volgt er een afname. Op lange termijn kunnen we de katten aan de hand 

van de ingeplante chip correct identificeren als huis- of zwerfkat. Zo kunnen de eigenaars van 

achtergelaten katten (bij een verhuis bij voorbeeld, wat nu regelmatig voorkomt) sneller 

aangesproken worden. 

 

Is er voor 2016 een ruimer budget voorzien of kan dit alsnog? 

In het meerjarenplan is er per jaar 3000 euro voorzien. Bijsturing kan, want elk jaar wordt het 

project geëvalueerd. 

 

Alle katten moeten (binnenkort) voorzien zijn van een ingeplante chip. Wordt dit geverifieerd? 

Het is niet de taak van de stad om te checken of een kat al dan niet gechipt is. Eens de meeste katten 

voorzien zijn van een chip, zal uit een evaluatie moeten blijken of er bijsturing noodzakelijk is.  

 

Met dank aan K. Dierckx voor de verslaggeving. 

  

Na deze uiteenzetting is het gemeenschappelijk vergadergedeelte beëindigd. De Gecoro-leden 

verlaten de zaal, de milieuadviesraad vergadert verder. 

 

4. Goedkeuring vorig verslag  

 
Er waren geen opmerkingen over het verslag van de milieuadviesraadvergadering van september.      
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    5. Feedback Agenda Bestuur   

 
5.1. Snoeien ‘moeilijke’ bomen  

 

De schepen deelt mee, dat het snoeien van ‘moeilijke’ (erg grote, overhellende…) bomen zal 

worden uitbesteed aan een externe, gespecialiseerde firma.  

 

6. Milieuvergunningen (A. Van Cauwenbergh/K. Schoonaert) 
 

6.1. VMM  

In verband met de aanvraag van VMM om het gebruik van glutaaraldehyde toe te laten 

(lozingsnorm:  5 mg/L), wijst A. Van Cauwenbergh erop dat er milieuvriendelijkere alternatieven 

zijn, zoals alcoholen of terpeenachtige verbindingen.  

 

6.2. Kemin 

Vraagt om voortaan de lozingsnormen  voor ‘complementair afvalwater’ te mogen hanteren. Dit lijkt 

geen probleem, het betreft een klasse I bedrijf. 

 

Wel vraagt de milieuadviesraad aan de stad Herentals, om nader toe te zien op de geurhinder die dit 

bedrijf zou veroorzaken. Bij het lossen van grondstoffen wordt er in de buurt regelmatig geurhinder 

vastgesteld. 

 

De secretaris zal hierover een advies aan het schepencollege richten. 

 

 

          5. Varia 
 

5.1. Voortuintjeswedstrijd 2016 

Dringende oproep : extra medewerkers en –denkers, nieuwe ideeën zijn bijzonder welkom. Andere 

thema’s (niet enkel de gladgeschoren buxushagen) zouden moeten kunnen. Eventueel per jaar een 

ander (hoofd)thema overwegen. Gelieve dit volgende vergadering te agenderen.  

 

5.2. Grondopslag 

De berg ‘grond’ langs Veldhoven is inmiddels weer weg. Grondopslag tot 3 maanden blijkt niet 

vergunningsplichtig te zijn.  

 

5.3. Milieuboot 

De uitstap met de Milieuboot was een groot succes : in totaal zijn 29 volwassenen en 7 jongeren 

meegevaren, en we hebben een 20-tal mensen moeten ontgoochelen. Het weer was schitterend, de 

deskundige uitleg werd geapprecieerd. De secretaris zal informeren of de Milieuboot ook volgend 

jaar nog eens vanuit Herentals vertrekt.  

 

5.4. Antwoord VMM  

De VMM heeft een uitvoerig antwoord geformuleerd op de vraag van de Herentalse 

milieuadviesraad in verband met het oppompen van grondwater. De integrale tekst is hieronder 

weergegeven. 

 

De milieuadviesraad van Herentals krijgt regelmatig aanvragen om advies in verband met het 

oppompen van grondwater, hetzij voor beregeningtoepassingen, hetzij voor warmtepompen. De raad 

vraagt zich af of de VMM een zicht heeft op het totaal van al deze bewegingen. Met andere woorden, 

is er zicht op wie allemaal hoeveel water oppompt, en voor welke doeleinden (een streekinventaris)?  

 

Gegevens van vergunde grondwaterwinningen zowel voor beregening (rubriek 53.8) als voor koude-

warmte opslag (rubriek 53.6) worden opgeslagen in een databank. Deze gegevens zijn publiek 

toegankelijk en consulteerbaar via de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, 

dov.vlaanderen.be). Via DOV kunnen de gewenste gegevens per gemeente/stad, regio, per rubriek, 

per watervoerende laag worden opgevraagd.  

 

 

Ook stelt zij zich de vraag, of er een code is van goede praktijk : alternerend oppompen en 

infiltreren, bij WKK’s aan de ene zijde oppompen, aan de andere zijde infiltreren, en regelmatig 
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switchen.  

 

In Vlarem II is een code van goede praktijk opgenomen onder bijlage 5.53.1 ‘Code van goede 

praktijk voor boringen en voor het exploiteren en afsluiten van boorputten voor 

grondwaterwinning’.  

Daarnaast zijn in de sectorale milieuvoorwaarden van art. 5.53.6.2. van Vlarem II bepalingen 

opgenomen omtrent temperatuur, druk, meetinrichting (debietmeter), peilmetingen, … 

Ter verduidelijking wordt meegegeven dat “alternerend” oppompen (enkel van toepassing bij 

systemen die zowel voor verwarming als koeling worden ingezet) gestuurd wordt vanuit de 

verwarmings- of koelingsbehoefte. Bij de opstart van dergelijke systemen is het grondwater in beide 

boorputten van gelijke temperatuur (gemiddeld 12°C). Bij verwarmingsbehoefte zal er bv. van put 1 

naar put 2 gepompt worden waarbij de grondwatertemperatuur rond de filter van put 2 zal dalen. 

Bij koelingsbehoefte zal er dan grondwater uit put 2 onttrokken worden en terug geïnjecteerd 

worden in put 1 zodat rond die filter het grondwater zal opwarmen. Na de opstartfase zijn een 

warme en koude bron ontwikkeld waardoor het systeem met verhoogd rendement kan werken door 

het groter verschil in temperatuur (∆T). 

 

Wordt er rekening gehouden met het cumulatief effect van al deze bewerkingen (vb. : Umicore, 

oppomppunt PIDPA Lille, landbouwers…)? 

 

Wanneer er overlap is van de invloedsstraal van verschillende inrichtingen, wordt nagegaan of er 

mogelijk negatieve effecten ten gevolge van deze overlap kunnen optreden. Indien de 

milieubeoordelingsplicht geldt, wordt dit al in dit onderzoek meegenomen. 

 

In hoeverre wordt de bevolking gesensibiliseerd om het waterverbruik te beperken? Worden de 

tendensen bij de diverse verbruikers (en oppompers) opgevolgd?  

 

Voor de toepassing beregening hanteert de dienst grondwaterbeheer cijfers voor watergift per 

teeltgroep in aantal kubieke meter water per hectare. Op basis van de teelt en de te beregenen 

oppervlakte, bekomt men een maximale hoeveelheid (m3/jaar en m3/dag) wat betreft de 

waterbehoefte.  

 

 Wat is de impact op de waterstand in de vennen (zoals het Meuleven), wordt er nagedacht over       

venherstel? 

 

Bij advisering omtrent een grondwaterwinning, hetzij voor beregening, hetzij voor koude-warmte 

opslag, wordt steeds de afstand tot de rand van vogel- en habitatrichtlijn nagekeken. Daarnaast 

wordt ook de invloedsstraal van de grondwaterwinning bepaald. Indien de invloedsstraal tot in het 

vogel- of habitatrichtlijngebied reikt, kan ongunstig worden geadviseerd of deels gunstig met 

bijzondere voorwaarden (evaluatie van de beschikbaarheid van grondwater). 

 

Tenslotte, heeft de VMM een referentiepunt uit het verleden, een soort nulpuntsmeting wat betreft de 

grondwaterstand? 

 
Er is niet echt een nulpuntsmeting voor de grondwaterstand gekend. De vroegste metingen uit het 

meetnet van VMM dateren van de jaren ’80, maar dit is variabel per meetpunt. Daarnaast moet 

beseft worden dat het grondwaterpeil ook in natuurlijke omstandigheden varieert (bv. voor 

freatische grondwaterlagen door variatie in neerslag). Een “nulpuntsmeting” is dan ook niet te 

bepalen als een absolute waarde.  
Er wordt wel een maandelijks rapport opgemaakt van de grondwaterstandsindicator. Meer 

informatie hierover kan u via de specifieke pagina op DOV raadplegen. 

 
 
5.5.Windmolens in Herentals? 

Het  voorstel wordt gelanceerd om een info-avond te organiseren rond coöperatieve windmolen-

parken, dit wil zeggen om windmolenenergie participatief te laten draaien (waarbij ook de inwoners 

van Herentals een financieel voordeel kunnen doen). Als spreker zou Dirk Van Sintjan van Ecopower 

kunnen gevraagd worden. Vanuit het stadsbestuur werd het voorstel gesteund om windmolens in te 

planten op industrieterrein ‘Klein Gent’, eerst werden plannen opgesteld voor 5, dan 3, tenslotte maar 

2. Dit bleek onvoldoende voor de kandidaat investeerders. 

Een groot probleem blijft het verkrijgen van één of andere (milieu)vergunning : 
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- voor  de Honingstraat werd geen bouwvergunning afgeleverd; 

- op Hoevereveld werd geen rekening gehouden met de aanwezige pijpleidingen (ontbreken van een 

risicoanalyse). 

- Kortom : alhoewel de Vlaamse wetgeving bij de soepelste van Europa (om qua geluidshinder) mag 

worden gerekend, blijft het moeilijk om een vergunning voor een windmolenpark rond te 

krijgen. 

 

    

5.6. Info-avond milieuadviesraad januari 2016  

Onder 5.5. werd al een onderwerp voorgesteld voor de info-avond  (met nieuwjaarsreceptie) vanwege 

de milieuadviesraad. Een ander voorstel is om het project ‘De Roest’ toe te lichten. 

 

5.7. Zwart water uit de RWZI Grobbendonk 

Het effluent van het RWZI in Grobbendonk ziet er bijzonder zwart uit. Dit is evenwel maar schijn : 

het gezuiverde afvalwater is wel degelijk zuiver. 

 


