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Aanwezig :  H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), E.Vercammen, L.VanSande, H.Puls (voorzitter), 
S.Bellens, F.Leys, D.Adriaensen, J.Janssens, G.Tegenbos, L.Leenders, Koen Dierckx (milieuambtenaar),  
Verontschuldigd : F.Boels, A.VanLoy, M.Van Olmen(schepen leefmilieu). 

1. Goedkeuring verslag vergadering 15 december  2011. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. Peertsbosgroep Herentals en het bosbeheersplan. 
Een delegatie van de Peertsbosgroep verwoordt, bij monde van de heer Willy Janssens, de bezwaren van 
de groep over het bosbeheersplan Peertsbos en omgeving. 
De Peertsbosgroep is een actiegroep van een tiental “groene jongens” die bezorgd zijn over de natuur ; 
de groep is volstrekt apolitiek. 
De bezwaren van de Peertsbosgroep zijn : 

• Het bosbeheersplan, dat voorziet in de vervanging van de industriële dennenaanplant door 
loofbomen en open plekken, is principieel goed. 

• Bij de wijze waarop het bosbeheersplan wordt uitgevoerd heeft men echter heel wat bedenkingen 
ondermeer over de duurzaamheid van de aanpak.  De om de zoveel jaar uitgevoerde 
uitdunningen, waarbij op natuurlijke heraangroei van loofbomen wordt gerekend, kunnen geen 
goed resultaat opleveren.  Bij de uitdunningen wordt zwaar materieel ingezet dat het spontaan 
opgeschoten groen vernietigt.  Zo kan er nooit nieuw bos ontstaan.  De groep ziet meer heil in het 
blokkappen en aanplant of natuurlijke evolutie van deze blokken.  Kan men uitdunningen ook 
niet met minder verwoesting realiseren ? 

• De Peertsbosgroep is tegen het kappen van volwassen, gezonde bomen tenzij dit echt niet anders 
kan.  Zo is men tegen het kappen van een mooie dreef Amerikaanse eiken. 

De motivatie van de Peertsbosgroep stoelt op : 
• Bezorgdheid over het verlies aan bosareaal.  Vergeleken met bv. 50 jaar terug ziet men een 

verlies van bosareaal te wijten aan diverse projekten ( Bloso/ Netepark / parking ( s ) / omzetting 
naar woonverkaveling / Hidrodoe / sportvelden / rusthuis(zen)). Alhoewel voor laatste post geen 
diskussie bestaat omtrent het maatschappelijk nut én de logica van de inplantingsplaats. Dat kan 
echter niet gezegd worden van alle gerealiseerde projecten  waarbij  soms vragen kunnen gesteld 
worden inhoeverre de inlevering van bos ten voordele van installaties  op de juiste wijze 
geëvalueerd werd. Hoe dan ook is de resultante een kleiner , verschraald en versnipperd 
bospatrimonium. Recent is er de dreiging van de konstruktie in het midden van een beboste zone 
van een overdekte wielerpiste + een parking 

• Liefde voor de natuur 
• Het besef dat bossen in Vlaanderen absoluut nodig zijn voor de bestrijding van het fijn stof.  

Vlaanderen heeft met “fijn stof” een groot probleem wat blijkt uit de steeds toenemende 
overschrijdingen van de normen. 

De Peertsbosgroep heeft geprobeerd zijn bezwaren te formuleren ten opzichte van het Agentschap 
Natuur en Bos maar beklaagt zich over de geringe communicatiebereidheid van het Agentschap. 
 
De milieuadviesraad neemt nota van de bezwaren ; volgende opmerkingen worden gemaakt : 
• Het bosbeheersplan is een visie op lange termijn.  Op korte termijn is het moeilijk de resultaten van 

het plan te beoordelen. 
• Het bosbeheersplan wil verschillende objectieven verzoenen : ecologische, economische, recratieve.  

Dit is niet gemakkelijk en veroorzaakt conflicten. 
• Het inzetten van zwaar materieel blijkt momenteel de enige economisch haalbare methode ; anders 

worden geen aannemers voor uitdunning meer gevonden.  De vernielingen stoten tegen de borst 
maar anderzijds is er na enkele jaren nog weinig van te zien. 
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• Er wordt begrip opgebracht voor verzet tegen onnodig kappen van mooie volwassen bomen. 
 
De Peertsbosgroep wordt door Natuurpunt uitgenodigd om tijdens een gezamenlijke wandeling de 
toestand te bekijken. 
 
De milieuadviesraad bedankt de Peertsbosgroep voor inzet en bezorgdheid voor behoud van bos en 
groen.  

3. Feedback agenda Bestuur   
Niet behandeld wegens afwezigheid van de schepen. 

4. Milieuvergunningen.  

4.1 Nieuwe aanvragen 

4.1.1 Verreydt LV Lankem Klasse 2 

Nieuwe inrichting voor grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 11.250 m³/jaar 

4.1.2 Nike Europe Holding Atealaan 34 klasse 2 

Overslag en behandeling van sportartikelen. 
Het bedrijf vraagt de opslag van diverse gevaarlijke stoffen in kleinverpakking met een maximale opslag 
van 5000 kg.  Volgens de milieuambtenaar is dit een standaard vraag voor dergelijke bedrijven : het gaat 
om de opslag van onderhoudsproducten en gebruiksproducten in een magazijn. 

4.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief weergegeven. 

4.2.1 Heylen LV  Bertenheide 9  Varkenshouderij klasse 2. 

Uitbreiding van aantal varkens van 283 naar 990. 
Uitbreiding opslag mengmest met 409 m³ naar een totaal van 1474 m³ 

4.2.2  Laspro en Lastek Belgium Toekomstlaan 50  productie laselektroden klasse 2 

Nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting. 
Niets speciaal behalve dat voor een chemische stof de Franse naam wordt gebruikt.  

4.2.3 Kempen Kris Broekhoven 27  klasse 1 

Wijziging en uitbreiding van een mestkalverenbedrijf. 
Vergunning verleend 

4.2.4 Henrad Herenthoutseweg 210 klasse 1 

Wijziging/aanvulling van de bijzondere lozingsnormen. 
Wat opvalt is een nieuwe lozingsnorm voor Molybdeen : van 0,03 mg/liter naar 3,5 mg/liter of 
honderdmaal meer. Dit is een kluif voor VMM. 
Men wijst nu ook op een eerste aanvraag voor een lozingsnorm voor cyaniden : 0,300 mg/liter.  

4.2.5 Plastic Omnium Automotive Grensstraat 10 Klasse 1 

Kunnen we weinig over zeggen. 

5. Opvolging vorige acties 

5.1 Actie 2006 aug : Bevloeiing vijver kasteel Le Paige 

De toestand is dezelfde als deze vermeld januari 2011 : 
Plan om via een toevoerpijp, vertrekkend bovenaan de stuw op de Nete, stromend water in de vijver te 
brengen om een beter biotoop te creëren, kan niet doorgaan omdat het peil van de vijver hoger ligt (35 
cm) dan het waterpeil van de Nete bovenaan de stuw.   
Een andere oplossing is nog niet gevonden.   
De juiste methode om dit aan te pakken is via indienen van een project met vraag voor subsidies, bv. bij 
plattelandsontwikkeling. 
We houden dit punt open. 
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6. Varia 

6.1 Vertegenwoordiging in milieuadviesraad. 

De heer Frank Roels, vertegenwoordiger van KIH (Kontaktgroep Industrie Herentals – Voka Kempen-
West), en zeer regelmatig aanwezig op de vergaderingen, laat weten dat wegens een dubbele agenda op 
de derde donderdag van de maand hij de vergaderingen van de milieuraad niet langer kan bijwonen.  Hij 
blijft beschikbaar als aanspreekpunt. 
We danken de heer Roels voor zijn bijdrage. 
Er wordt opgemerkt dat wij al lang geen vertegenwoordiging van de scholen meer hebben.  

6.2 Info-avond Milieuadviesraad : vrijdag 27 januari 2012 in de Lakenhal. 

Thema : berging van radioactief afval. 
Aanvraag tot aankondiging van de info-avond in online nieuwsbrief van de  stad. 

6.3 Laanbeplanting in Krakelaarsveld. 

Een inventaris is opgemaakt van de toestand zodat een aanvang kan worden gemaakt met herstel van de 
voetpaden en vervanging van de bomen. 
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Overzichtstabel hangende punten. 
 
 
Item Beschrijving Actie van Laatst 

 behandeld 
Te behandelen 

Advies 2007 mei Budgettering en uitvoering actiepunten bekkenbeheersplan Netebekken schepencollege 2011 dec 2012 dec 
Advies 2007 apr 
Advies 2005 okt 

Voetpaden Oud-Strijderslaan en Cardijnlaan  Technische dienst 2011 mei 2012 mei 

Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2010 feb 2012 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 sept 2012 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod  Schepencollege 2011 okt 2012 maart 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2011 dec 2012 mei 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2011 dec 2012 mei 
Advies 2011nov Behoud van de eikendreef van de Roest aan de Peertsbosstraat  Schepencollege 2011 dec 2012 maart 
Advies 2011 nov Behoud van paadje aan de Rankenstraat Schepencollege 2011 nov 2012 maart 
Advies 2011 dec Verkaveling aan Kapellenblok  : oplossing ontsluiting Schepencollege 2011 dec 2012 april 
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2011 aug 2012 feb 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2011 okt 2012 maart 
     
Actie 2006 aug Bevloeiing vijver kasteel Le Paige Ter Vesten en 

Natuurverenigingen 
2012 jan 2013 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2011 juni 2012 juni 
 
 
  
 


