
Verslag Raadscommissie Klimaat & Milieu 21/01/2021 

 

1. Verontschuldigingen en aanwezigen 

Zie bijlage 

 

2. Agenda 

De agenda wordt goedgekeurd.  Enkele ingediende vragen van Raadsleden Coppens en Maes worden 

verwerkt in de agendapunten. 

 

3. Verslag vorige zitting 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. Raadslid Bouciqué vraagt wel dat de verslag snel kunnen 

geraadpleegd worden op het intranet, dat blijkbaar moeilijk te consulteren zou zijn. Dirk zal dit 

melden aan ICT. De verslagen staan normaliter bij de verslagen raadscommissies, dit wordt 

nagekeken. 

Naschrift : 

De verslagen kunnen op de volgende link worden geraadpleegd : 

https://www.schoten.be/over-schoten/communicatie-en-inspraak/adviesraden-en-

raadscommissies/verslagen-raadscommissies 

En ICT heeft gemeld dat het intranet enkel bereikbaar is voor PC’s binnen de gemeente, dus geen 

externe systemen. Het is dus niet verwonderlijk dat Raadsleden niet op het intranet geraken, tot zover 

de meegedeelde info. 

 

4. Milieuhandhaving 

Stefan Switten werd een half jaar geleden aangesteld als milieudeskundige op de milieudienst. Hij legt 

zich grotendeels toe op het aspect milieuhandhaving, en milieuklachtenbehandeling. Stefan is op dit 

moment nog waarnemend handhaver, omdat hij nog de verplichte opleiding als milieuhandhaver dient 

te volgen. Zowel Simon Van Geet (milieudeskundige die zich toelegt op omgevingsvergunningen 

partim milieu) als Dirk Vercammen zijn back-up wanneer Stefan afwezig is, zodat permanentie 

verzekerd is. 

In bijlage een PowerPointpresentatie over de methodiek van milieuhandhaving en een overzicht over 

de klachten gedurende 2020. 

Raadslid Maes vraagt of toezicht op jacht ook onder milieuhandhaving valt. Dat is zo, maar met de 

jaren zijn alle bevoegdheden ivm jacht afgeleid naar het gewestelijk niveau. Doordat men spreekt van 

jacht”recht”, is het moeilijk om iets te doen aan lawaaioverlast door bejaging, verdelging of 

bestrijding. Deze laatste 2 zijn nagenoeg niet gebonden aan tijdsvensters en kunnen jaarrond 

uitgevoerd worden. De jagers maken deel uit van een Wildbeheerseenheid, ANB houdt toezicht.  

Handhaving van R.0. gebeurt door de technische dienst (ruimtelijke ordening), maar er wordt 

uiteraard wel vlot en dagelijks samengewerkt. Alhoewel we spreken van een omgevingsvergunning 

blijven het 2 aparte entiteiten, zeker wat betreft handhaving. 

Wat egels betreft (vragen Raadsleden O. Coppens en K. Vermeiren) wordt gesteld dat de milieudienst 

altijd adviseert om hekwerk onderaan aan te passen zodat kleine kruipende dieren (egels & 
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marterachtigen bv) zich van tuin naar tuin kunnen begeven. De handhaving hierrond is geen prioriteit, 

alhoewel er toch in 2020 enkele démarches werden gedaan. 

Dirk Vercammen wijst op het plan “Egel” van Natuurpunt, dat we zeker steunen maar ook niet willen 

“inpikken” natuurlijk. In Info Schoten zijn wel al artikels verschenen over het belang van 

ontsnipperingsmaatregelen. 

 

5. Klimaatbeleid & klimaatkapitaal 

Katty Michielsen geeft een presentatie over enkele facetten van het klimaatbeleid en concrete 

projecten waarrond de laatste maanden werd gewerkt. In bijlage haar presentatie. 

Raadslid Kurt Vermeiren is zelf voorstander van de energietransitie, maar wil niet blind zijn voor de 

praktische problemen mbt e-wagens. De laadcapaciteit gaat veel te beperkt zijn, en het is moeilijk 

denkbaar hoe dit alles praktisch kan en zal uitgevoerd worden. Raadslid Peter Van Aken wijst op de 

brandrisico’s van e-voertuigen en vraagt zich af of die wagens in een ondergrondse parkeergarage 

mogen staan. Raadslid Vermeiren vernam recent van een syndicus dat zich – naast de gebruikelijke 

elektriciteitskeuring – geen specifieke voorwaarden bestaan. Katty Michielen zal dit opzoeken en 

bezorgen aan de raadsleden. 

 

6. Project Mooimakers 

Schepen Walter Brat deelt mee dat het lokaal bestuur Schoten door OVAM/Fost+ werd geselecteerd 

om het project “Mooimakers” uit te rollen. Samengevat gaat het om oa de volgende actie’s: 

- Interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid opstarten en of optimaliseren 

- Monitoring en tussentijdse evaluaties 

- Vuilnisbakkenplan en optimalisatie  

- Aanpak van hotspots van sluikstorten (en zwerfvuil) 

- Optimalisatie veegplannen 

- Deelnemen Operatie Proper (met ambassadeurs-vrijwilligers) 

- Handhaving (handhavingsweek, optimaliseren van de handhavingsinstrumenten rond 

zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep). 

Een globaal actieplan wordt opgemaakt in samenwerking  met een vrijgestelde van Mooimakers.  

Binnen de gemeente is er ambtelijke ondersteuning van Annelies Verijke (milieudienst) en Wannes 

Buyst (integrale veiligheid). 

 

6. Bomenaanplant stavaza en Tiny Forest ® 2 

De bedoeling is dat er zoveel mogelijk laanbomen worden aangeplant waar mogelijk. Met smalle 

bermen, nutsvoorzieningen, leidingen en opritten is dat niet altijd gemakkelijk. Er wordt meer ingezet 

op toekomst- of generatiebomen, die een veel ruimere wortelzone krijgen (en indien mogelijk wordt 

er hemelwater naar afgeleid). 

Daarnaast worden er nog 208 hoogstammen aangeplant door de gemeente, 73 bij scholen en 

verenigingen en komen er 12 extra bomen op de begraafplaats. Normaliter gaan die nog voor het 

voorjaar aangeplant worden. De milieudienst zal een lijst toevoegen aan het verslag. 

(In antwoord op de vragen van Raadsleden Kurt Vermeiren en Erik Maes) De beuken hebben het 

inderdaad moeilijk met de jarenlange structurele droogte. Het is moeilijk om grondwater te bereiken, 

hitte en ozon (lage hoogte) spelen nog een vernietigende rol, en door het weghalen van bladeren 

kunnen de bomen ook minder voedingsstoffen opnemen. Remediëring zit hem in het klimaatplan 



(maar dat is lange termijn denken en handelen), maar ook in het aanpakken van de standplaats. De 

gemeente zal nu ook – in navolging van een geslaagd experiment in Martens-Latem – een groot 

aantal beuken in de Henri Engelslei niet kappen maar drastische kroonreductie laten uitvoeren. Een 

European Tree Technician volgt deze operatie op, en daarmee hopen we het leven van deze beuken 

enkele decennia te verlengen. 

Schepen Walter Brat kondigt ook aan dat er een tweede Tiny Forest ® werd aangeplant op 

braakliggende gronden van de Ideale Woning (Marsstraat). De reacties van omwonenden waren erg 

enthousiast. Toch rijzen er soms wel vragen of bedenkingen. De milieuambtenaar tracht duidelijkheid 

te brengen. 

Vooreerst is Tiny Forest 1 niet kunnen geopend worden met de “grandeur” die we in gedachten 

hadden als gemeente. Daags voor het event sloeg lockdown 1 genadeloos toe. Gelukkig konden de 

klassen van Campus Kajee nog zelf de boompjes planten. Het bos is de bijzondere droge zomer van 

2020 goed doorgekomen met nagenoeg geen uitval. Er was veel media-aandacht in Vlaanderen voor 

deze realisatie van Goodplanet en de gemeente. De kost voor de gemeente van deze realisatie, incluis 

3 jaar nog uit te voeren coaching bedroeg iets meer dan 4000 euro (20.000 euro was voorzien op 

budget) 

7thGeneration (Unilever) vond het initiatief zo enthousiasmerend dat zij aan Goodplanet vroegen om 

mee te kunnen werken. Daarvoor moest in 2020 nog een extra Tiny Forest worden aangeplant, en 

Goodplanet kwam uiteraard naar de gemeente. Voor een kleine 5000 euro kon er in de Marsstraat dus 

een 2de bosje worden aangeplant, dit keer met een coachingproject voor Deuzeldschooltje (Go!) en 

Sint Eduardus. Gegeven de covidmaatregelen werden de bomen aangeplant door Wermival.  

Raadslid Kurt Vermeiren hoopt dat er met de bosjes iets educatiefs wordt gedaan, en onderstreept het 

belang van biodiversiteit in de gemeente.  Op deze opmerking kan positief worden ingegaan, want 

een Tiny Forest is het coachinproject voor, tijdens (het planten) en na (3 jaar) essentieel. Er worden 

lessen gegeven, er worden ForestRangers opgericht, boskoffers met educatief materiaal staan ter 

beschikking, een buitenklasje geeft mogelijkheden tot buitenlessen, enz. Goodplanet zal dit alles 

begeleiden voor leraars, scholieren maar ook buurtbewoners. En in het geval van de Marsstraat sprak 

het achterliggende bedrijf ook al interesse uit om mee te werken. 

Enkele cijfers geven aan dat een Tiny Forest natuurlijk nooit mag vergeleken worden met een gezond 

inheems gemengd bosecosysteem, maar het is in een versteende woonwijk wél belangrijk. Een Tiny 

Forest legt per jaar ongeveer 150 kg CO2 vast (autorit van 900 km). Volgens onderzoek van 

Wageningen Environmental Research en IVN werden op basis van 148.000 waarnemingen in totaal 

595 verschillende dier- en plantensoorten gevonden in Tiny Forests. Ook RUGent kwam al tot de 

conclusie dat kleine bosjes ook hun rol te spelen hebben in behoud van biodiversiteit. Bij gelegenheid 

gaan we deze realisaties zeker eens bezoeken! 

 

7. Bouckenbergpark annex, naar een nieuw bovengemeentelijk parkproject? 

Schepen Walter Brat kondigt aan dat de gemeente Schoten en district Merksem sinds kort 

samenwerken rond een uitbreiding van het Bouckenberghpark van Merksem. Die uitbreiding situeert 

zich volledig op grondgebied Schoten, maar is in eigendom van de vastgoedpoot van Stad Antwerpen 

(Vespa). 

Dirk Vercammen  wijst op de kansen voor de wijk Deuzeld, in termen van bosontwikkeling, 

waterberging en wandel/fietsmogelijkheden. Het gaat om een zone van om en bij de 25.000m² 

waardoor een beek loopt die regelmatig overstroomt. Het gebied is bijzonder nat en kenmerkt zich als 

een “broekbos”. Helaas met teveel invasieve exoten als Japanse duizendknoop en Amerikaanse 

vogelkers. Er zijn nog heel veel open plekken die vrij snel kunnen bebost worden met soorten als els 

en es. Wellicht zal men er knuppelpaden (boardwalk) moeten voorzien om het gebied iets meer 

toegankelijk te maken voor de buurtbewoners. 



8. Vernieuwing ecoklas en imkerwerking 

De gemeente geeft even mee dat de bijenhal terug in orde werd gebracht (mede dankzij het 

vakmanschap van de Dienst der Werken !). De houtwallen rondom de bijenhal werden opnieuw 

ingekort dmv hakhoutbeheer. Een groep imkers heeft nu het initiatief genomen om terug te imkeren 

en ook educatieve mogelijkheden te bieden in combinatie met de naastliggende ecotuin en Velt. De 

volgende jaren mogen er zeker initiatieven verwacht worden. 

De ecoklas (achter de Breker) werd ook vernieuwd met nieuw meubilair en schilderwerk. Elke school 

kan hier gratis lessen komen geven, en de gemeente voorziet in de nodige accommodatie. Van 10 

stereomicroscopen over leskoffers  tot staalnametoestellen.  

9. Bonte Hannek en Ecoduct 

Zoals eerder gemeld, is de overdracht van de Bonte Hannek inmiddels een feit. Het is nu wachten op 

de erfpachtovereenkomst met Agentschap Natuur & Bos om het gebied te beheren naar analogie met 

Vordenstein en het Peerdsbos/park van Brasschaat. De notaris is de laatste hand aan het leggen aan 

een tekst voor de Gemeenteraad. 

Om geen tijd te verliezen, worden de beheerswerken natuurlijk wel reeds verder gezet. ANB heeft 

massa’s sluikstort verwijderd uit de Listdreef, en het beheer van het goedgekeurd beheersplan 

KABRAS (UBBP-AN-10-0004 van 27/2/2012) wordt verder uitgevoerd. Ipv de private eigenaren de 

provinciale bosgroep, wordt dit nu gerealiseerd door ANB. 

Het ecoduct moet het paradepaardje worden, na een strijd van bijna 20 jaar. Minister Z. Demir heeft 

de brug van de Peerdsbosbaan op een shortlist gezet voor uitvoering, en we hopen snel uitgenodigd 

te worden voor overleg. Het ecoduct moet het mogelijk maken om 2 grote eenheden natuur met 

elkaar te verbinden.  Enige knelpunt is nog het verzet tegen een tunneltje om fietsen en 

noodvoertuigen onder de aan te leggen bruggenhoofden te installeren. Wordt vervolgd. 

 

10. Varia 

- Raadslid Olivier Coppens  vraagt naar de stand van zaken dossier “Klein Schijn”. Na lang aandringen 

van de gemeente Schoten blijkt het Regionaal Landschap De Voorkempen toch wel interesse te 

hebben om iets op te starten. Het is nog even wachten op het natuurplan van gemeente Schilde, 

maar ook daar groeit het inzicht dat dit valleigebied opportuniteiten kan bieden voor waterbeheer, 

biodiversiteit en zachte recreatie. Provincie, Regionaal Landschap en milieudienst hebben begin maart 

een nieuw overleg. Misschien is er wel iets te realiseren op de pidpa-gronden. 

- Raadslid Eric Maes meldt dat er beweging zit in de wijk Klarre Warre, maar dat er aandacht moet 

besteed worden aan de uitbrekende schapen. 

 

Dirk Vercammen 

 


