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Westrode verdient beter 

 

Hier een gigantisch bedrijvencomplex inplanten, is een vloek en een spijtige vergissing. 

 

We vallen meteen met de deur in huis, want dit is misschien wel het belangrijkste ruimtelijk 

dossier voor de gemeente. Het neerpoten van een industrieterrein in het open landschap van 

Westrode is – op zijn zachtst gezegd - geen goed idee. Het project, dat dateert van een halve 

eeuw geleden, is vandaag volledig voorbijgestreefd en in tegenstrijd met de basisprincipes van 

het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het staat ook diametraal op de landelijkheid waar Meise 

schijnbaar prat op gaat. De realisatie van het  bedrijventerrein zal de laatste open ruimtecorridor 

tussen Brussel en Antwerpen onherroepelijk dichtgooien, Meise verminken, de A12 verder 

verzadigen en de leefkwaliteit en rust van vele honderden gezinnen in de omgeving sterk 

aantasten. Wij moeten NU de verantwoordelijkheid nemen om de klassieke fouten uit het 

verleden NIET opnieuw te maken. Als Meise landelijk wil blijven in die drukker wordende Vlaamse 

Ruit, dan zoeken we nu naar een beter alternatief voor ‘Westrode-industrie’. Er is enkel wat 

politieke moed en durf voor nodig en de lokale politiek kan hierin wel degelijk het verschil 

betekenen.  

 

Een andere toekomst voor Westrode. Natuurpunt vraagt aan de lokale politieke 

fracties om ‘Westrode industrie’ NIET te ontwikkelen als grootschalig logistiek 

bedrijventerrein, maar samen te werken aan een duurzaam alternatief. Om de toekomst 

van Westrode ter discussie te stellen, doet Natuurpunt alvast een voorstel voor een 

alternatieve inrichting van ‘Westrode-industrie’. 



 

   

Links het oude gewestplan, rechts een aanzet voor een alternatieve invulling van het 

gebied die meer compatibel is met het behoud van de open ruimte. In dat alternatief 

wordt een stuk van het initiële gebied toch ontwikkeld als bedrijvenzone, maar dan wel 

voor lokale bedrijven. De gemeente is immers al vele jaren vruchteloos op zoek naar een 

goede inplantingsplaats voor een lokaal bedrijventerrein. Ook kunnen diensten zoals 

bijvoorbeeld een rusthuis/zorginstelling en/of sportinfrastructuur er een nuttige plek 

vinden (blauwe zone). En, om aan prangende lokale woonbehoeften te voldoen kan er 

ook een woonontwikkeling plaatsvinden met betaalbare woningen en nieuwe 

woonvormen (rode zone). Het overgrote deel van het terrein wordt echter 

voorbehouden voor landbouw en natuur. Zo wordt tegemoetgekomen aan het behoud 

van een duurzame open ruimtecorridor, zoals die trouwens vandaag aangeduid staat op 

het vigerende ruimtelijk structuurplan van Meise, het structuurplan van de Provincie én 

conform het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen! Enkel zo krijgen we een ontwikkeling die 

de lokale draagkracht van het gebied niet overstijgt en de lokale gemeenschap ten 

goede komt. Bovenstaande grafische voorstelling wil louter de discussie voeden. 

Het is alvast aangeraden om in de schoot van de updating van het gemeentelijk 

structuurplan – dat nu onderweg is – en de Bouwmeesterscan in 2019, een 

alternatief scenario voor Westrode alle kansen te geven. Dit vragen we uitdrukkelijk 

aan de nieuwe bewindsploeg. Het zou verkeerd zijn de ontwikkeling van Westrode als 

logistiek bedrijventerrein als onvermijdelijk te beschouwen, als ‘beslist beleid’. We 

kunnen het niet maken om vandaag nog een project van dergelijke omvang te realiseren 

dat diametraal staat op het moderne Vlaamse ruimtelijk beleid. 



 

Een ecoduct voor mens en dier 

 

De gemeenschappen van Nerom en Imde met elkaar verbinden en zorgen voor een op Vlaams 

niveau belangrijke natuurverbinding 

 

Het dossier van de sneltramlijn was de aanleiding voor Natuurpunt om te pleiten voor de aanleg 

van een ecoduct in het noorden van de gemeente. De nieuwe tramlijn zorgt er niet alleen voor 

dat er vele hectaren bos voor de bijl gaan, maar vergroot ook de barrièrewerking van de A12. Op 

Vlaams niveau is het noorden van Meise de enige open ruimtecorridor – die naam waardig – 

tussen de stedelijke agglomeraties van Antwerpen en Brussel. De bestaande gemeentelijke en 

provinciale beleidsplannen opperen al jaren dat de open ruimte hier moet versterkt worden (zie 

ook hoger). Het is tijd om wat op papier staat, kracht bij te zetten. Het huidige gemeentebestuur 

heeft zich al uitgesproken voor dit project. Lokaal heeft het ecoduct trouwens al erg veel steun 

gekregen want zo’n 2.500 mensen tekenden de petitie.  

 

Het nieuwe bestuur ijvert actief voor het ecoduct. Natuurpunt vraagt aan de nieuwe 

beleidsvoerders om dit dossier hoog op de politieke agenda te houden, op alle niveaus. 

Natuurpunt is overtuigd dat dit project een win-win-situatie betekent voor mens, 

landschap en natuur. Behalve een veilige oversteek voor heel wat dieren kan de 

combinatie met een voetgangers- en fietserspassage er ook voor zorgen dat er een 

nieuwe, veilige en comfortabele verbinding komt over de A12 (aansluiting op de nieuwe 

fietssnelweg en de recreatieve netwerken van de provincie). Het zal er ook voor zorgen 

dat het gemeentelijk park van het Neromhof beter ontsloten kan worden, net zoals een 



 

aantal toeristische troeven in de buurt beter kunnen uitgespeeld worden (Boskapel, 

Imdehof, De Kam, natuurreservaten Birrebeekvallei en Wolvertemse Beemden….  

Het nieuwe bestuur ijvert voor boscompensaties in de gemeente. Momenteel ziet 

het er naar uit dat er geen wil is bij de hogere overheid om het bos en het groen dat 

verloren gaat in Meise in de nabije omgeving van de tramlijn te compenseren. Nochtans 

blijkt uit de studie van de sneltramlijn dat zowat 13 hectaren bos gecompenseerd moet 

worden. Maar, men wil dit blijkbaar niet in Meise doen! Natuurpunt vraagt aan de 

nieuwe bewindsploeg om deze eis voor een billijke compensatie voor die extra 

infrastructuur op ons grondgebied toch hard te maken. De natuur die verdwijnt in Meise 

moet m.a.w. in de gemeente zelf gecompenseerd worden. Mogelijkheden tot 

compensaties gebeuren best in de buurt van bestaande natuurkernen zoals het 

Neromhof (zie elders), Leefdaalbos en de natuurgebieden Birrebeekvallei en 

Wolvertemse Beemden, gebieden die trouwens behoren tot het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN) en waar toch aandacht naartoe ‘mag’ gaan… vinden wij. Het is bovendien 

onbegrijpelijk dat de hogere overheid een politiek voert om 1.000 hectaren extra 

toegankelijke natuur te verwezenlijken in de Vlaamse Rand, maar dat Meise daar 

welgeteld… 0 (nul) hectaren van krijgt toebedeeld.  

Onze actie voor het ecoduct en de boscompensaties (De Groene Knoop) gaat verder en 

wij hopen op de steun van alle politieke fracties voor dit (letterlijk) constructief project 

waarmee Meise – meer dan gewoon – op de kaart kan komen. 

In het kader van het sneltramdossier vragen we er trouwens eveneens over te waken 

dat de landschappelijke inkleding – waar groenvoorziening een belangrijk element in 

moet zijn – van de tramlijn over haar hele lengte kwaliteitsvol moet gebeuren. In de 

dorpskernen moet dit bovendien gekoppeld zijn aan een optimaal vermijden van 

geluids- en trillingenhinder. Bovendien moeten de tramhaltes erop afgestemd zijn om 

zoveel mogelijk fietsers aan te trekken (veilige, comfortabele stallingen en 

aanlooproutes). 

 

  



 

Meise heeft een hart voor de natuur 

 

Meise koos voor dit beeld van de Beemden als uithangbord voor het imago van de gemeente. 
        

Een onthutsende vaststelling: Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten stelt het met minder 

dan 100m² natuur per inwoner. Meise scoort ondanks haar groene ‘look’ flink laag op natuurvlak: 

er is maar 31m² natuur per inwoner. Slechts 1,65% van de oppervlakte gaat in Meise exclusief 

naar natuur (het Vlaams gemiddelde bedraagt 7%! ). We zitten dus achteraan in het peloton en 

zouden best een démarrage plaatsen.   

Natuur is nochtans belangrijk voor de mens. Meer natuur en biodiversiteit maken de gemeente 

meer aantrekkelijk. Uit onderzoek blijkt ook dat hoe groter de biodiversiteit is, hoe meer diensten 

de natuur levert in de gemeente. Denk bv. aan: buffering van water, verminderen van hitte-

effecten, leveren van hout en voedsel en zuivering van onze sterk vervuilde lucht. Dit vaak ten 

voordele van de lokale economie. Voldoende reden om volop in te zetten op natuur en 

biodiversiteit. 

 

De beste manier om natuur te beschermen is ze te verwerven. Het nieuwe bestuur 

blijft Natuurpunt via subsidies steunen om natuurgebieden te verwerven, in te richten 

en te beheren in de Birrebeekvallei, de Wolvertemse Beemden en het Land van Oppem. 

De gemeente voert ook een eigen aankoopbeleid aan op plaatsen waar Natuurpunt 

(nog) niet actief is. Natuurpunt zorgt er trouwens voor dat provinciale en gewestelijke 

middelen geïnvesteerd worden in de lokale natuur. Voor elke euro die de gemeente 



 

investeert in Natuurpunt (aankoopbeleid, beheer), zorgen wij ervoor dat een veelvoud 

van andere overheidsniveaus in Meise terechtkomt.  

Meer natuur in de buurt. De gemeente kiest resoluut voor inheemse soorten in het 

openbaar groen en zorgt voor sensibilisering bij de bevolking voor natuurvriendelijke 

inrichting en beheer. Concreet vraagt Natuurpunt aan de nieuwe ploeg om het Quick 

Win-project ‘Groen Lint langs de Molenbeek door Wolvertem-Centrum’ (oproep 2013), 

opgesteld door Natuurpunt Meise en het regionaal landschap, maar toen niet 

uitgevoerd omwille van budgettaire beperkingen, uit te voeren. Het bestaat onder 

andere uit de aanleg van een ingegroend wandelpad langsheen de Molenbeek tussen de 

Driesstraat en de Karel Baudewijnslaan. Wij lichten dit project graag verder toe.  

De gemeente neemt actief deel aan de projecten van het regionaal landschap 

Brabantse Kouters (voorheen Groene Corridor). De gemeente engageert zich verder 

in de acties van het regionaal landschap Brabantse Kouters, waar het jaarlijks financieel 

trouwens aan bijdraagt. Het strategisch project Groene Noordrand dat momenteel 

uitgevoerd met financiële input van het Vlaams Gewest wordt door het regionaal 

landschap en dat de open ruimte wil beschermen in het zuiden van de gemeente, moet 

volwaardige steun krijgen van de gemeente voor de uitvoering van: 

- Het streven naar de realisatie van een voetgangers- en fietsersbrug over 

de A12 ter hoogte van de Sprietmolen en een ecotunnel onder de A12, zodat 

de continuïteit van de Maalbeekvallei verzekerd wordt voor mens en dier. 

- Het actief mee helpen opstellen en nadien operationeel maken via concrete 

acties van het Beheerplan voor het beschermd landschap van Oppem, dat 

in het najaar van 2018 wordt opgestart i.s.m. Erfgoed Vlaanderen.  
- Het actief mee helpen opstellen en nadien operationeel maken via concrete 

acties van het Integraal waterbeheerplan Maalbeek, dat ook in het najaar 

van 2018 wordt opgestart i.s.m. de Vlaamse Milieumaatschappij. 
- Het intensiever ondersteunen van de be-haagcampagne. De gemeente 

communiceert jaarlijks over deze campagne en ondersteunt ze logistiek. Dat 

is goed, maar niet genoeg. Ze moet op een actievere manier burgers, 

bedrijven, raden, verenigingen betrekken om op het terrein meer realisaties 

te bereiken. De be-haagcampagne is een efficiënte en voor de gemeente 

goedkope manier om meer te doen voor natuur, milieu, landschap én klimaat. 

Natuurpunt vraagt dat de gemeente alle werkgroep-vergaderingen van het regionaal 

landschap actief opvolgt en de nodige financiële middelen voorziet voor studiefases en 

uitvoering van acties op het terrein. De gemeente dringt er ook op aan om het 

strategisch project Groene Noordrand te verlengen met drie extra jaren. Ook hier zien 

we immers het financieel multiplicatoreffect in de praktijk. 



 

Een natuurvriendelijk bermbeheer. De gemeente zorgt voor een expert-evaluatie en 

updating van het bestaande bermbeheerplan en voert dit daarna effectief uit in functie 

van een natuurvriendelijk groenbeheer, o.a. ten voordele van de bedreigde 

bijenpopulatie. Het heeft weinig zin om zeer specifieke en punctuele initiatieven te 

nemen ten voordele van de bij, indien daar waar het echte verschil gemaakt kan 

worden, de opportuniteit niet gegrepen wordt. In die zin heeft een bij-vriendelijk 

maaibeheer voor de wegbermen in de gemeente véél meer impact dan eender welke 

specifieke maatregel zoals het plaatsen van een bijenhotel of het inzaaien van enkele 

stukjes braakliggende grond met een bijenmengsel… ook al zijn deze laatste 

maatregelen natuurlijk ook nuttig, zeker inzake sensibilisering van de bevolking.  

Voor een beter (lees: bloemenrijker) bermbeheer is het ook noodzakelijk dat de 

milieudienst en technische dienst optimaal samenwerken. Hier is nog werk aan de 

winkel. Bovendien moet er extra geïnvesteerd worden in aangepast materiaal. Het 

huidige machinepark laat bijvoorbeeld niet toe om overal de noodzakelijke afvoer van 

het maaisel te verzekeren. Het laten liggen van maaisel werkt op de meeste plaatsen 

verruiging in de hand (stikstof-minnende planten zoals brandnetels en bramen gedijen 

daar goed)… en dan wordt daar natuurlijk weer over geklaagd. En dat brengt ons 

naadloos bij… 

Een milieuvriendelijk groenbeheer. De gemeente beheert de openbare ruimte 

bestrijdingsmiddelenvrij. Het gaat niet alleen om straten maar dus ook om kerkhoven en 

schoolterreinen bijvoorbeeld. Bovendien maakt de gemeente er werk van om het nog 

welig tierend gebruik van bestrijdingsmiddelen bij huishoudens en bedrijven aan te 

pakken. Ons gracht- beek en grondwater wordt nog steeds zwaar belast; we schuiven de 

factuur door naar latere generaties. De gemeente moet alvast regelmatig sensibiliseren 

via verschillende kanalen: infoblad, website, sociale media, acties van de milieuraad, 

persbericht en … ze moet haar voorbeeldfunctie waarmaken. 

Een duurzaam faunabeheer. De gemeente laat de jachtplannen aanpassen. Vandaag 

staan verschillende gemeentelijke eigendommen immers ingekleurd als jachtgebied. 

Enkele aberrante voorbeelden geven aan hoe erg het gesteld is met de jachtplannen in 

Meise. Zo staan niet alleen vele honderden privé woningen en privétuinen onterecht 

ingekleurd als jachtgebied (m.a.w. zonder akkoord van de eigenaar - héél Imde 

bijvoorbeeld), maar ook gemeentelijke eigendommen als het containerpark, de 

voetbalterreinen van Wolvertem en … zelfs de gemeentelijke basisscholen van Sint-

Brixius-Rode en Westrode. Deze situatie is onhoudbaar. De gemeente zet hier orde op 

zaken door de procedure te volgen om deze percelen te laten schrappen als jachtgebied 

bij de arrondissementscommissaris en spreekt de lokale wildbeheerseenheid/jagers ook 

aan om orde op zaken te stellen voor de vele andere ‘onregelmatigheden’ over het hele 

grondgebied. Het mag toch niet dat vele honderden eigenaars dit elk individueel zouden 

moeten regelen.  



 

Maak Meise klaar voor een ander klimaat 

 

Het is op gemeentelijk niveau dat we het verschil kunnen (moeten) maken. Nu! 

 

Klimaatverandering is één van dé grootste uitdagingen waarmee we de komende decennia  

zullen te kampen hebben. En iedereen is betrokken partij; daar ontsnappen we niet aan. De 

klimaatverandering is niet langer een ver-van-mijn-bed-show. De extreme symptomen ervan 

worden steeds sterker en komen steeds vaker voor, ook in ons land. Concreet voorspelt men 

voor onze regio langere droogte/hitteperiodes en periodes met extreme neerslag. Deze tendens 

is de laatste jaren al tastbaar. De vraag is dus niet meer of we de gevolgen zullen dragen, maar 

wel hoe snel en met welke draagwijdte. De laatste wetenschappelijke modellen zijn 

onheilspellend: het zou allemaal wel eens erg snel kunnen gaan. Reden te meer om niet bij de 

pakken te blijven zitten. En, we mogen dit echt niet afwentelen naar hogere beleidsniveaus! 

Tegen een globaal probleem als klimaatverandering lijkt lokaal handelen letterlijk en figuurlijk 

een druppel op een hete plaat, maar niets is minder waar. Vandaag moeten we over 

partijgrenzen heen de verantwoordelijkheid nemen om op het niveau van onze gemeente de 

juiste maatregelen te treffen zodat we minder kwetsbaar worden voor de gevolgen en tegelijk 

beter kunnen bijdragen aan een reductie van de oorzaken die de klimaatverandering sturen. 

Samenwerken met de natuur is niet alleen de meest effectieve, maar op langere termijn vaak de 

goedkoopste oplossing om ons aan te passen. Door bv. meer plaats te maken voor natuur en 

water in en buiten de dorpskernen, vangen we overtollig water op en bieden we verkoeling. De 

Vlaamse overheid roept - in het Witboek Beleidsplan Ruimte - gemeenten trouwens op om actief 

werk te maken van deze groenblauwe verbindingen. Bovendien bieden deze natuurlijke         

oplossingen ook kansen op vlak van leefmilieu, gezondheid, recreatie en biodiversiteit. 



 

Verhoog de ambities van het gemeentelijk klimaatplan 

Natuurpunt Meise vraagt dat de nieuwe beleidsploeg zich ambitieus en voorbeeldig 

toont op dit vlak. Bij het toekennen van de schepenambten is een bevoegdheid als 

‘klimaatadaptatie’ geen overbodige luxe. Het gemeentelijk Klimaatplan Meise (2015, 

Burgemeesterconvenant en goedgekeurd door Europa) moet verder uitgevoerd worden. 

Het ambitieniveau moet echter nog verhoogd worden, vooral op het vlak van natuur en 

landbouw. Vandaag ligt de nadruk bijna uitsluitend op energiemaatregelen. 

Natuurpunt vraagt dat er versneld werk gemaakt wordt van volgende concrete 

‘adaptatie’-maatregelen:  

- Een klimaatbos aanplanten. Aansluitend bij de actie 1.1 in de cluster Natuur uit 

het gemeentelijk Klimaatplan moet de gemeente een actieve aankooppolitiek 

voeren voor te bebossen gronden (eventueel gelinkt aan de door ons gevraagd 

compensatie van bos in het kader van het GRUP van de sneltram) en prospectie 

voeren bij en steun voorzien voor grondeigenaars die een bos/bomen willen 

planten. Natuurpunt vraagt aan de nieuwe beleidsploeg om in de nieuwe 

legislatuur een Klimaatbos aan te leggen van minimaal 10 hectaren groot. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen door het uitbreiden van het Neromhof (conform het 

goedgekeurde RUP) en/of het Zesbunderbos/Secretarisbos (uitbreiding 

bosgebied als alternatief voor zuiver industriële ontwikkeling – zie hoger). 

Bosuitbreiding is de meest duurzame investering om CO2 uit de atmosfeer te 

halen voor de lange termijn. 

 

- Een climate-proof waterbeheerplan. Actie 1.3 heeft het over het behouden en 

ontwikkelen van de eigen groen-blauwe infrastructuur. Hier wordt summier 

verwezen naar de blauwe structuur (poelen, grachten en waterlopen). De 

gemeente wil de natuurwaarde hiervan verhogen door het voeren van een 

gepast beheer op basis van inrichtings- en beheerplannen zoals het grachten- en 

waterlopenbeheerplan. De gemeente zou hiervoor bogen op derden met een 

voldoende expertise, maar het is onduidelijk wie die experten zijn en wat de actie 

nu precies concreet inhoudt. Om een grotere klimaatrobuustheid na te streven – 

wat toch de bedoeling moet zijn van het gemeentelijk klimaatplan – is een 

duurzaam waterbeleid hoogst noodzakelijk. Eén van de hoofddoelstellingen 

hiervan moet zijn: het regenwater zoveel mogelijk lokaal ophouden en laten 

infiltreren, zodat overstromingen benedenstrooms getemperd worden, de 

slinkende grondwaterlagen kunnen gevoed worden en het gebufferde water kan 

dienen als klimaatregulator bij lange droogtes (m.a.w. het adagio moet zijn om 

lokale voorraden aan te leggen voor bvb. de landbouw).  

 



 

We stellen vandaag spijtig genoeg vast dat er op vele plaatsen in Meise gronden 

opgehoogd worden en dat daar vergunningen voor verleend worden of…  zelfs 

overtredingen door de vingers gekeken. Zelfs in overstroombare gronden 

werden in een recent verleden vergunningen toegekend voor ophogingen. Men 

stelt dan duidelijk individuele, korte termijnbelangen hoger dan het collectieve 

belang. Benedenstroomse gebieden krijgen als gevolg hiervan meer en sneller 

water te verwerken en zo staan andere mensen letterlijk met de voeten in het 

water. De valleigebieden en hun waterbergend vermogen zouden intact moeten 

gehouden worden en zelfs opnieuw resoluut moeten vernat worden. En, 

grachten mogen niet verder uitgediept worden – zoals het vandaag ook vaak de 

‘routine’ is - maar wel verbreed en op hellingen voorzien van compartimenten om 

zo een optimale bodemvochtigheid in de omgeving te verzekeren voor natuur én 

landbouw. De grote uitdaging voor de Vlaamse landbouw is het veranderend 

klimaat en dan vooral de verdroging van teeltgebieden. NU moet hiervoor 

gehandeld worden opdat landbouw voeren economisch en ecologisch mogelijk 

blijft in onze streek (zie ook verder).   

 

In concrete dossiers is dus al gebleken hoe moeilijk een dergelijk duurzamer 

waterbeheer blijkbaar afgedwongen kan worden, vermoedelijk door een tekort 

aan expertise en visie op langere termijn. Dit moet veranderen, want de 

verantwoordelijkheid is te groot. Het nieuwe bestuur gooit het roer om en kiest 

voor duurzaam waterbeheer. Ze zorgt hierbij dat ze de nodige expertise in huis 

haalt. De gemeente moet hier als beheerder van grachten en sommige beken, 

maar ook vanuit verordenend/ vergunningenbeleid en handhaving een 

belangrijke rol spelen. Natuurpunt vraagt dat de gemeente baanbrekend handelt 

en een studie bestelt om een operationeel climate-proof waterbeheerplan uit te 

werken. Het is een duurzame investering in een andere (lees: extremere) 

toekomst… die razend snel dichterbij komt. 

 

- Een klimaatreflex voor elk ruimtelijk project. Actie 5.1 van het huidige 

klimaatplan beoogt het integreren van klimaatprincipes bij herziening van 

ruimtelijke beleidsplannen. Het mag duidelijk zijn dat het ruimtelijk 

ordeningsbeleid doordrongen moet raken van duurzaamheidsprincipes 

(klimaatrobuustheid), maar niet enkel op de macroschaal van beleidsplannen, 

neen, ook en vooral doorvertaald op de microschaal van het concrete 

vergunningenbeleid (voorschriften e.d.) en de handhaving nadien. Het 

gemeentelijk Klimaatplan Meise blijft vandaag zeer algemeen/vaag in de 

beschrijving van de mogelijke acties. Zo wordt ‘het betrekken van de milieudienst’ 

voor het occasioneel geven van een advies aangehaald als actie. Dat is goed, 

maar verre van voldoende. Natuurpunt vraagt dus een verdere uitwerking van 



 

deze actie en een effectieve implementatie. Dit vraagt om de oprichting van een 

werkgroep om operationele doelstellingen te definiëren om het RO-beleid 

climate-proof te maken. De verweving tussen milieu en ruimtelijke ordening is 

trouwens steeds meer een feit sinds de invoering van de unieke 

Omgevingsvergunning. Het gegeven van de klimaatverandering maakt het 

integreren van milieu- en ruimtelijke ordening-issues des te noodzakelijker, ook 

op lokaal gemeentelijk vlak. Het is positief dat de gemeente op voorzet van 

Natuurpunt Meise ingetekend heeft op de Bouwmeesterscan. Volgend jaar zou 

een team aan de slag gaan om het ruimtelijk beleid van de gemeente door te 

lichten en bij te sturen in een meer duurzame richting. Eén van de doelstellingen 

van die Bouwmeesterscan is immers precies het werken aan klimaatrobuustheid. 

Wij vragen aan de nieuwe bewindsploeg om deze opportuniteit met beide 

handen te grijpen en om in één beweging synchroon de updating van het 

ruimtelijk Structuurplan te voeden. Een versterkte groen-blauwe door-adering 

van de gemeente is hierbij een topprioriteit. Een optimale afstemming tussen en 

samenwerking tussen de diensten ruimtelijke ordening en de milieudienst een 

andere. 

 

- Maak (verder) werk van het Biodiversiteitscharter. Een aantal acties van het 

huidige gemeentelijke Klimaatplan hebben het verder over het natuurvriendelijk 

ver-groenen van de openbare ruimte (begraafplaatsen, straten, pleinen,…). 

Natuurpunt verwijst in dit kader naar het Biodiversiteitscharter dat de gemeente 

reeds in 2011 tekende met Natuurpunt en waarvan nog veel gerealiseerd moet 

worden. Maar we verwijzen evenzeer naar het harmonisch park/groenbeheer dat 

de overheid stimuleert bij de lokale besturen. Hier moet de ambitie echt hoger 

komen te liggen, want vandaag gebeurt er nog te weinig. De kwaliteit van de 

leefomgeving van de inwoners is nochtans belangrijk voor hun welzijn en 

welbehagen en het imago van de gemeente. Het is uit wetenschappelijk 

onderzoek trouwens grondig bewezen dat groen hier sterk toe bijdraagt 

(https://inverde.be/groen-in-de-stad-belang-van-groen). Het is fijn vast te stellen 

dat de gemeente unaniem prat gaat op haar groen imago, maar in de praktijk 

moeten er meer inspanningen gedaan worden om dit blijvend waar te maken. 

Hier zijn enkele prioriteiten voor de nieuwe legislatuur: 

o Meer en beter openbaar groen. Extra inspanningen leveren voor het 

aanplanten en duurzaam beheren van groen in het openbaar domein. 

Laan- en straatbomen verdienen een plek en de keuze van soorten 

gebeurt best doordacht met veel aandacht voor de lokale biodiversiteit.  

o Geen doodse kerkhoven. De kerkhoven moeten ver-groend worden. Dit 

actiepunt staat trouwens al aangestipt in het Klimaatplan, maar er lijkt nog 

niets gebeurd op dat vlak. Er bestaan talrijke geslaagde voorbeelden in 



 

Vlaanderen waar ervaring uit kan geput worden. Ook het regionaal 

landschap Brabantse Kouters (waar de gemeente trouwens jaarlijks een 

financiële bijdrage aan levert) kan hier expertise aanreiken. Natuurpunt 

vraagt dat tijdens de legislatuur minstens één kerkhof onder handen 

genomen wordt. 

o Opwaardering en uitbreiding Neromhof. De voorstellen die Natuurpunt 

eerder lanceerde om het Neromhof landschappelijk en ecologisch op te 

waarderen, moeten worden uitgevoerd: de restauratie van de afgetakelde 

boomgaard, het extensiveren van het gazonbeheer in het voordeel van de 

bij en de biodiversiteit in het algemeen, de integrale bescherming van het 

biologisch waardevolle bosgedeelte, het opmaken van een lange termijn 

beheerplan. De gemeente moet bovendien actief streven naar de 

uitbreiding van het Neromhof (zie ook hoger link met ecoduct en 

bosuitbreiding).  

o Nieuwe verkavelingen en wijken moeten climate-proof en groen zijn. 

Dit impliceert niet alleen dat ze op energetisch vlak hoog scoren…  Hun 

omgeving moet ook zo ingericht zijn dat ze bijdragen tot een kleinere 

ecologisch voetafdruk (maximale waterinfiltratie- en zuivering, 

kleiner/dichter bouwen, goed bereikbaar voor openbaar vervoer en 

zachte vervoersmodi, hoge kwaliteit van de openbare ruimte,…) . Nieuwe 

stedenbouwkundige ontwikkelingen moeten landschappelijk en 

ecologisch steeds kwaliteitsvol ingeplant worden. Meise moet een mooie 

en gezonde gemeente blijven, ook als er bijgebouwd wordt. 

o Personeel vormen en bijscholen. De betrokken gemeentelijke diensten 

mogen de trein niet missen van het harmonisch park- en groenbeheer. Er 

is daarom nood aan permanente vorming en bijscholing van het 

personeel (cfr. Inverde-cursussen) en dan gaat het even goed over 

leidinggevenden als over uitvoerend personeel. Hier is in het verleden zo 

goed als geen inspanning rond geleverd, ondanks onze herhaalde vraag 

via de milieuraad. Het is spijtig dat er te weinig in het menselijk kapitaal 

wordt geïnvesteerd. Daar moet de nieuwe bewindsploeg werk van maken.  



 

-  
Het volledige biodiversiteitscharter kan opgevraagd worden bij Natuurpunt Meise of 

de gemeentelijke milieudienst. 

 

- Duurzamere landbouw. Wat de cluster ‘Landbouw’ in het gemeentelijk 

klimaatplan betreft, kunnen we niet hard genoeg benadrukken dat het verder 

uitbouwen van de lokale afzet van producten en het diversifiëren van de teelten 

gepromoot en ondersteund moet worden door de gemeente.  

o Meer lokale afzet van landbouwproducten. De toekomst van een 

klimaatvriendelijke landbouw ligt in de verdere uitbouw van de korte 

keteneconomie. Logistieke ondersteuning en promotie door het lokale 

bestuur is het minimum dat kan gedaan worden. Een nauwer contact 

tussen voedselproducent en consument is een garantie voor een win-win-

situatie. 

o Inzetten op groenten en fruit. Het aanzetten tot teeltdiversificatie moet 

de sector beter bestand maken tegen extreme (weers-)omstandigheden 

en de wisselvalligheid van de markten. De vruchtbare 

leem/zandleembodems in Meise kunnen dikwijls efficiënter gebruikt 

worden dan voor grote monoculturen, die vaak gericht zijn op veevoeder 



 

en export, die - zoals de sector zelf aangeeft - meer klimaat-belastend is 

dan de groenten- en fruitteelt. Landbouwreconversie in die zin moet 

ondersteund worden door de gemeente. 

o Wapenen tegen klimaatverandering. De landbouwsector moet zichzelf 

op een duurzame manier wapenen tegen de vermoedelijk stijgende 

frequentie van lange droogteperiodes. De aanleg van (natuurlijke) 

spaarbekkens geniet veruit de voorkeur boven het gebruik van 

grondwater, waarvan de reserves immers ook slinken. Omgekeerd, heeft 

het draineren of ophogen van valleigebieden in landbouwgebruik een 

negatieve impact: overstromingen, droogtestress, 

biotoop/biodiversiteitsverlies – en is dus te vermijden. 

o Zorg voor landschap en natuur. Het gemeentebestuur gaat prat op het 

landelijk karakter van de gemeente. Het is duidelijk dat met bijna drie 

kwart van het grondgebied in landbouwgebruik, de landbouwsector een 

grote verantwoordelijkheid draagt voor het in standhouden van een 

aantrekkelijk en groen landschap mét plaats voor de natuur. Actie L2.1 

van het Klimaatplan raakt dit onderwerp even aan, maar ook hier zijn naar 

onze vrees nog maar weinig initiatieven genomen. Tijd dus om de ambitie 

aan te scherpen. Er zijn trouwens Europese middelen van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) bestemd voor klimaat- en 

milieuvriendelijkere landbouw. En, het implementeren van nieuwe 

technieken om broeikasgassen af te vangen (methaan van de veestapel in 

het bijzonder) is geen science fiction meer. De gemeente kan minstens de 

expertise in huis halen zodat lokale landbouwers de mogelijkheden leren 

kennen. 

 

- En als het dan toch over energie gaat… Versnel de vervanging van de 

openbare verlichting in Meise. Onze gemeente telt bijna 4.200 palen met 

armatuur. Slechts enkele straten zijn sinds recent LED-verlicht. De conversie naar 

de veel zuinigere LED-applicaties is nochtans een interessante piste om te 

besparen én meteen te zorgen voor een verlichting ‘op maat’: efficiënt, weinig 

storend voor de omgeving, duurzaam en goedkoop in onderhoud…. Bovendien 

stellen we vast dat vandaag in Meise géén enkele lamp op het openbaar domein 

’s nachts wordt gedoofd. Op vele plaatsen is zoveel licht schier nutteloos en 

draagt het misschien bij tot het (subjectieve) veiligheidsgevoel, maar niet tot de 

(objectieve) veiligheid (verkeersongelukken- of diefstalpreventie). Hier bestaat 

intussen voldoende wetenschappelijk onderzoek rond. Technieken zoals 

differentiële verlichting kunnen exploitatiekosten sterk verminderen: concreet 

houdt dit het gradueel, automatisch doven van 1 op 2 of bvb. 2 op 3 lampen 



 

naargelang de avond en nacht vordert). Openbare verlichting kost ons trouwens 

handenvol geld, door de jaarlijkse elektriciteitsfactuur. In 2013 bedroeg die zo’n 

360.000€ in Meise. In 2016 was dit bedrag al toegenomen tot om en bij de 

500.000€! Het ziet er niet naar uit dat de elektriciteitsprijzen de komende jaren 

zullen dalen, wel integendeel. Het is dus beter nu meer geld te investeren in 

beter renderende en energiezuinige verlichting, zodat het uiteindelijk een 

besparing oplevert. De druk bij Eandis – uitbater van het lichtnet -  moet 

opgevoerd worden zodat meer projecten in Meise worden gerealiseerd tijdens de 

nieuwe legislatuur. 

Zorg voor veilige en comfortabele fietspaden. Samen met de sterke opkomst van de 

e-bike zorgen goede fietsinfrastructuren ervoor dat steeds meer mensen de auto aan de 

kant laten staan. Het overmatig gebruik van de auto levert nog steeds een grote bijdrage 

aan de uitstoot van CO2 (en andere ongezonde stoffen) en dus de globale klimaat-

opwarming. De bouw van een gescheiden fietspad met bufferende groenstrook met 

opgaand groen (bomenrij) op de as Wolvertem-Merchtem lanceerden we al eerder. De 

situatie van dezelfde weg in Merchtem is stukken veiliger en landschappelijk mooier.  Dit 

project moet bij de verantwoordelijke wegbeheerder aangedragen worden door de 

gemeente. Er zijn trouwens voor dit soort infrastructuurwerken hoge subsidies te 

vangen waardoor de gemeentelijk inbreng erg laag kan gehouden worden! Dit is slechts 

éénconcreet voorbeeld, maar meteen wel een belangrijke schakel als aanlooproute op 

de fietssnelweg langsheen de A12. Als we willen dat die fietssnelwegen meer 

fietsgebruik genereren, moeten we ervoor zorgen dat de aanlooproutes (zoals deze naar 

Merchtem) verbeterd worden. 

Zuivere lucht… zorg voor een strikt handhavingsbeleid. Vandaag wordt het in de 

open lucht verbranden van groen- én ander afval oogluikend toegestaan. De gemeente 

grijpt niet in als er geen klacht is. Nochtans moet goed bestuur pro-actief zijn. Het 

probleem van luchtverontreiniging door dergelijke ‘puntbronnen’ is nochtans groter dan 

spontaan wordt ingeschat. Klachten komen vandaag enkel wanneer er ernstige 

reukhinder mee gepaard gaat. Het nieuwe gemeentebestuur zorgt dat de milieudienst 

hier een prioriteit van maakt, sensibiliseert de bevolking, zorgt dat de lokale politie meer 

aandacht schenkt aan dit soort problemen en verbaliseert wanneer er overtredingen 

zijn (via GAS? en/of lokale politie). 

  



 

De betonstop: Meise neemt het voortouw. 

 

Als we Meise landelijk en groen willen houden, dan maken we NU werk van de betonstop.  

 

De open ruimte staat onder druk van verspreide bebouwing, terwijl in de dorpskernen nog plaats 

is om doordacht te verdichten en de vraag naar bijkomende woongelegenheden op te vangen. 

Een ‘betonstop’ is aan de orde. Kernversterking – een proces dat al gaande is in de dorpskernen - 

is niet alleen vanuit ruimtelijk oogpunt essentieel, maar tevens in functie van de klimaatuitdaging. 

Bovendien werkt het kostenbesparend voor tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals 

riolering, openbaar vervoer, postbedeling, ... Natuurlijk moet er over gewaakt worden dat die 

verdichting niet ten koste gaan van de leef/woonkwaliteit. 

 

Meise neemt de ambities van een Vlaamse betonstop onverminderd over in het 

bestuursakkoord en scherpt ze aan in de tijd (bv. betonstop tegen 2025; halvering 

dagelijkse inname ruimtebeslag tegen 2020). We hebben immers geen tijd te verliezen. 

We willen dat Meise, aan de rand van de grootstad, zijn landelijk karakter bewaart. We 

verwijzen in dit verband graag naar het ‘Betonrapport van de Vlaamse gemeenten en 

steden’ dat Natuurpunt eind augustus publiceert. 

De gemeente vervult een voorbeeldrol door de (principes van een) betonstop en 

verdichting onmiddellijk toe te passen op projecten en gronden eigen aan/van de 

gemeente, OCMW, kerkfabrieken, etc.  



 

De gemeente voorziet in een gemeentelijke ‘BRV-reflex’ (BRV = Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen), op niveau van beleidsplanning en ruimtelijke ordening (plan-, project- en 

vergunningenniveau). Is elke beslissing BRV-proof? Zie ook hoger bij ‘climate-proof’. 

Organisatorisch is het aangewezen dat een gemeentelijk ambtenaar expliciet bevoegd is 

om de betonstop te stimuleren en te bewaken (intern en extern). De gemeente betrekt 

ook de gemeentelijke milieuraad en GECORO volwaardig bij het implementeren en de 

periodieke evaluatie van de betonstop op lokaal niveau. 

De gemeente stelt een operationeel actieplan op. De gemeente voorziet bij aanvang 

van de legislatuur in een evaluatie van niet-ingevulde bouwgronden en koppelt hieraan 

een actieplan om slecht gelegen bouwgronden te neutraliseren. Dit wordt jaarlijks 

opgevolgd. Deze evaluatie en het actieplan kunnen geënt worden op de 

werkzaamheden van de herziening van het gemeentelijk structuurplan (nu onderweg) 

en de Bouwmeesterscan (2019-…).  

In afwachting, voorziet de gemeente in een tijdelijk moratorium op nieuwe 

vergunningen in woonuitbreidingsgebieden, buiten de bebouwde kom en/of op plekken 

waarvan vermoed kan worden dat ze slecht gelegen zijn, zoals bv. plaatsen zonder 

riolering.  

De gemeente voorziet ook een soortgelijke evaluatie voor agrarisch vastgoed dat (op 

termijn) niet langer in landbouwgebruik is. De gemeente mag niet wachten op privaat 

initiatief tot herbestemming, maar moet zelf deze gebouwen pro-actief categoriseren in 

functie van 1) hergebruik door landbouw, 2) gerichte functiewijziging of 3) ruimtelijk 

herstel. Het mag duidelijk zijn dat o.a. de economische leefbaarheid van de steeds 

zeldzamere lokale landbouwbedrijven hiervan afhangt! 

Als ander onderdeel van het actieplan maakt de gemeente ook een inventaris van 

elementen van landschappelijke ruis, en voorziet acties (daadkrachtige handhaving, 

dialoog, instrumenten, budget) om te komen tot een mooi(er) landschap op middellange 

termijn. 

Investeer in mensen! 

Het mag duidelijk zijn dat veel van de geformuleerde acties van dit memorandum enkel 

een kans op slagen hebben wanneer de bevoegde gemeentelijke diensten onderlegd 

en slagkrachtig zijn. Dit betekent in vele gevallen dat er naast een efficiënter intern 

inzetten van de beschikbare middelen, beter samenwerken en volgen van vormingen, er 

onmiskenbaar nood is aan meer personeel voor diensten als bijvoorbeeld de 

milieudienst, die al jaren verdrinkt in puur administratieve dossiers (‘business as usual)’. 

Zo wordt elke ambitie gefnuikt. Investeer daarom zeker in mensen! 



 

Tot slot: een goede samenwerking… 

 

Natuurpunt is een ledenvereniging met 102 000 leden-gezinnen en meer dan 5 000 

actieve vrijwilligers. In Meise zijn zo’n 350 gezinnen lid van onze vereniging en we 

kunnen bogen op een dynamische groep van lokale vrijwilligers.  

Natuurpunt verbindt mensen op basis van een gedeelde zorg voor natuur en omgeving. 

Het is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen.  We versterken de samenleving; 

door o.a. educatieve werking (wandelingen, cursussen…) bieden we emancipatiekansen 

aan alle inwoners van Meise. Mees tastbaar: we beheren dag in, dag uit meer dan 50 

hectaren toegankelijke natuur in Meise. We realiseerden meer dan 3km nieuwe 

wandelpaden in onze gebieden, legden een dozijn poelen aan, plantten al duizenden 

bomen en struiken aan, werken samen met scholen, de jeugdbeweging, landbouwers 

en… de gemeente. Daarnaast informeert Natuurpunt  haar leden en vrijwilligers over 

het natuurbeleid zodat zij als burger een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het 

gemeentelijk beleid. We zijn ook spreekbuis en vervullen een actieve rol in de 

gemeentelijke milieuraad en de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Kortom, 

Natuurpunt is een waardevolle partner om het natuur- en milieubeleid in Meise vorm te 

geven en uit te voeren. 

We willen graag met de nieuwe bewindsploeg constructief werken aan een mooie, 

aantrekkelijke, gezonde en natuurvriendelijke gemeente. We hopen dat de 

financiële en logistieke steun voor Natuurpunt versterkt wordt. 

We willen graag dat Meise zich onderscheidt en (ook) op het vlak van zorg voor 

natuur en milieu, meer dan gewoon wil en zal zijn.  

Graag gaan we de dialoog met jou aan met betrekking tot ons Memorandum. 

Namens  het bestuur van Natuurpunt Meise, 16 augustus 2018 


