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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), Y. Helsen,   S. Bellens,  L. Van Sand, W. Vanberghen,  E. Vercammen,  

S.Pelsmaekers,   H. Van Ooteghem,  J. Janssens (secretaris), F. Van Cauwenbergh,  K. Dierckx, L. 

Snauwaert, M. Verwimp, P. Thijs, H. Meeus.   

 

Verontschuldigd :  K. Schoonaert, T. Mattheus, M. Van Olmen   

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Omwille van een reorganisatie bij de milieudienst is het verslag nog niet verder bezorgd. Bij de volgende 

milieuadviesraad zal dit punt worden hernomen.  

 

2. Vleermuizenproject ‘Charlotte en haar zussen’ 
 

K. Bruers geeft tekst en uitleg bij dit project. In Herentals woont er een omvangrijke kolonie van zo’n 800 

‘ingekorven vleermuizen’ (dit is de soortnaam, één van de 20 soorten geobserveerd in België) en dit op 

één enkele locatie. De Europese habitatrichtlijn maakt dat vleermuizen beschermde diersoorten zijn (je 

mag ze niet doden of vangen), maar naar actieve steun toe zou er meer geld moeten worden vrijgemaakt 

voor studie, promotie van hun leefcondities (lichtschuw!)… . De jaarcyclus van een vleermuis omvat de 

winterslaap (begin oktober-half mei), de herstelperiode, de kraamperiode en de paartijd.  

Het verspreidingsgebied van deze soort is van Noord-Afrika tot zowat Herentals/Postel, de noordergrens. 

Er zijn 7 zomerverblijfplaatsen in België vastgesteld, waaronder Herentals, Postel en Voeren. De 

overwinteringsplaatsen situeren zich in mergelgroeven en de forten, oa die rond Antwerpen (10-11°). 

Op het menu van deze beestjes staan vooral spinnen (die ze uit hun web wegvangen) en stalvliegen.  

Aan de betrokken gemeenten wordt gevraagd om de vliegweg tussen de kraamklinieken en de 

overwinteringsplaatsen zo veel mogelijk te vrijwaren : de valleien van de Grote en Kleine Nete, de Wimp, 

bosjes en houtkanten in de buurt. Ook het aanbod van en verder onderzoek naar de zomerverblijven moet 

voort worden opgevolgd. 

De diertjes zijn zeer lichtschuw : in die zin worden de plannen om de Fiets-O-strade en het fietspad 

richting Aarschot van een uitgebreide verlichting te voorzien wel betreurd.  

 

Verder onderzoek is lopende : de genetische kenmerken van de verschillende groepen worden nagegaan. 

Er wordt onderzocht langs welk traject de forten van Oelegem en Schoten worden bereikt. Er wordt 

onderzocht hoever het jachtgebied (langs beide zijden van de E313 reikt en of er eventueel bottle necks 

zijn die moeten aangepakt worden. 

Tenslotte is er de vraag/het raadsel : zijn er tussenseizoensverblijven?  
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3. Waardevolle stadsbomen  

Expliciet wordt de vraag gesteld om de oude en waardevolle stadsbomen (in het centrum, maar ook in de 

deelgemeenten) beter te beschermen. Zo staat er in het park van Hilst een ongeveer 100 jarige olm, (nog) 

niet ziek, maar wel gekortwiekt door de aanleg van parkeerplaatsen tot bijna tegen de stam. De milieu-

adviesraad sluit zich bij deze oproep aan en zal 2 adviezen formuleren:  enerzijds in verband met de oude 

olm, anderzijds met de vraag om aannemers op hun plichten te wijzen in verband met de bescherming van 

waardevolle bomen bij bouwwerken. Daarbij wordt aangemaand, om duidelijk te laten verstaan wat kan 

en niet : aanleg perimeter rond een waardevolle boom, afschermen van de stam, vermijden of verwijderen 

van grondverdichting, waterbemaling niet in volle sapstroomseizoen … . Deze aanpak noodzaakt 

onvermijdelijk opvolging!  

 

  

4. Feedback agenda bestuur  

K. Dierckx neemt een aantal relevante bestuursbeslissingen door ivm met het milieu.  

4.1. Kennisgeving ontwerp-MER golfclub Witbos (Noorderwijk)  

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de stad zal onderzoeken welke aspecten aandacht moeten 

krijgen (zie ook vorige verslagen). 

4.2. Er werd beslist om LED-verlichting te laten plaatsen in zaal ’t Hof . 

 

4.3. Er komt opnieuw een ‘Behaag de Kempen’-actie. 

 

4.4. Een budgetwijziging werd goedgekeurd 

- er komt een nieuwe hydronantstudie (25000 euro); 

- de aankoop van natuurgebied van de familie de Ghellinck werd goedgekeurd (102000 euro); 

- 3 gebouwen worden geïsoleerd op korte termijn : de Lakenhalle, kasteel Le Paige en het dorpshuis in 

Noorderwijk. 

 

4.5. Er zitten oeverzwaluwen op Addernesten : de zandberg aldaar zal pas na het broedseizoen worden 

verplaatst.  

 

4.6. De werken voor de realisatie van het Begijnhofpark zijn gestart op 22/6. 

 

4.7. Er komt een info-avond rond de bouw van de Fiets-O-Strade tussen Herentals en Balen in de 

Lakenhalle op donderdag 22 juni   van 16 tot 21 u. 

 

4.8. Per 1 juni zijn de dienst Milieu en de dienst Ruimtelijke Ordening opgegaan in één enkele 

stadsdienst, namelijk Dienst Omgeving. Via mail is deze dienst te bereiken op : omgeving@Herentals.be 

 

 

5. Vergunningen 

 

5.1. Van Ende en Roxy 

Het bedrijf reinigt oa vervuild textiel van bedrijven.  

De hoeveelheid opgepompt grondwater zal worden gereduceerd van 26000 m3 per jaar vroeger naar 6500 

m3, wat uiteraard toe te juichen is. Dank zij een nieuwe waterzuiveringsinstallatie zal 10000 m3 gezuiverd 

afvalwater kunnen worden herbruikt. 

De raad is wel verbaasd over het feit, dat de aangevraagde lozingsnormen voor een aantal parameters zo 

hoog zijn :  uit recente metingen blijkt immers dat de kwaliteit van het geloosde water spectaculair is 

verbeterd. 

Toch worden voor bijvoorbeeld arseen en antimoon hogere normwaarden aangevraagd. 
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De milieuraad zal een advies formuleren om deze aangevraagde lozingsnormen te motiveren, aangezien 

de best beschikbare zuiveringstechnieken toelaten om steeds meer polluenten uit het afvalwater te 

verwijderen.  

 

5.2. De Peuter bouwbedrijf  

Dit is een klasse I-bedrijf. Het vraagt aan om een eigen puinbreekinstallatie te bouwen met een capaciteit 

van 1500 ton voor ‘inert materiaal’.  

 

De milieuraad zal een advies formuleren en aandringen op een beperking van het aantal ‘draaiuren’ van de 

installatie en dit enkel op werkdagen, gelet op de nabijheid van een woonwijk.  Ook een fysieke 

begrenzing en een maximale akoestische afscherming wordt gevraagd. Voorts moet ook de activiteit 

beperkt worden tijdens schoolvakanties.  

 

 

5.3. Hertogs bioboerderij 

Het bedrijf heeft een ontheffing gevraagd en verkregen om een MER-studie te laten uitvoeren. Gegevens 

voor een ‘open stal’ zijn evenwel niet beschikbaar voor de fijn-stof uitstoot. 

 

Het bedrijf wil zich vestigen in landschappelijk waardevol landschapsgebied. Voor RUPs zonevreemde 

bedrijven is een procedure voorzien (zie ook cel Onroerend Erfgoed) om een bedrijf in te passen in de 

omgeving : groenscherm van 3 m hoog, hoogstambomen… . Kan hier eenzelfde maatregel worden 

opgelegd? 

 

Zijn de modellen voor de NH3-emissie wel realistisch? Kunnen er metingen worden opgelegd bij 

voorbeeld bij de opstart van het bedrijf en dan nog eens na één jaar? 

 

De boscompensatie moet zo veel mogelijk op het grondgebied van Herentals worden uitgevoerd. 

 

Een advies in deze zin zal worden opgesteld. 

 

 

 

6. Varia 

 

6.1. Recent lag het recyclagepark plat door een computerprobleem : de controle op de identiteitskaarten 

liet het afweten. Is er geen alternatieve (manuele) procedure voorzien? Gelukkig duurde het probleem 

maar een half uur, maar in die tijd kon niemand binnen of buiten. 

 

 

6.2. Vlaams minister Ben Weyts wil geen grote bomen meer langs Vlaamse wegen, enkel nog dunne 

exemplaren en dit om veiligheidsredenen. De milieuraad betreurt deze plannen en zal een brief schrijven 

met argumenten om toch voor volwaardige exemplaren te gaan. 

 

6.3. Fietspad Herentals-Aarschot 

Dit zal worden verbreed, en hiervoor moet een deel waardevolle vegetatie verdwijnen. Ook de brede 

hakhoutkant wordt aangetast. Tenslotte vraagt de raad zich af, of een verlichting langs heel het traject 

nodig is (zie ook item over de vleermuizen): momenteel hebben zeker elektrische fietsen een voldoende 

krachtige lichtvoorziening om comfortabel en veilig in het donker te kunnen rijden. Een advies in die zin 

zal worden opgemaakt. 

 

6.4. Fiets-O-Strade Herentals-Balen 

Er worden tal van op- en afritcomplexen voorzien in waardevol natuurgebied (VEN-gebied). Is dat echt 

noodzakelijk, of wordt er weer een deel ruimte ingenomen ondanks betere alternatieven? 

 

6.5. De oeverzwaluwen zitten en vliegen nu ook op de Hellekens. 

 

6.6. De wegbermen werden al gemaaid vanaf begin mei, daar waar afgesproken was om dit pas vanaf half 

juni te doen. Wie volgt dit verder op?   

 


