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1) Vleermuisdossier “Charlotte” (Kris Boers natuurpunt) 

• Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. 

• Het zijn zoogdieren waarvan er enorm veel soorten bestaan. 

• Ze eten vooral insecten, leven ’s nachts en hebben een winterslaap door gebrek aan voedsel in de winter. 

• Natuurpunt heeft een studie gedaan rond de populatie in de regio van het fort van Broechem. 

• Men verwacht dat de ½ van de populatie in Vlaanderen zich bevind in de fortengordel. 

• Het betreffende diertje “Charlotte” heeft men gevolgd van de fortengordel tot in Herentals. 

• In Herentals verblijven in de zomer op een anoniem adres een grote groep vleermuizen. 

• Ze bevinden zich veel op warme zolders of stallen (zitten meestal veel insecten). 

• Bij verplaatsingen volgen ze vooral waterwegen en houtkanten, liefst geen open ruimte. 

• De grootste kolonies in Vlaanderen tellen +/- 1.000 à 1.500 diertjes. 

• Een diertje kan tot 30 jaar oud worden en krijgt max 1 jong/jaar. 

• Natuurpunt vraag of de landbouw hen kan ondersteunen in het behouden of bij het aanplanten van 

houtkanten of andere landschapselementen t.b.v. de vleermuispopulatie. 

• contactgegevens: krisboers@yahoo.com 

 

 

      2)    Regionaal landschap van kleine en grote Nete (Joke Maes)  

• Lichtte het project houtkanten toe waar zij ondersteunend werken in onder andere Herentals, Olen,… 

• Hebben o.a. inrichtingsprojecten zoals “op het erf” of “landschapsbeheer”. 

• I.s.m. de stad willen ze mee kansen zoeken om verbindingen te verstevigen i.f.v. vleermuizen. 

• Ze volgen mee op wat de impact is van vleermuizen op de landbouw. 

• Zij proberen voorstellen uit te werken voor de stad bv.:  

o ondersteuningsmogelijkheden langs fietsroutes 

o boomrijen aanplanten als de omgeving zich daartoe leent 

• Personen die willen, kunnen via hen beroep doen of laten bekijken waar: 

o subsidies of vergoedingen voor te verkrijgen zijn 

o opstellen van bv. een herbeplantingsplan 

o welke mogelijkheden er zijn binnen het beheerspakket “kleine landschapselementen” van de VLM 

• contactgegevens: joke.maes@rlkgn.be 

 

 

3) Windturbines (Sarah Seyen BB) 

• Tegen 2020 streeft men naar 13% hernieuwbare energie. 

• Afwegingskader vind je terug in de omzendbrief van 25/04/2014. 

• I.v.m. slagschaduw => max 8 h/jaar, max 30 min/dag (anders voorzien van stilstand module). 

• I.v.m. geluid => agrarisch gebied dag 48 dB(A), ’s nachts 55 dB(A). 

• In de milieuvergunningsaanvraag moet altijd een veiligheids- en geluidsstudie zitten. 

• Er moet een overeenkomst gesloten worden voor de percelen met een wiekoverdraai +/- 50 m rondom de 

turbine. 

• Vroeger moest een vergunning in overeenstemming zijn met het RUP, dit is niet meer zo. 

• Een update van de omzendbrief in 2006 schept een kader voor een optimale inplanting. 

• De windhoeveelheid is NIET bepalend of een locatie wel of niet geschikt is, wel duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling bv. langs kanalen, autosnelwegen etc…… 

 



• De aanvrager moet een verantwoordingsnota opmaken waarbij onderstaande punten onderdeel zijn: 

o Ruimtelijke bundeling of clustervorming gewenst (vanaf 3 stuks). 

o Beperkt grondgebruik. 

o Aandacht voor bewoning. 

o Voorzichtigheid in open gebieden (landbouw). 

o Groot potentieel is een bedrijventerrein. 

o Lokaal draagvlak. 

o VLAREM: geluidsimpact, slagschaduw, veiligheid. 

o Etc….. 

• In bepaalde gebieden heeft in het verleden de lokale omgeving mee geparticipeerd in de projecten. 

• Er is een concreet project lopende en hiervan kan men kaarten en studies op vragen bij Engie Electrabel. 

• De aanvraag is tot op heden nog niet officieel ingediend. 

• Er zou een tweede aanvraag in opmaak zijn voor het gebied Hoevereveld (voor najaar 2018?). 

• Er zouden nog een 2-tal andere operatoren overwegen een aanvraag in te dienen. 

• Het is een provinciale bevoegdheid, de gemeente is wel adviserend. 

• Natuuromgeving is meestal niet echt een probleem. 

• Onderstaande bemerkingen komen er vanuit de landbouwadviesraad: 

o Er word alweer duidelijk de vraag gesteld waarom landbouwgebied moet aangetast en gebruikt 

worden terwijl er dichtbij bv. industriegebieden zijn die erg elektriciteit behoevend zijn en waar het 

ruimtelijk veel minder impact heeft. 

o Windmolens zijn een duidelijk storend element in een open landbouwlandschap. 

o Er zal overlast zijn door vrachtverkeer bij aanleg. 

o Men vraagt of zonne-energie geen betere oplossing is. 

o Er is de vraag of een vergoeding niet over meer mensen moet gespreid worden. 

o Indien er windturbines komen vraagt men deze zeker niet in het midden van percelen te plaatsen 

maar eerder kort bij perceelsgrens. 

o Als het goed uit komt gebruikt men de landbouw en als het slecht uitkomt moeten we maar 

aanvaarden. 

 

 

4) Varia 

Trage wegen: 

• Men is met de laatste inventarisatie bezig, het regionaal landschap gaat alles verwerken. 

• In het voorjaar 2018 komt er een infomoment en bekijkt men hoe alles geoptimaliseerd kan worden. 

• Er komt een advies periode. 

Inplanting bedrijvenzones: 

• Alle zoekzones die op landbouwgebied lagen zijn negatief op grondgebied Herentals. 

Zwaluwpopulatie: 

• Men is op zoek naar een vervangende vrijwilliger voor Gust Heylen. 

Bankrekening/volmacht: 

• Deze moet opnieuw geüpdatet worden = Rita Geerts zal hiervoor mee tekenen en Mark Heylen 

(voorzitter) en Luc Beirinckx (secretaris) hebben een volmacht. 

Bossen van Ten Aart: 

• Zijn gekocht door Kempisch Landschap (landbouwers hadden wel recht van voorkoop). 

Ledenlijst: 

• Men merkt op dat deze niet meer is bijgewerkt en wil dat bij de nieuwe legislatuur terug in orde stellen. 

Uitnodigingen: 

• Een aantal leden hadden geen uitnodiging ontvangen. De uitnodiging was nochtans correct door  de 

stadsdiensten verzonden; het blijft een mysterie waar het dan is fout gelopen. Het is de bedoeling om in 

de toekomst meer met email te werken. 

•  

De secretaris                                                          De voorzitter 

Luc Beirinckx                                                        Marc Heylen 


