
InzOOmen

op samenwerking 
ondersteuningsaanbod milieu, klimaat,  
natuur en duurzame ontwikkeling 

2018 



 Foto voorkaft 
Natuurwandelpad Arendonk 

fotograaf: © Toerisme Provincie Antwerpen 



Voorwoord 
Beste lezer
 

Sinds 2016 werken 193 lidstaten wereldwijd samen aan 17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die tegen 2030 bereikt moeten worden. Die SDG’s zijn 

opgebouwd rond 5 P’s: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership. 


Werken rond duurzaamheid, rond klimaat, rond mondiaal beleid is iets wat we met z’n allen 

samen doen. Want, thema’s als milieu, gezonde lucht en meer gelijkheid tussen landen stoppen 

niet aan lands-, provincie-, gemeente- of stadsgrenzen. Daarom is het van belang dat ook die 

niveaus die het dichtst bij de burgers staan volop inzetten op duurzame ontwikkeling. Dicht bij 

de bevolking staan betekent namelijk: in de mogelijkheid zijn het goede voorbeeld te geven, en 

door het goede voorbeeld te geven, burgers aansporen hetzelfde te doen. 


In de provincie engageert het gros van de gemeenten zich voor de doelstellingen van het 

burgemeestersconvenant en werken we samen naar het doel om een klimaatneutrale 

organisatie te zijn in 2020. Bij hun klimaatbeleid gaan lokale besturen ook verder dan de eigen 

kerktoren. Die ruime blik is onder andere te zien bij de inzet van gemeenten voor fair trade en 

wereldburgerschap. Vanzelfsprekend biedt de provincie Antwerpen inhoudelijke ondersteuning 

voor dit uitgebreide beleidsdomein.
 

In deze brochure geven we een overzicht van wat het departement Leefmilieu te bieden heeft. 

Want, ook in de toekomst willen we u, milieu- en duurzaamheidsambtenaren en schepenen 

Leefmilieu, ondersteunen bij uw beleid. 


Sinds dit jaar vindt u in deze inzOOmen op Samenwerking ook extra informatie over 

klimaatadaptatie. We hebben namelijk onderzocht hoe de klimaatverandering zich zal laten 

voelen in onze regio op korte, middellange en op lange termijn. Naast de blijvende inzet op 

CO2-reductie om de klimaatverandering in te perken, bereiden we ons ook stilaan voor op de 

gevolgen van die verandering. En daar helpen we u ook graag bij door concrete projecten 

uit te werken.
 

Wij kijken alvast uit naar een vruchtbare samenwerking.
 

Rik Röttger, 

gedeputeerde Leefmilieu en Mondiaal Beleid
 

33 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5

10

15

20

25

30

35

Inhoud
 

4 

Voorwoord 3
 

Inhoud 4
 

Wegwijs 
Departement Leefmilieu (DLM) 6
 

Streekvereniging Zuidrand
 

Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie
 

Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 8
 
Regionale landschappen 9
 

Bosgroepen 11
 
Dienst Integraal Waterbeleid 12
 
Dienst Omgevingsvergunningen 13
 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne 14
 

Andere provinciale partners 16
 
Dienst Mondiaal Beleid 17
 
Kamp C 18
 
Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid 19
 
Dienst Mobiliteit
 

Beleidsondersteuning 21
 
De regiowerking, het eerste aanspreekpunt 22
 

Overleg met collega’s
 

Klimaatbeleid
 

Studiedagen 24
 

PIH - handhavingscel 26
 
Informatie 27
 
Landschapsbeelden Biodiversiteit 28
 
Duurzame gidsen 29
 

Groepsaankopen energie 32
 
Campagne ‘Vriend van’ 33
 

Projecten 34
 
De overeenkomst 34
 
Milieuprojecten
 
Natuurprojecten 56
 

Colofon 66
 



Wegwijs
 
Het departement Leefmilieu van de provincie 
Antwerpen staat tot je dienst. De meeste 
diensten ken je mogelijk wel, maar welke 
expertise zit nu juist waar in dit verhaal? 
En welke diensten buiten het departement 
Leefmilieu zijn ook bezig met milieu en 
duurzaamheid? Vooraleer we verder inzoomen 
op beleidsondersteuning en projecten, maken 
we jullie even wegwijs in het geheel. Met deze 
tabel en een korte voorstelling van diensten 
wijzen we jullie in de juiste richting. 
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TEAM REGIOWERKING
• aanspreekpunt gemeentelijke milieuamb-

tenaren en duurzaamheidsambtenaren
• loketwerking
• adviesverlening
• studiedagen
• periodiek overleg milieu- en 

duurzaamheidsambtenaren

TEAM MILIEU, KLIMAAT EN DUURZAME 
ONTWIKKELING
• interne milieuzorg (ISO 14001)
• beleidsvoorbereiding inzake milieu en 

duurzame ontwikkeling
• expertise m.b.t.  

duurzame aankopen 
duurzame evenementen 
Klimaatneutrale Organisatie 2020 
klimaatbeleid  
klimaatadaptatie  
duurzame mobiliteit

TEAM NATUUR EN LANDSCHAP

Team Beleid
• soortenbeleid
• landschapsbeleid
• landschapsbeelden biodiversiteit
• gebiedsgerichte projecten
• Antwerpse Koepel voor Natuurstudie 

(ANKONA)
• biodiversiteit op bedrijventerreinen 

(BIODIVA)
• streekvereniging Zuidrand
• regionale landschappen
• bosgroepen
• trage wegen

Team Studie
• vaste projecten (zie natuurprojecten)
• natuurloket
• expertise m.b.t. 

natuur 
bos 
groen 
landschap 
eikenprocessierupsen 
soortherkenning (pestsoorten e.a.)

AFDELING BELEID EN ONDERSTEUNING
• aanspreekpunt CIW- en bekkenwerking
• opmaak stroomgebiedbeheerplannen
• overleg lokale besturen
• Vlaamse Hydrografische Atlas
• juridisch advies mbt waterlopen
• expertise waterconserveringsprojecten

AFDELING BEHEER
• watertoets en adviesverlening
• machtigingen
• beheer waterlopen 2de categorie
• ondersteuning rattenbestrijding
• coördinatie exotenbestrijding

• handhaving

AFDELING PROJECTEN
• aanleg van overstromingsgebieden, 

saneren van vismigratieknelpunten en 
herinrichten van waterlopen

• expertise m.b.t. ecologisch waterbeheer 
en natuurtechnische milieubouw

DOSSIERBEHANDELING
• Projecten provinciale gesloten lijst  

klasse 1 - eerste aanleg
• organisatie Provinciale 

Omgevingsvergunningscommissie (POVC)
• Beroep beslissing CBS door dienst 

Omgevingsberoepen

TEAM MILIEU
• vaste projecten (zie milieuprojecten)
• ondersteuning en overleg lokale 

handhavingsactoren (handhavingscel)
• ondersteuning bij opstellen 

broeikasgasinventaris
• expertise m.b.t.: waterbodem, oppervlak-

tewater, zwem- en drinkwater, bodem, 
geluid, handhaving, hydrobiologie, 
hydrogeologie, grootkeukenhygiëne

MILIEULABO
• Belac accreditatie

TEAM GEZONDHEID

• projecten i.v.m. milieu en gezondheid
• humane biomonitoring
• mobiel vaccinatieteam

PIME
• educatief aanbod voor het basisonderwijs 

vanaf de tweede graad, alle graden van 
het secundair onderwijs en studenten van 
lerarenopleidingen

MOS
• Ondersteunen van schoolteams, van 

basis- en secundaire scholen, op weg 
om van hun school een duurzame straffe 
school te maken.

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  

Departement Leefmilieu 
PaS 
(Provinciehuis aan de Singel) 
Postadres 

Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen 

Kantooradres 
Desguinlei 100 
2018 Antwerpen 

Dienst Duurzaam 
Milieu- en 
Natuurbeleid (DMN) 

Dienst Integraal 
Waterbeleid (DIW) 

Dienst 
Omgevings
vergunningen (DOV) 

PIH 
Kronenburgstraat 45 
2000 Antwerpen 

Provinciaal Instituut 
voor Hygiëne (PIH) 

PIME 
Mechelsesteenweg 365 
2500 Lier 

Provinciaal Instituut 
voor Milieu Educatie 
(PIME) 

Vanaf 15 oktober 2018  
start de verhuis naar het nieuwe 
provinciehuis aan de  
Koningin Elisabethlei 22  
te Antwerpen. 
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WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

TEAM REGIOWERKING 
•	 aanspreekpunt gemeentelijke milieuamb

tenaren en duurzaamheidsambtenaren 
•	 loketwerking 
•	 adviesverlening 
•	 studiedagen 
•	 periodiek overleg milieu- en 

duurzaamheidsambtenaren 

AFDELING BELEID EN ONDERSTEUNING 
• aanspreekpunt CIW- en bekkenwerking 
• opmaak stroomgebiedbeheerplannen 
• overleg lokale besturen 
•	 Vlaamse Hydrografische Atlas 
•	 juridisch advies mbt waterlopen 
•	 expertise waterconserveringsprojecten 

DOSSIERBEHANDELING 
•	 Projecten provinciale gesloten lijst  

klasse 1 - eerste aanleg 
•	 organisatie Provinciale 

Omgevingsvergunningscommissie (POVC) 
•	 Beroep beslissing CBS door dienst 

Omgevingsberoepen 

TEAM MILIEU 
• vaste projecten (zie milieuprojecten) 
• ondersteuning en overleg lokale 

handhavingsactoren (handhavingscel) 
•	 ondersteuning bij opstellen 

broeikasgasinventaris 
•	 expertise m.b.t.: waterbodem, oppervlak

tewater, zwem- en drinkwater, bodem, 
geluid, handhaving, hydrobiologie, 
hydrogeologie, grootkeukenhygiëne 

TEAM MILIEU, KLIMAAT EN DUURZAME 
ONTWIKKELING 
•	 interne milieuzorg (ISO 14001) 
•	 beleidsvoorbereiding inzake milieu en 

duurzame ontwikkeling 
•	 expertise m.b.t.  

duurzame aankopen 
duurzame evenementen 
Klimaatneutrale Organisatie 2020 
klimaatbeleid  
klimaatadaptatie  
duurzame mobiliteit 

AFDELING BEHEER 
•	 watertoets en adviesverlening 
•	 machtigingen 
• beheer waterlopen 2de categorie 
• ondersteuning rattenbestrijding 
•	 coördinatie exotenbestrijding 

•	 handhaving 

MILIEULABO 
•	 Belac accreditatie 

TEAM NATUUR EN LANDSCHAP 

Team Beleid 
•	 soortenbeleid 
•	 landschapsbeleid 
•	 landschapsbeelden biodiversiteit 
•	 gebiedsgerichte projecten 
•	 Antwerpse Koepel voor Natuurstudie 

(ANKONA) 
•	 biodiversiteit op bedrijventerreinen 

(BIODIVA) 
•	 streekvereniging Zuidrand 
•	 regionale landschappen 
•	 bosgroepen 
•	 trage wegen 

AFDELING PROJECTEN 
•	 aanleg van overstromingsgebieden, 

saneren van vismigratieknelpunten en 
herinrichten van waterlopen 

•	 expertise m.b.t. ecologisch waterbeheer 
en natuurtechnische milieubouw 

TEAM GEZONDHEID 

•	 projecten i.v.m. milieu en gezondheid 
•	 humane biomonitoring 
•	 mobiel vaccinatieteam 

Team Studie 
•	 vaste projecten (zie natuurprojecten) 
•	 natuurloket 
•	 expertise m.b.t. 

natuur 
bos 
groen 
landschap 
eikenprocessierupsen 
soortherkenning (pestsoorten e.a.) 

PIME 
•	 educatief aanbod voor het basisonderwijs 

vanaf de tweede graad, alle graden van 
het secundair onderwijs en studenten van 
lerarenopleidingen 

MOS 
•	 Ondersteunen van schoolteams, van 

basis- en secundaire scholen, op weg 
om van hun school een duurzame straffe 
school te maken. 7 



  
  

  

WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
 

Dienst Duurzaam Milieu- en 
Natuurbeleid 

t 03 240 66 85 
e regiowerking 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

regiowerking 

De provinciale landschapskaart 

De provinciale landschapskaart is een handig hulpmiddel dat een 
overzicht biedt van de verzamelde landschapskennis. Deze digi
tale kaart stelt je in staat om in een oogopslag te bekijken welke 
elementen het landschap vorm geven in de provincie Antwerpen. 
Moet je als ambtenaar advies verlenen of ben je terreinbeheerder, 
dan heb je met de landschapskaart meteen een idee van de land
schappelijke impact van een project. 

8 

Wat doet de dienst Duurzaam Milieu- 
en Natuurbeleid? 

De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 
is de centrale beleidsdienst. De dienst is onder 
andere actief op het vlak van milieumanagement, 
biodiversiteit, landschapsbeleid, opmaak 
beheerplannen en gebiedsgerichte werking. 
Ondersteuning van gemeenten bij de realisatie 
van hun milieu- en natuurbeleid loopt als een 
rode draad doorheen de werking. 

Belang voor de gemeente? 

Het team Regiowerking ondersteunt gemeente
lijke milieudiensten in hun dagelijkse werking. 
De regioverantwoordelijken vormen het eerste 
aanspreekpunt in hun regio. 

Het team Milieu, Klimaat en Duurzame 
Ontwikkeling coördineert het invoeren van het  
milieumanagementsysteem ISO 14001 en de 
campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020. 
Daarnaast beschikt het over ruime expertise 
op gebied van duurzame aankopen, duurzame 
mobiliteit, energie, klimaatbeleid, … Deze 
kennis wordt met de gemeenten gedeeld via 
de communicatiekanalen van de regiowerking 
(provinciale website en overlegmomenten). 

Het team Natuur en Landschap is actief op 
vlak van de opmaak van beheerplannen, 
natuurverbindingen, beschermde landschappen, 
landschapseducatie, trage wegen, biodiversiteit, 
landschapsbeelden biodiversiteit en ecosysteem-
diensten. De natuurprojecten voor gemeenten 
vind je terug op p. 56. 



  
  

  

 

 
 

 

 

 
 

WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

Regionale landschappen
 

Marian Gerard 

t 03 240 56 68 
e marian.gerard 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

regionale landschappen 

Herstel vlasrootput in Klein-Brabant 

In Klein-Brabant zijn er nog een 75-tal vlasrootputten bewaard 
gebleven. Ze hebben een hoge cultuurhistorische, landschappelijke 
en ecologische waarde. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme 
herstelde samen met de gemeente Sint-Amands één van die honderd 
jaren oude landschapsparels, Zegbroek. Ze nodigde alle buren van 
Zegbroek uit op een drink. De oudere aanwezigen genoten van de 
aandacht die werd besteed aan een deel van hun geschiedenis die 
door velen niet meer gekend is. 

99 

Wat doen de Regionale landschappen? 

Een regionaal landschap is een samenwer
kingsverband tussen gemeenten, provincie en 
verenigingen uit de sectoren natuur, landbouw, 
jacht en toerisme. Een regionaal landschap bouwt 
bruggen tussen alle actoren in het landschap. 
Door voortdurend overleg en samenwerking 
met alle partners, werkt het aan de verbetering 
van de landschapskwaliteit en het vergroten van 
het draagvlak voor natuur en landschap binnen 
haar werkingsgebied. Er zijn zeventien regionale 
landschappen in Vlaanderen, waarvan vier binnen 
de provincie Antwerpen: Kleine en Grote Nete, de 
Voorkempen, Rivierenland en Schelde-Durme. 

Belang voor de gemeente? 

Aangesloten gemeenten kunnen terecht bij hun 
regionaal landschap voor projecten of vragen 
rond natuur, landschap, natuurrecreatie en 
streekidentiteit. Ter illustratie een niet-limitatieve 
lijst van projecten die een regionaal landschap 
kan realiseren: 
•	 aanleg en beheer van kleine 

landschapselementen 
•	 soortbeschermingsprojecten 
•	 plattelandsontwikkeling en agrarisch 

natuurbeheer 
•	 restauratie en behoud van klein historisch 

erfgoed, oude landgebruiken en streekverhalen 
•	 trage wegenprojecten en ontwikkeling van 

recreatieve netwerken 
• aanleg van speelgroen en buurtgroen 
• organisatie van publieksactiviteiten 



 

  
  
  

  

  

 

 

 

 

WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

Streekvereniging Zuidrand
 

Wat doet de Streekvereniging Zuidrand? 

De Streekvereniging Zuidrand is een 
gebiedsgerichte samenwerking voor meer 
beleefbare open ruimte ten Zuiden van 
Antwerpen. Het bestaat uit verschillende 
partners, met inbegrip van het strategisch project 
‘Beleefbare Open Ruimte’. 
•	 De provincie Antwerpen, met een 

coördinerende rol. 
•	 De gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, 

Edegem, Hove, Kontich, Lint, de stad Mortsel en 
het district Wilrijk. 

•	 De Vlaamse overheid zoals het Agentschap 

Belang voor de gemeente? 

De Streekvereniging zet in op visievorming en 
toeristische streekontwikkeling van de open 
ruimte die ze in de praktijk omzet met projecten  
zoals trage wegen, vergroenen van speelplaatsen, 
wandel- en fietsroutes, natuur- en landschaps
projecten, verwervingsprojecten, ... 

Samenwerking leidt tot aankoop Uilenbos 

Natuurpunt kocht het Uilenbos met steun van de gemeente 
Hove, provincie Antwerpen en Vlaanderen via het strategisch 
project ‘Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ van 
het Landschapspark Zuidrand. Het Uilenbos heeft een grote 
natuurwaarde. Op 14 oktober 2017 werd het Uilenbos feestelijk 
geopend onder een stralende zon. Deze opening is de bekroning van 
de intensieve samenwerking tussen alle partners. 

Sabine Caremans – Lotte Meuleman 

t 03 240 57 71 
t 03 240 57 42 
e sabine.caremans 

@provincieantwerpen.be 
e lotte.meuleman 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

landschapspark zuidrand 

voor Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed, 
Ruimtelijke Ordening en Landbouw en Visserij. 

• Lokale en bovenlokale verenigingen zoals 
Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat 
(ABS), Pasar, Natuurpunt, Kempens Landschap, 
Bosgroep Antwerpen-Zuid, vzw trage wegen, … 
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WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

Bosgroepen 

Wat doen de Bosgroepen? 

Een bosgroep is een vrijwillig 
samenwerkingsverband tussen zowel openbare 
als privé-boseigenaars. 
Een bosgroep geeft een antwoord op de 
problemen die de versnippering van het bos 
met zich meebrengt, via een uitgebreide 
dienstverlening die vele boseigenaars helpt bij 
hun bosbeheer. De rode draad doorheen de 
werking is steeds het duurzaam bosbeheer: 
een evenwicht tussen de belevingswaarde, 
landschappelijke waardering, natuurwaarde en 

van de bosgroep waarvan hun gemeente deel 
uitmaakt. Verder kunnen gemeenten met 
privé- en openbare bossen zelf lid worden van 
de bosgroep en beroep doen op de aangeboden 
ondersteuning. 

Dit zijn de belangrijkste diensten die een 
bosgroep aanbiedt: 
•	 Doorstroming van informatie en advies over het 

ecologisch en economisch beheer van bossen. 
•	 Hulp bij het indienen van vergunningsaanvragen 

en subsidieaanvragen (bijvoorbeeld voor het 
opmaken van een toegankelijkheidsreglement 

Jaarlijkse bosrandactie 

Een bosrand is de overgang tussen bos en open terrein. Een 
natuurlijke bosrand biedt een habitat voor vogels, schuilgelegenheid 
en voedsel voor vlinders en insecten, ... Om de aanleg van natuurlijke 
bosranden aan te moedigen, organiseren verschillende bosgroepen 
jaarlijks een gezamenlijke bosrandenactie. Boseigenaars kunnen aan 
een voordelig tarief een gevarieerd bosrandenpakket samenstellen 
uit een lijst aan geschikte bomen en struiken. Op die manier werd 
in 2016 bij Bosgroep Antwerpen Zuid 2,6 km bosrand aangelegd bij 
particulieren. 

economische functie van het bos.	 voor een boscomplex …). 
• Coördineren van de opmaak van 

Belang voor de gemeente? bosbeheerplannen. 
• Beheerwerken organiseren. 

Er zijn vier bosgroepen actief in de provincie • Organiseren van opleidingen, excursies, 
Antwerpen. Inwoners en boseigenaars van een activiteiten. 
gemeente kunnen beroep doen op de diensten 

Marian Gerard 

t 03 240 56 68 
e marian.gerard 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

bosgroepen 
w www.bosgroepen.be/ 

bosgroepen-antwerpen 
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WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

Dienst Integraal Waterbeleid
 

Wat doet de dienst Integraal 
Waterbeleid? 

De provincie Antwerpen beheert bijna 2400 km 
waterlopen, diverse infrastructuur en talrijke 
overstromingsgebieden. In het provinciale 
waterbeleid wordt gestreefd naar een duurzaam 
evenwicht tussen menselijke gebruiksfuncties 
en ecologische functies, ook wel integraal 
waterbeleid genoemd. Het behoud en herstel 
van gezonde, evenwichtige watersystemen is 
hierbij essentieel. De provincie Antwerpen werkt 
samen met gemeenten in het kader van zowel 
kleinschalige projecten als grotere integrale 

ondersteunt en coördineert de provincie ook 
de bestrijding van ratten en watergebonden 
exoten. Gemeentelijke rattenvangers kunnen voor 
logistieke en inhoudelijke steun terecht bij het 
provinciale bestrijdingsteam. 

De dienst actualiseert eveneens de Vlaams 
Hydrografische Atlas met o.a. de gemeentelijke 
grachten van algemeen belang. Verder worden 
via een geoloket de atlassen van de onbevaarbare 
waterlopen van 1877 en 1950 ter beschikking 
gesteld. 

Ook de ruimingsplannen van de provinciale 

Laarse Beek als voorbeeld van een integrale aanpak 

De Laarse Beek is als een blauwgroene draad die veilig waterbeheer, 
ecologie, landschap en recreatie vloeiend met elkaar verweeft. Eerder 
nam de provincie Antwerpen de beek gefaseerd onder handen in het 
Peerdsbos en het gemeentepark van Brasschaat, met als kers op de 
taart een bespeelbare vistrap. De provincie realiseerde, samen met de 
gemeente Brasschaat en het wijkcomité Het Leeg-Rietbeemden, een 
nieuwe groenzone langsheen de Laarse Beek die werd uitgerust met 
een bankje, picknicktafel, wandelpad en wandelbrug. 

Dienst Integraal Waterbeleid 

t 03 240 64 61 
e diw@provincieantwerpen.be 

w www.provincieantwerpen.be › 
waterbeleid 

w www.provincieantwerpen.be › 
geoloketten 

n nieuwsbrief Spraakwater 

waterprojecten. 

Belang voor de gemeente? 

Voor werken aan waterlopen van 2de en 3de 
categorie dient bij de dienst Integraal Waterbeleid 
een advies of een machtiging aangevraagd te 
worden. 

Via de dienst Integraal Waterbeleid 

waterlopen kan je raadplegen via het geoloket. 
De dienst beschikt over zeven controleurs die 
door gemeenten steeds gecontacteerd kunnen 
worden over het beheer van de provinciale 
waterlopen. Als burgers iets ongewoon zien in 
een provinciale waterloop, kunnen ze dit melden 
via het meldpunt waterlopen (meldpuntwater
lopen.be) van de provincie Antwerpen. 

12 



  
  

  

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

Dienst Omgevingsvergunningen
 

Wat doet de dienst 
Omgevingsvergunningen? 

Chemiereus, varkensbedrijf, brouwerij, metaal
verwerkend bedrijf, ... allemaal moeten ze een 
omgevingsvergunning aanvragen. 

De omgevingsvergunning integreert de vroegere 
milieu- en stedenbouwkundige vergunning. De 
deputatie is de bevoegde vergunningverlenende 
overheid voor projecten van de provinciale 
gesloten lijst en inrichtingen van klasse 1. De dienst 
Omgevingsvergunningen zorgt voor de dossierbe-

Belang voor de gemeente? 

De dienst heeft heel wat expertise in huis. Voor 
de dossiers met stedenbouwkundige handelingen 
kan de dienst rekenen op ondersteuning vanuit de 
dienst Omgevingsberoepen. Dossierbehandelaars 
en een multidisciplinair team aan experten zorgen 
samen voor de verwerking van een grote stroom aan 
dossiers over activiteiten van zeer uiteenlopende aard. 
Gemeenten en bedrijven kunnen met vragen over een 
dossier terecht bij de dienst Omgevingsvergunningen. 

Neem zeker eens een kijkje op de website van de 

Wie zit er in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie? 

Voor de ingedeelde activiteiten zijn alle adviesinstanties nu ook 
lid van de commissie, zoals de watertoetsadviseurs, ANB, FANC, … 
Daarnaast komen er door de stedenbouwkundige handelingen extra 
leden bij, zoals het Havenbedrijf, Infrabel, de wegbeheerder, … Voor 
de stedenbouwkundige expertise wordt gerekend op een deskundige 
ruimtelijke ordening van de provincie Antwerpen en de inbreng van 
de gemeente. De gemeente is adviesbevoegd voor zowel het milieu 
als het stedenbouwkundige luik en heeft inzicht in de lokale situatie. 

Dienst Omgevingsvergunningen 

t 03 240 57 45 
e omgevingsvergunningen 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

dienst omgevingsvergunningen 
n Nieuwsflash 

omgevingsvergunningen 

handeling van deze aanvragen en organiseert de 
Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) 
in eerste aanleg. 

Ook voor beroepen tegen een beslissing van een 
college van burgemeester en schepenen is de 
deputatie bevoegd. De dienst Omgevingsberoepen 
van de provincie behandelt de beroepsdossiers en 
organiseert de POVC in beroep. 

dienst Omgevingsvergunningen. Hier vind je extra 
informatie over reglementering en procedures, 
formulieren, contactinformatie en een praktische 
wegwijzer. 

Via de ‘Nieuwsflash Omgevingsvergunningen’ geeft 
de dienst een update van wijzigingen in de regelge
ving, digitalisering en nog veel meer. 
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WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

Provinciaal Instituut voor Hygiëne 

Wat doet het PIH? Omdat bij het parket en de politiediensten 

Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
Kronenburgstraat 45 
2000 Antwerpen 

t 03 259 12 00 
e pih@provincieantwerpen.be 

w www.provincieantwerpen.be › 
PIH 

Onderzoek van waterbodemverontreiniging in Broek De Naeyer te 
Willebroek 

De provincie bestrijdt ongewenste exoten in het natuurgebied Broek 
De Naeyer in Willebroek. Maar het natuurgebied is ook een voormalig 
industriegebied. Hierdoor kunnen de exotenbestrijders in contact 
komen met historische verontreiniging. 
Het PIH nam monsters van bodem, waterbodem en oppervlakte
water in het natuurgebied. Uit de analyseresultaten van het labo van 
het PIH bleek dat voor het grootste deel van de werken de normale 
voorzorgsmaatregelen konden volstaan. 

Het PIH wil enerzijds innovatie en expertise 
versterken inzake gezondheid en milieu en 
anderzijds het milieu-, natuur-, en gezondheids
beleid van provinciale en andere overheden 
ondersteunen. 

Belang voor de gemeente? 

Het team Milieu werkt projecten uit voor het 
provinciale en gemeentelijke milieubeleid (zie 
milieuprojecten, p. 35). Een gemeente kan 
bijvoorbeeld beroep doen op het PIH voor 
bemonstering van zwemwater, afvalwater, 
oppervlaktewater, grondwater, bodem,… en 
het analyseren van deze monsters. Gemeenten 
kunnen ook bij het PIH terecht voor onderzoek 
en advies in verband met geluid. 

een grote behoefte aan milieuondersteuning 
aanwezig is, werkte de handhavingscel van het 
PIH een werking naar deze diensten uit. Ook de 
gemeentelijke milieu- en stedenbouwkundige 
ambtenaren en toezichthouders worden door 
de handhavingscel ondersteund. Op diverse 
studiedagen wordt er dieper ingegaan op het 
thema omgevingshandhaving. 

Het PIH ondersteunt gemeenten die deel
nemen aan de campagne ‘Klimaatneutrale 
Organisatie 2020’ bij de opmaak van een 
broeikasgasinventaris. 

Via het team Gezondheid is er ook heel wat 
expertise op vlak van milieu en gezondheid. 
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WEGWIJS › DEPARTEMENT LEEFMILIEU 

Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie
 

Wat doen het PIME en MOS? 

PIME staat voor leren over natuur en milieu voor 
duurzame ontwikkeling. Het aanbod is gericht op 
leerlingen vanaf de tweede graad basisonderwijs, 
alle graden van het secundair onderwijs en 
studenten van de lerarenopleiding. 

De MOS-begeleiders helpen schoolteams, van 
basis- en secundaire scholen, op weg om van 
hun school een duurzame straffe school te 
maken. Daarvoor biedt MOS: begeleiding op 
maat, nascholingen, lerende netwerken, de kans 

kunnen er terecht voor biotoopstudies, veldwerkactivi
teiten of activiteiten over onder andere water, energie 
en klimaatverandering. Ook een begeleide excursie op 
de Kesselse heide behoort tot de mogelijkheden. 

Wil je met jongeren of kinderen aan de slag 
in de natuur? Ontleen gratis de veldkoffers en 
veldwerkmaterialen bij de provincie Antwerpen. 

MOS ondersteunt gemeenten ook bij hun eigen 
werking naar scholen en scholengemeen
schappen. Zo gaat MOS sinds 2017 aan de slag 
met scholen en hun gemeente in het kader van 

Hulp voor je vergroeningsproject 

Droom jij van een moestuin, een wilgenhut of een volledig groene 
schoolomgeving? Zowel inhoudelijk, educatief als financieel helpt 
MOS je op weg. 
MOS-begeleider Katrien ging met het kleuterteam van de Basisschool 
De Linde uit Bornem aan de slag om de leerkrachten warm te 
maken om nog meer in te zetten op het educatief gebruik van de 
buitenruimte. Na de sessie gingen de leerkrachten naar huis met 
ideeën en concrete plannen om buiten les te geven. 

PIME 
Mechelsesteenweg 365 
2500 Lier 

t 015 30 61 20 
e pime@provincieantwerpen.be 

w www.provincieantwerpen.be 
› pime 

n nieuwsbrief PIME 

MOS – provincie Antwerpen 
p/a PIME 
Mechelsesteenweg 365 
2500 Lier 

t 015 30 61 25 
e mos@ provincieantwerpen.be 

w www.provincieantwerpen.be 
› MOS 

w www.mosvlaanderen.be 
n MOS nieuwsbrief 

om internationaal uit te wisselen (Eco-Schools), 
educatieve materialen, mogelijkheid gratis 
gebruik te maken van openbaar vervoer van De 
Lijn (MOS-pas) en communicatietools. 

Belang voor de gemeente? 

Het PIME organiseert een brede waaier aan educatieve 
activiteiten voor leerlingen. Scholen 

klimaatverandering (MOS-Klimaatbende voor 
basisscholen en het MOS-Klimaattraject voor 
secundaire scholen). Doorheen deze tweejarige 
trajecten zetten we leerlingen en leerkrachten 
aan tot duurzaam denken en handelen. 

MOS ontleent de MOS-energiekoffer voor basis 
en secundair onderwijs, een MOS-starterskit voor 
vergroeners, de kaMOShibai en MOS-inspiratiekits. 

1515 



Andere  
provinciale partners 

In andere departementen van de provincie 
Antwerpen werken er ook diensten rond milieu, 
klimaat, natuur en duurzaamheid. We zetten de 
belangrijkste op een rij. 
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WEGWIJS › ANDERE PROVINCIALE PARTNERS 

Dienst Mondiaal Beleid
 

Fietsen langs ecologische en duurzame stopplaatsen 

Dienst Mondiaal Beleid werkt samen met gemeenten een Fair 
Trade Ecocyclo uit. Deze fietstocht maakt gebruik van het 
knooppuntennetwerk, maar leid je langs locaties met een link naar 
eerlijke handel en lokale- en duurzame voeding. In de provincie 
Antwerpen bestaan er momenteel 18 Ecocyclo’s. Je vindt ze terug op 
de website van de provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be 
> fair traide ecocyclo. 

Coveliersgebouw 
Boomgaardstraat 22 
2600 Antwerpen 

t 03 240 56 29 
e mondiaal@ 

provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

solidariteit 
n nieuwsbrief mondiaal beleid 

1717 

Wat doet de dienst Mondiaal Beleid? 

De dienst voert het mondiaal beleid uit van de 
provincie Antwerpen waarvan ontwikkelingssa
menwerking, mondiale vorming en sensibilisatie 
voor mondiale thema’s de kerntaken zijn. 

Belang voor de gemeente? 

De dienst Mondiaal Beleid helpt gemeenten om 
een mondiale gemeente te worden die inzet 
op eerlijke handel, duurzaam aankoopbeleid 
en educatie en sensibilisatie voor een mondiale 
wereld. 

Op regelmatige basis organiseert de 
dienst Mondiaal Beleid vormings- en 
uitwisselingsmomenten voor diverse lokale 
actoren. 



 

  
  
  
  

WEGWIJS › ANDERE PROVINCIALE PARTNERS 

Kamp C 

Wat doet Kamp C? Ook voor het bepalen van een ambitieniveau bij 

Kamp C 
Britselaan 20 
2260 Westerlo 

t 014 27 96 50 
e info@kampc. be 

w www.kampc.be 
n nieuwsbrief Kamp C 

Tijdelijke tentoonstelling ‘Duurzaam Bouwen en Wonen’  
op maat van gemeenten 

Kamp C heeft een mobiele tentoonstelling rond de principes van 
duurzaam bouwen en wonen, vergelijkbaar met de permanente 
tentoonstelling van Kamp C, maar in een kleinere en mobiele versie. 
Gemeenten kunnen deze tentoonstelling lenen voor een vaste 
kostprijs. Zo brengt Kamp C haar verhaal ook tot bij de burgers die 
wat verder van Kamp C wonen. 

Kamp C is het Provinciaal Centrum Duurzaam 
Bouwen en Wonen. Ze wil burgers, bouwpro
fessionelen en lokale overheden ondersteunen, 
informeren en sensibiliseren rond het thema 
duurzaam bouwen en wonen. 

Belang voor de gemeente? 

Kamp C beschikt over een uitgebreide tentoon
stelling die het bouwproces van A tot Z belicht. 
Als gemeente kun je het initiatief nemen om een 
begeleide rondleiding te organiseren. 

Aan het infoloket kunnen gemeenten en burgers 
onafhankelijk en neutraal bouwadvies inwinnen. 
Dit kan per mail, telefonisch of op afspraak. 

bouwprojecten, energie-advies of het screenen 
van aanbestedingen kun je bij Kamp C terecht. 
Deze dienstverlening is volledig gratis. 

Op vraag van de gemeente geeft Kamp C ook 
lokaal infosessies en/of bouwadvies aan burgers. 
Bij het bouwadvies worden de (ver)bouwplannen 
van de burgers op duurzaamheid gescreend. 

Heb je als gemeente nog bepaalde noden 
waarin Kamp C je misschien kan bijstaan? Kamp 
C bekijkt altijd graag de vraag naar mogelijke 
samenwerkingen. 
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WEGWIJS › ANDERE PROVINCIALE PARTNERS 

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid
 

Wat doet de dienst Landbouw- en 
Plattelandsbeleid? 

Het landbouw- en plattelandsbeleid in de 
provincie Antwerpen wordt gedragen door 
de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid 
en de twee praktijkonderzoekscentra: 
de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf 
Pluimveehouderij. 

Belang voor de gemeente? 

Heb je een vraag over de land- en 
tuinbouwsector? Wil je meer informatie over 
landbouw en ruimtelijke ordening? Of ben 
je op zoek naar actuele landbouwcijfers van 
jouw gemeente? Neem dan contact op met 
de medewerkers van de dienst Landbouw- en 
Plattelandsbeleid. Zij zijn jouw aanspreekpunt 
voor advies over glastuinbouw, hoeve- en 

streekproducten, ruimtelijke ordening, 
dorpenbeleid en plattelandsbeleid. 

Wil je een landbouw- of plattelandsproject op 
poten zetten? Of organiseer je een evenement 
rond landbouw of platteland? Dan maken 
we je graag wegwijs in de verschillende 
subsidiemogelijkheden (PDPO, Leader en 
subsidiekorf). 

Heb je een technische vraag over 
melkveehouderij, voedergewassen (maïs, 
gras, …) of pluimveehouderij? Dan staan de 
medewerkers van de Hooibeekhoeve en het 
Proefbedrijf Pluimveehouderij voor je klaar. Na 
afspraak kun je ook een bezoek brengen aan hun 
bedrijf. Verder is de Hooibeekhoeve ook jouw 
aanspreekpunt voor advies over waterkwaliteit, 
MAP-meetpunten, gratis erfbeplantingsplannen 
en boerderijbezoeken. 

Doe mee met de Week van de Korte Keten 

Eind mei organiseren we samen met VLAM en de andere provincies 
de Week van de Korte Keten. Een unieke kans om als stad of 
gemeente naar buiten te komen met jullie eigen hoeve- en 
streekproducten. Stap dus mee in dit verhaal en organiseer ook in 
jouw gemeente een evenement, boerenmarkt, proeverij of fietstocht. 
Meer informatie vind je op onze website www.provincieantwerpen.be 
> Week van de Korte Keten. 
Benieuwd welke hoeve- en streekproducten er in jouw buurt zijn? 
Neem dan een kijkje op www.lekkersmetstreken.be. 

Dienst Landbouw- en 
Plattelandsbeleid 

t 03 240 58 00 
e landbouw 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be 

› landbouw en platteland 
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WEGWIJS › ANDERE PROVINCIALE PARTNERS 

Dienst Mobiliteit 

Wat doet de dienst Mobiliteit? 

Naar je werk, je school, je hobby, de winkel, ... 
Iedereen heeft (bijna) elke dag te maken met 
mobiliteit. De provincie Antwerpen bekijkt 
mobiliteit vanuit het STOP-principe: zoveel 
mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar 
vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de 
Personenwagen inzetten. De focus ligt daarbij op 
de zachte mobiliteit. 

Belang voor de gemeente? 

De dienst Mobiliteit geeft adviezen voor 
gemeentelijke mobiliteitsplannen en voor 
mobiliteitsstudies en -ontwerpen. Ze legt de 
nadruk op het effect voor fietsers en andere 
zachte weggebruikers, en de relatie met lopende 
en/of geplande ingrepen bij buurgemeenten. 

Met het 10op10-project ondersteunt de dienst 
Mobiliteit basisscholen met verkeerssensibilisatie 
en -educatie. Scholen worden stap-voor-stap 
begeleid in het behalen van het 10op10-label 
en ontvangen subsidies voor kindvriendelijke 
verkeersacties. 

De provinciale Fietsbarometer is een uniek 
instrument dat informatie verzamelt over fietsers 
en fietsroutes. Het vergelijken, interpreteren en 
analyseren van al die informatie leidt tot een 
objectieve basis voor een integraal fietsbeleid, 
een rapport waarmee lokale overheden aan de 
slag kunnen. De provincie Antwerpen analyseert 
stelselmatig het hele Bovenlokale Functionele 
Fietsroutenetwerk (BFF) en stelt de resultaten ter 
beschikking van de steden en gemeenten. 

Via het Fietsfonds kunnen gemeenten subsidie 
krijgen voor de realisatie van bovenlokale functio
nele fietsroutes zoals voor fietsostrades. 

Fietsostrade F14 in Ekeren scoort 8,5/10 

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in het district Ekeren 
de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Trilcomfort, breedte, 
schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte 
elementen. De F14, fietsostrade Antwerpen-Essen, scoort op het 
grondgebied van Ekeren een mooie 8,5/10. De ondergrond is nog in 
cementbeton maar de breedte van 3m en het profiel als vrijliggende 
fietsweg maken van deze route een pareltje. 

Dienst Mobiliteit 

t 03 240 66 25
 
e fietsen 


@provincieantwerpen.be  

w www.provincieantwerpen.be › 


mobiliteit
 
n nieuwsbrief Antwerpen
 

fietsprovincie over fietsen
 
n	 nieuwsbrief Provinciaal 


Mobiliteitspunt Antwerpen 

over duurzaam woon-

werkverkeer
 

n	 nieuwsbrief 10op10 

over verkeers- en 

mobiliteitseducatie
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Britt Mertens – Britt Biermans 

t 03 240 66 85 
e regiowerking 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

regiowerking 

Een duurzaam welkom voor nieuwe milieu- of 
duurzaamheidsambtenaren 

Start er een nieuwe milieu- of duurzaamheidsambtenaar in de 
gemeente? Dan brengt de regiowerking graag een bezoekje om 
het ondersteuningsaanbod van de provincie Antwerpen en de 
regiowerking voor te stellen. Daarnaast maken we hem/haar wegwijs 
in het provinciale en Vlaamse milieu- en duurzaamheidslandschap. 
Zo start je nieuwe collega met heel wat kennis en info aan zijn/haar 
nieuwe job! 

De regiowerking, het eerste aanspreekpunt 

Om het gemeentelijk milieubeleid optimaal te 
ondersteunen, werd de provincie opgedeeld in 
twee regio’s (zie kaartje). Elke regio heeft een 
eigen aanspreekpunt. 

De regiowerking is het eerste aanspreekpunt 
voor de gemeentelijke milieu- en duurzaam
heidsambtenaren en mandatarissen leefmilieu. 
Via het thema milieu bereikt de regiowerking ook 
gemeentelijke ambtenaren en mandatarissen 
van andere domeinen zoals klimaat, mobiliteit, 
landbouw, ... 

De regiowerking vervult een scharnierfunctie, 
enerzijds tussen de gemeentelijke milieudiensten 
en de diverse deskundigen werkzaam binnen 
de provinciale diensten, anderzijds tussen 
de verschillende actoren in het milieu- en 
natuurlandschap. 

De vijf provincies samen beschikken over 
een schat aan informatie en expertise. 
Door de oprichting van het Interprovinciaal 
Kenniscentrum (IPKC) kunnen de provincies 
nauwer samenwerken en structureler informatie 
uitwisselen. Op die manier bieden we een 
nog ruimere dienstverlening aan steden en 
gemeenten. 

Gemeentelijke ondersteuning 

Heb je vragen of heb je advies nodig over milieu, 
klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling? Dan 
kun je hiervoor terecht bij de regiowerking. De 
regioverantwoordelijken zorgen voor het loket en 
geven een antwoord op al je vragen. 

De regiowerking organiseert of ondersteunt 
praktijkgerichte studiedagen en vormingen over 
milieu- en duurzaamheidsthema’s. 

Op het milieu- en het duurzaamheid- en 
klimaatoverleg wisselen gemeentelijke milieu- en 
duurzaamheidsambtenaren ervaring uit. De 
regiowerking zorgt voor de agendapunten en 
sprekers. 

Tenslotte ondersteunt de regiowerking je bij 
provinciale campagnes zoals 
Klimaatneutrale Organisatie 
2020, Vriend van de Thermostaat, 
Landschapsbeelden, groepsaan
kopen energie, ... 

Heb je nood aan een specifieke 
ondersteuning? De regiowerking 
helpt je verder. 

Voor vragen over handhaving kun 
je terecht bij de handhavingscel 
van het PIH. Meer informatie vind je 
terug op p 26. 
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BELEIDSONDERSTEUNING 

Britt Mertens
 
T 03 240 66 85
 
M 0485 72 89 02
 

Essen 

Kalmthout 

Antwerpen Zwijndrecht 

Stabroek Kapellen 

Brasschaat 

Schoten 

Wuustwezel 

Brecht 

Hoogstraten 

Rijkevorsel 
Merksplas 

Ravels 

Baarle Hertog 

Wijnegem 

Wommelgem 

Mortsel 

Edegem 

Aartselaar 

Borsbeek 

Hemiksem 

Bornem 

Sint Amands 
Puurs Willebroek 

Schelle 

Niel 
Kontich 

Boom 

Mechelen 

Sint Katelijne Waver 

Bonheiden 

Putte 

Heist op den Berg 

Hove 

Lint 
Lier 

Boechout 

Ranst 

Berlaar 

Zandhoven 

Herenthout 

Herentals 

Herselt 

Hulshout 

Westerlo 

Olen 
Geel 

Laakdal 

Meerhout 

Balen 

Mol 

Dessel Kasterlee 

Vorselaar 

Zoersel 
Schilde 

Malle 

Beerse 

Lille 

Vosselaar 

Turnhout 

Oud Turnhout 

Arendonk 

Retie 

Rumst Duffel 

britt.mertens@provincieantwerpen.be 

Britt Biermans 
T 03 240 66 88 

M 0475 73 03 82 

Nijlen 

Grobbendonk 

britt.biermans@provincieantwerpen.be 23 

mailto:britt.biermans@provincieantwerpen.be


  
  

  

BELEIDSONDERSTEUNING 

Studiedagen
 

Het departement Leefmilieu werkt een uitgebreid 
vormingsaanbod uit dat zoveel mogelijk aan de 
noden van gemeenten tegemoet komt. Er wordt 
hiervoor samengewerkt met provinciale diensten, 
de provinciale bestuursschool INOVANT, andere 
Vlaamse provincies, andere overheidsinstanties en 
NGO’s. 

Een overzicht van de geplande en afgelopen 
studiedagen vind je terug op de website www. 
provincieantwerpen.be › regiowerking. Een aantal 
provinciale studiedagen werden ondertussen een 
vaste waarde. 

Vaste waarden 

Provinciale milieudag: de jaarlijkse netwerkdag 
voor lokale en provinciale ambtenaren. Elk jaar 
staat een actueel milieuthema centraal. Via 
voorbeelden en plaatsbezoeken wordt de theorie 
aan de praktijk gekoppeld. 

Provinciale landschapsdag: de jaarlijkse 
netwerkdag in samenwerking met de provinciale 
dienst Erfgoed. Ieder jaar wordt een ander stukje 
landschap in onze provincie belicht. 

Klimaatplatform: tweejaarlijks platform waar alle 
partners en gemeenten samen komen, die in de 
provincie Antwerpen werken rond klimaat. 

ANKONA-ontmoetingsdag: jaarlijkse trefdag 
voor iedereen die een gezonde interesse heeft in 
natuur en landschap. 

Platform voor lokale handhaving: studiedagen 
voor lokale toezichthouders, waarbij ingezoomd 
wordt op handhaving binnen een bepaalde 
sector, bijvoorbeeld horeca, garages, ... (zie p. 26). 

Studiedagen omgevingswetgeving: 
praktijkgerichte studiedagen over milieu- en 
stedenbouwkundige wetgeving, bijvoorbeeld 
Vlarem-wijzigingen, omgevingsvergunning, 
geluid, … 

Kort op de bal 

Groen speelweefsel 

Hoe zet je groene speelruimte binnen je gemeente letterlijk en 
figuurlijk op de kaart? Bij wie kan je terecht om je ideeën rond 
groen en speelruimte mee te realiseren? Departement Omgeving 
Vlaanderen en provincie Antwerpen brachten op de studiedag  
Groen Speelweefsel milieu- en groendiensten, jeugddiensten en al 
wie mee de groene speelkar wil trekken bijeen voor een inspirerende 
kennisuitwisseling.  

Naast de vaste waarden, organiseert 
het departement Leefmilieu extra 
studiedagen afhankelijk van de 
actualiteit. Heb je nood aan een 
bepaalde opleiding? Laat het zeker 
weten. 

Deelname aan de aangeboden 
vormingen is gratis of aan 
sterk gereduceerde prijs voor 
mandatarissen en ambtenaren van 
gemeentebesturen die de overeen
komst met de provincie Antwerpen 
(zie p. 34) hebben afgesloten. 

Britt Mertens – Britt Biermans 

t 03 240 66 85 
e regiowerking@ 

provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

regiowerking 
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Britt Mertens – Britt Biermans 

t 03 240 66 85 
e regiowerking@ 

provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

regiowerking 

Een milieuoverleg over beestjes 

Op het milieuoverleg van oktober 2017 draaide alles rond beestjes. 
De dienst Dierenwelzijn van Vlaanderen lichtte haar gemeentelijke 
ondersteuning toe. De Europese verordening over zorgwekkende 
invasieve soorten werd verduidelijkt. En gemeenten wisselden 
ervaringen uit over hun aanpak van allerhande beestjes waarmee 
ze te maken krijgen: zwerfkatten, slangen, roofvogels, mieren, … 
kwamen aan bod. 

Overleg met collega’s 

De overlegvergaderingen zijn een belangrijke 
informatiebron voor gemeentelijke milieu- en 
duurzaamheidsambtenaren. Ze zijn ook een 
uitstekende gelegenheid om met collega’s van 
andere gemeenten te netwerken. 

Op elk overleg krijgt iedereen de mogelijkheid om 
vragen voor te leggen aan collega’s. Zo kunnen 
andere gemeenten vanuit hun werkervaring, 
advies geven. 

Ook andere gemeentelijke ambtenaren die 
zich aangesproken voelen door de agenda zijn 
welkom. 

De verslagen van deze vergaderingen vind je 
terug op de website van de regiowerking. 

Milieuoverleg 

Op het milieuoverleg staan hoofdzakelijk 
milieu-en natuurthema’s op de agenda zoals 
milieuwetgeving, groen- en natuur, ... De 
regiowerking streeft ernaar om jaarlijks drie 
overlegmomenten te organiseren. 

Duurzaamheid- en klimaatoverleg 

Ten minste tweemaal per jaar organiseert 
de regiowerking een duurzaamheid- en 
klimaatoverleg. De focus ligt op klimaatbeleid, 
duurzaamheidsthema’s en voorbeeldprojecten. 
De uitnodiging wordt verstuurd naar 
duurzaamheidsambtenaren en naar ambtenaren 
die bezig zijn met het gemeentelijk klimaatbeleid. 

Vaste agendapunten zijn de stand van 
zaken van klimaatcampagnes, 
het ondersteuningsaanbod 
van de provincie, ervaringen 
van gemeenten en 
communicatiecampagnes naar 
doelgroepen. 
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Garage met carwash veroorzaakt klachten over geluidshinder 

Wat kun je als toezichthouder doen? De handhavingscel van het PIH 
helpt je verder en geeft je: 
een plan van aanpak waarmee je kunt handhaven; 
advies over mogelijke bestuurlijke maatregelen, welke procedure 
gevolgd moet worden en wat de inhoud van deze maatregel kan zijn. 
Voor deze case doet de handhavingscel beroep op de expertise van 
de geluidscel van het PIH. 

Els Roggeman 
Kronenburgstraat 45 
2000 Antwerpen 
m 0475 33 25 09 
e els.roggeman 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

lokale toezichthouder 

PIH - handhavingscel 

Omdat bij het parket en de politiediensten 
een grote behoefte aan milieuondersteuning 
aanwezig is, werkte de handhavingscel van het 
PIH een werking naar deze diensten uit. Ook de 
gemeentelijke milieu- en stedenbouwkundige 
ambtenaren en toezichthouders vinden bij 
de handhavingscel een ruim aanbod over 
omgevingshandhaving. 

Ondersteuning 

De handhavingscel geeft een antwoord op al 
je vragen over omgevingshandhaving; zoals 
bijvoorbeeld bevoegdheden inzake handhaving, 
interpretatie van de regelgeving over milieu en 
stedenbouw en documenten. Het betreft hier een 
snelle adviesverlening zodat handhaving in al zijn 
aspecten op een juiste manier gebeurt. 

Sinds 2005 organiseert het PIH opleidingen rond 
milieuwetgeving. 

In 2010 werd het ‘platform voor lokale 
milieuhandhaving’ opgestart. Dit platform 
staat open voor de lokale politie en lokale 
toezichthouders. 

Met die vormingsreeks wil de handhavingscel 
enerzijds informatie en ondersteuning geven en 
anderzijds de lokale handhavers voor milieu en 
stedenbouw aan het woord laten met hun vragen 
en ervaringen. 

Periodiek organiseert de handhavingscel 
vergaderingen voor lokale handhavingsactoren 
(medewerkers van politiezones, milieudiensten 
en diensten stedenbouw), in aanwezigheid 
van een parketmagistraat bevoegd voor 
milieuzaken en stedenbouw. Op 
de agenda staan thema’s zoals de 
handhavingsbevoegdheden binnen 
de verschillende wetgeving, de 
visie van het parket op handhaving, 
problemen bij dossierbehandeling, 
komende wijzigingen van de 
wetgeving, nieuws van milieu-
inspectie of andere handhavers, … 
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BELEIDSONDERSTEUNING 

Informatie
 

Brochure ‘inzOOmen op 
samenwerking’ 

In deze brochure vind je het ondersteunings
aanbod terug voor milieu, natuur, klimaat en 
duurzame ontwikkeling. Ze wijst je de weg 
doorheen het departement Leefmilieu van de 
provincie Antwerpen. De brochure bevat meer 
informatie over de beleidsondersteuning en over 
milieu- en natuurprojecten. 

De brochure wordt jaarlijks geactualiseerd en 
verstuurd naar de gemeentelijke milieudiensten 
en de mandatarissen van Leefmilieu. Je kunt ze 
ook digitaal raadplegen op de website van de 
regiowerking: www.provincieantwerpen.be › 
regiowerking. 

Nieuwsbrief Regiowerking 

Regelmatig wordt een elektronische nieuwsbrief 
(e-zine) verstuurd aan alle milieu- en duur
zaamheidsambtenaren. De nieuwsbrief bundelt 
nieuws over milieu, duurzaamheid, water, natuur, 
educatie en vergunningen. Je vindt er ook een 
agenda met geplande studiedagen terug. Het 
aantal en het tijdstip hangen af van de actualiteit. 

Andere nieuwsbrieven 

Een aantal diensten van het departement 
Leefmilieu hebben een eigen nieuwsbrief: 

•	 dienst Integraal Waterbeleid: spraakwater 
•	 dienst Omgevingsvergunningen: nieuwsflash 

omgevingsvergunningen 
•	 PIME: digitale nieuwsbrief PIME 

Schrijf je in op de website van de provincie 
Antwerpen of contacteer de dienst. 

zOOm 

zOOm is het milieu- en 
natuurmagazine bij uitstek van 
het departement Leefmilieu. 
Het verschijnt vier keer per jaar 
en staat boordevol boeiende 
artikels, prachtige foto’s en nuttige 
activiteiten over milieu en natuur in 
de provincie Antwerpen. 

De laatste edities vind je steeds 
terug op de website 
www.provincieantwerpen.be › zOOm. 

Britt Mertens – Britt Biermans 

t 03 240 66 85 
e regiowerking 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

regiowerking 
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Moïra Heyn 

t 03 240 68 84 
e moira.heyn@ 

provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be 

› landschapsbeelden 
biodiversiteit 

Ecologische inrichting van een voormalig woonuitbreidingsgebied 

De gemeente Essen vormt een woonuitbreidingsgebied aan de 
Kleine Aa om tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied en 
natuurgebied. Via een ecologisch inrichtingsplan opgemaakt door 
de provincie Antwerpen wil de gemeente de biodiversiteit verhogen, 
ecologische verbindingen creëren en zacht recreatief medegebruik 
stimuleren. Mogelijke maatregelen zijn de aanleg van een poel, 
houtkanten, een vogelbosje, ... 

Landschapsbeelden Biodiversiteit 

Het realiseren van betere en nieuwe groene 
infrastructuur is één van de streefdoelen van de 
Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2020. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van 
de Verenigde Naties formuleren “het tegengaan 
van de aftakeling van leefgebieden en verlies aan 
biodiversiteit” als doelstelling tegen 2030. 

De ‘landschapsbeelden biodiversiteit’ bieden 
een leidraad om in verschillende regio’s in 
de provincie Antwerpen te werken aan een 
functioneel netwerk van groene infrastructuur. 
De provincie Antwerpen werd hiervoor ingedeeld 
in achttien verschillende regio’s. Voor elk van die 
regio’s werd een landschapsbeeld biodiversiteit 
opgemaakt. Deze beelden geven een visie op het 
groenblauwe netwerk in jouw streek. Verken de 
landschapsbeelden biodiversiteit op de website 
van de provincie Antwerpen:  
www.provincieantwerpen.be › landschapsbeelden 
biodiversiteit. 

Door met z’n allen SAMEN te werken aan klein
schalige ingrepen kunnen we het verschil maken. 
De provincie Antwerpen streeft dan ook naar 
concrete resultaten door samen te werken met 
diverse partners. 

Mogelijke acties die steden en gemeenten kunnen 
uitvoeren zijn: 

• opmaak van een gemeentelijke groeninventaris – 
groenbeheerplan 

• optimaliseren van het bermbeheer 
• bomen en struiken met het label ‘Plant van Hier’ 

gebruiken in het openbaar groen 
• aanplanten van insectenvriendelijke planten in 

plantsoenen 
• plaatsen van insectenhotels 
• vergroenen van de begraafplaats 
• scholen, bedrijven,… sensibiliseren 

om hun terreinen te vergroenen 
• inventariseren, aanleggen 

en goed beheren van kleine 
landschapselementen 

• inwoners sensibiliseren om de 
tuin natuurvriendelijk in te richten 

• … 

De provincie Antwerpen onder
steunt gemeenten bij deze acties, 
bijvoorbeeld door de opmaak 
van een bermbeheerplan of een 
groeninventaris (zie natuurprojecten 
p. 56). 
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Duurzame gidsen 

BELEIDSONDERSTEUNING 

Onze aankopen hebben een gigantische impact 
op milieu, natuur en samenleving. Als overheid 
willen we het goede voorbeeld geven door ervoor 
te zorgen dat 100% van onze aankopen duurzaam 
zijn in 2020. Daarnaast wil de provincie al haar 
evenementen, groot en klein, op een duurzame 
manier organiseren. 

De provincie Antwerpen inspireert en ondersteunt 
gemeenten door haar expertise te delen via 
vormingsmomenten, gerichte adviesvragen, de 
Gids duurzame aankopen en de Gids duurzame 
evenementen. 

De Gids duurzame aankopen is een praktische 
handleiding voor de opname van duurzaam
heidscriteria in overheidsopdrachten (wat, hoe, 
waarom, waar). De gids bestaat momenteel uit 
een 30-tal verschillende handleidingen voor 
producten, diensten en werken, bijvoorbeeld 
levering van elektriciteit, catering, kantoorbeno
digdheden, voertuigen, ... 

In de Gids duurzame evenementen vind je 
richtlijnen en tips om een evenement te verduur GPP4Growth: duurzame overheidsopdrachten voor een 
zamen per thema: toegankelijkheid, mobiliteit, grondstoffenefficiënte groei 
afval, gebruikte materialen, catering, energie, 
veiligheid, wetgeving, ... De provincie is partner in een Europees project rond duurzame 

overheidsopdrachten. Het GPP4Growth-project brengt 9 partners 
Lokale besturen kunnen zich laten inspireren door uit 9 landen samen, om kennis op te bouwen rond het gebruik van 
de tips in de Gids duurzame aankopen en de Gids overheidsopdrachten om grondstoffenefficiëntie, eco-innovatie en 
duurzame evenementen. Omdat de gidsen in groene groei te bevorderen. Gemeenten kunnen deelnemen aan 
de eerste plaats bedoeld zijn voor intern gebruik verschillende activiteiten binnen het project. 
door provinciale diensten, wordt er hier en daar 
wel verwezen naar specifieke 
raamcontracten of afspraken binnen 
het provinciebestuur.	 Liesbeth Taverniers

t 03 240 57 55 
e liesbeth.taverniers@ 

provincieantwerpen.be 
w	 www.provincieantwerpen. 

be › duurzaam aankopen en 
› duurzame evenementen 
Europees project duurzame 
aankopen GPP4Growth: https:// 
www.interregeurope.eu/ 
gpp4growth/ 
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Participatie als motor voor de uitvoering van klimaatactieplannen 

Met wijken energiebesparing realiseren, een buurt betrekken rond 
een mobiliteitsvraagstuk, met bedrijven aan de slag, … er is niet 
één standaardoplossing. Betrokkenheid en input van de doelgroep 
is essentieel. Sinds 2016 krijgen gemeenten een doorgedreven 
opleiding in participatief werken en genieten ze van coachende 
ondersteuning bij de uitvoering van een participatief klimaattraject.  
Al 20 gemeenten maken gebruik van deze methodiek. 

Els van Praet 

t 03 240 66 83 
e klimaat 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

klimaat 

Klimaatbeleid 

De provincie Antwerpen zet zich in om de 
broeikasgasuitstoot op haar grondgebied te 
verminderen (mitigatie) en maatregelen te 
nemen om met klimaatverandering om te gaan 
(adaptatie). Een provinciaal klimaatbeleid met 
verschillende engagementen zorgt er voor dat 
er heel wat gebeurt. De provincie ondersteunt 
ook het klimaatbeleid van de gemeenten op haar 
grondgebied. 

Klimaatneutrale Organisatie 2020 

Liefst 43 gemeenten worden samen met de 
provincie als organisatie, klimaatneutraal tegen 
2020. Met deze doelstelling geven de provincie 
en de gemeenten het goede voorbeeld aan haar 
inwoners. 
Klimaatneutraal worden is een ambitieuze 
doelstelling. Als provincie ondersteunen we die 
doelstelling door: 

• het opmaken van ondersteuningspakketten, 
bijvoorbeeld de duurzaamheidsscreening van 
het gebouwenpark; 

• het organiseren van klimaatoverleg om klimaat-
campagnes op te volgen en ervaringen uit te 
wisselen (zie p. 25) 

Klimaatbeleid grondgebied 

Heel wat gemeenten ondertekenden het 
burgemeestersconvenant. Hierdoor engageren 
ze zich om de broeikasgasuitstoot met 20% te 
verminderen op hun grondgebied tegen 2020. 
De provincie en de intercommunales werken 
samen om de gemeenten te ondersteunen 
om deze doelstelling te halen. Als territoriaal 
coördinator van het burgemeestersconvenant 
geeft de provincie Antwerpen een boost aan 
het klimaatbeleid dankzij haar 
coördinatie, ondersteuning en 
samenwerking met gemeenten en 
andere betrokkenen. 

Beslis je als gemeente om een 
klimaatplan op te maken? Dan kan 
de provincie deelnemen aan een 
workshop en biedt de provincie 
een gecoördineerd advies aan voor 
zowel mitigatie als adaptatie. 

BELEIDSONDERSTEUNING 
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Klimaatbeleid 

BELEIDSONDERSTEUNING 

Klimaatadaptatie: klaar voor een nieuw 
klimaat? 

Het klimaat verandert. De provincie staat sterk 
om aan klimaatadaptatie te werken. Hoe wij 
dit in onze provincie zullen aanpakken, kun je 
lezen in het provinciaal klimaatadaptatieplan. 
Met zeven strategieën wil de provincie de 
effecten van de klimaatverandering op haar 
grondgebied beperken. Het plan omvat ook een 
reeks maatregelen die de komende jaren worden 
uitgewerkt. 

Op de website van de provincie vind je de 
interactieve klimaatgrafiekenatlas. Hier kan 
je nagaan hoe het klimaat in de provincie 
Antwerpen in de toekomst kan evolueren. 

Klimaatondersteuning voor verschil
lende doelgroepen 

Om klimaatbeleid te doen slagen is samen
werking en actie van verschillende sectoren en 
doelgroepen cruciaal. De provincie helpt niet 
alleen gemeenten, maar ook scholen, bedrijven 
en inwoners om hun klimaatimpact te beperken. 

Ben je op zoek naar klimaatacties om met 
scholen aan de slag te gaan? Dan helpen PIME en 
MOS je verder. MOS werkt met scholen aan een 
klimaattraject, groene schoolomgeving, … PIME 

heeft een breed activiteitenaanbod voor leer
lingen en leerkrachten. Daarnaast is de provincie 
partner in het EU-project 2Imprezs waarbij 
scholen en leerlingen worden geholpen om 30% 
energie te besparen. Technische expertise wordt 
opgebouwd binnen een nieuw netwerk van 
schoolgebouwbeheerders. 

Voor bedrijven is er een 
ruim klimaataanbod zoals 
mobiliteitsadvies voor woon-
werkverkeer, biodiversiteit op 
bedrijventerreinen, kennis over 
duurzame technieken in de 
landbouwsector, … 

Ook inwoners worden gestimuleerd 
om tot klimaatacties over te gaan. 
Denk maar aan de groepsaankopen 
groene stroom, campagne Vriend 
van de Thermostaat, bouwadvies 
van Kamp C, … 

Het volledige klimaataanbod vind je 
terug op www.provincieantwerpen.be 
> klimaat. 

Resi Pansaerts 

t 03 240 59 85 
e klimaat@provincieantwerpen.be 

w www.provincieantwerpen.be  
> klimaat 

Provinciaal advies voor klimaatplan van Schoten 

Schoten ondertekende de hernieuwde burgemeestersconvenant 
met doelstelling voor 2030 en maakte een SECAP op (Sustainable 
Energy and Climate Action Plan). De ontwerptekst werd door de 
provincie grondig nagelezen en becommentarieerd door collega’s 
met expertise in adaptatie, mitigatie, hernieuwbare energie en 
waterbeleid. Uiteraard werd ook de dienst Ruimtelijke Planning die 
het verduurzamen en klimaatrobuust maken van de bedrijvenzone 
‘Kanaalkant’ aan het Albertkanaal coördineert, betrokken. 
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Groepsaankopen energie
 

De provincie Antwerpen organiseert jaarlijks 
groepsaankopen voor groene energie en zonne
panelen. En dit zowel voor particulieren als voor 
KMO’s en verenigingen. 

Met succes! Leveranciers kunnen inschrijven 
onder bepaalde voorwaarden. Bij de selectie van 
leveranciers voor groene stroom wordt resoluut 
gekozen voor hernieuwbare energie afkomstig 
van zon, wind, water en biomassa. Door de grote 
groep van klanten die inschrijft op de groepsaan
kopen, kan een scherpe prijs worden gerealiseerd. 
Daarnaast zijn ook de kwaliteit, garanties en 
ondersteuning, belangrijk. 

Met de organisatie van groepsaankopen energie 
ondersteunt de provincie Antwerpen haar 

inwoners bij het maken van duurzame keuzes. 
De provincie maakt het voor de inwoners boven
dien eenvoudig. Zij moeten enkel inschrijven. De 
provincie onderhandelt over het beste aanbod 
en informeert de klanten, die vervolgens een 
weloverwogen en duidelijke keuze kunnen 
maken. 

Lokale besturen staan dicht bij hun burgers. Ze 
zijn daarom een belangrijke bron van informatie 
voor hun inwoners en spelen een grote rol bij 
de bekendmaking van de groeps
aankopen. De provincie Antwerpen 
ondersteunt hen daarin door de 
nodige communicatiemiddelen te 
voorzien, zoals posters, flyers en 
infosessies. 

Kris Mees 

t 03 240 56 69 
e kris.mees 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be › 

groepsaankopen energie 
w www.samengaanwegroener.be 

Groepsaankopen zonnepanelen en groene stroom en gas groot 
succes 

Drie jaar groepsaankopen zonnepanelen zorgen voor meer dan 7.500 
nieuwe installaties, meer dan 120.000 panelen en een geïnstalleerd 
vermogen van 23 MW. 
De groepsaankoop groene stroom en gas is een vaste waarde 
geworden en heeft de laatste jaren meer dan 100.000 geïnteres
seerde gezinnen. 
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Campagne ‘Vriend van’ 

BELEIDSONDERSTEUNING 

Met de campagne ‘Vriend van’ zet de provincie 
gemeenten en inwoners aan tot actie voor een 
beter klimaat. 

Via acties op de website www.vriendvan.be 
wil de provincie vrienden helpen om meer uit 
het leven te halen. Er zijn acties die tijdswinst 
opleveren, geld sparen, handig of gewoon leuk 
zijn. Word je ‘Vriend van den tap’ en drink je 
kraantjeswater? Of word je ‘Vriend van (h)eerlijk 
koken’, en kies je af en toe voor een plantaardige 
maaltijd, seizoensgroenten of een streekproduct? 
Stuk voor stuk acties die het leven duurzamer 
maken. Op de website vind je een overzicht van 
het materiaal dat je kan bestellen om Vriend 
van-acties in de kijker te zetten. 

Om gemeenten verder te ondersteunen met 
hun klimaatbeleid en de CO

2
-uitstoot op het 

grondgebied te verminderen, organiseert 

de provincie ‘Vriend van de Thermostaat’. 
Gemeenten zoeken vrijwilligers die opgeleid 
worden als verwarmingscoaches. De coaches 
geven gratis advies aan huis en helpen met het 
juist instellen van de thermostaat. Zo wordt de 
verwarming optimaal gebruikt. 

Met de online ontwerptool van ‘Vriend van’ 
kunnen gemeenten, scholen en verenigingen 
zelf makkelijk communicatiemateriaal maken 
in ‘Vriend van’ lay-out. Een affiche voor een 
ruilmarkt, een uitnodiging voor 
een repaircafé, een folder met 
bio-adressen in de gemeente, …  
Al je acties krijgen makkelijk vorm 
dankzij de online ontwerptool. 

Neem zeker een kijkje op  
www.vriendvan.be 

Inwoners halen alles uit hun verwarming met ‘Vriend van de 
Thermostaat’ 

Tijdens de winter 2016-2017 hebben 14 gemeenten voor het eerst 
deelgenomen aan de campagne ‘Vriend van de Thermostaat’. 
Tijdens 137 huisbezoeken hielpen vrijwilligers bij het instellen van 
de thermostaat en gaven advies op maat rond zuinig verwarmen. 
De gemeenten zochten vrijwilligers en maakten promotie voor 
huisbezoeken. De provincie ondersteunde de vrijwilligers (opleiding, 
opvolging en logistiek) en bezorgde promotiemateriaal aan de 
gemeenten. 

Karin Van der Auwera  

t 03 240 66 82 
e vriendvan 

@provincieantwerpen.be 
w www.vriendvan.be 
w www.vriendvan.be ›  

online-ontwerptool 
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Projecten
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De overeenkomst 

Gemeenten die deze overeenkomst met de 
provincie hebben ondertekend, hebben recht 
op 40 procent korting bij het realiseren van 
projecten. Dit geldt zowel voor het vast aanbod 
aan projecten dat in dit deel beschreven wordt 
als voor specifieke projecten op maat van jouw 
gemeente. 

Verder krijgt je bestuur gunstige voorwaarden bij 
projecten die door het departement Leefmilieu 
worden opgezet. Ambtenaren en mandatarissen 
kunnen via deze overeenkomst gratis, of 
tegen sterk verminderde prijs, deelnemen aan 
vormingen. 

Je kan projecten aanvragen bij provincie 
Antwerpen, dienst Duurzaam Milieu- en 
Natuurbeleid, team Regiowerking. Voor elk door 
een gemeentebestuur weerhouden project 
wordt in samenspraak met de gemeentelijke 
milieudienst een gedetailleerde prijsofferte en 
termijnplanning opgemaakt. De uitvoering zal 
dan in de loop van het jaar opgestart worden 
voor zover de planning dit toelaat. 

Deze samenwerking moet slechts één keer 
worden vastgelegd in de vorm van een 
overeenkomst, die jaarlijks stilzwijgend wordt 
verlengd voor het volgende werkjaar. Opzeg 
moet aangetekend gebeuren, uiterlijk één 
maand voor de vervaldatum. 

Tijdens deze overeenkomst is de gemeente 
bereid per jaar een financiële bijdrage te leveren 
van 0,05 euro per inwoner en 0,07 euro per 
ha, met een minimum van 750 euro en een 
maximum van 2.500 euro. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › GELUID 

Even voorstellen: PIH - cel geluid
 

De gemeenten kunnen bij het 
PIH terecht voor het uitvoeren 
van akoestische onderzoeken. 
Deze metingen gebeuren in het 
kader van milieuhandhaving, 
vergunningverlening of specifieke 
onderzoeken. 
Daarnaast beschikt het PIH over de 
nodige infrastructuur en expertise 
om sonometers en bijhorende 
ijkbronnen te keuren om een 
accurate werking van de toestellen 
te garanderen. 

Het PIH is erkend als milieudes
kundige in de discipline geluid 
en trillingen. De werking van het 
onderzoeksgebied geluid is BELAC 
- geaccrediteerd en gebeurt dus 
volledig in overeenstemming 
met de richtlijnen en de geest van 
de ISO 17025. 

projectverantwoordelijke: 
Michel Schellens 
Kronenburgstraat 45 
2000 Antwerpen 

t 03 259 13 98 
m 0476 98 02 26 
e michel.schellens 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be 
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Voorbeeld gemeentelijke ondersteuning
In de gemeente Zulte werden in ondiepe winningsputten mangaan-
concentraties teruggevonden die tot 20 keer hoger liggen dan de 
drinkwaternorm. Het PCM kwam echter tot de vaststelling dat het 
gaat om normale concentraties op deze plaats. De gemeente werd 
geïnformeerd over wat een adequate en veilige dagelijkse inname is 
van mangaan voor volwassenen. Voor meer info omtrent de gezond-
heidsrisico’s werd doorverwezen naar de gezondheidsinspectie.

Situering

In dit project wordt er onderzocht of een 
individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) voldoet 
aan alle bepalingen uit Vlarem II en de relevante 
code van goede praktijk. Naast staalname, analyse 
en toetsing aan de Vlarem II normen, wordt er 
ook visuele controle op het veld uitgevoerd. De 
resultaten van dit project kunnen gebruikt worden 
om na te gaan of de burgemeester een attest kan 
afleveren voor zelfzuivering.

Projectinhoud

Om te controleren of een IBA voldoet aan de 
Vlarem II voorschriften en aan de relevante 
code van goede praktijk, bezorgt de gemeente 
aan het PIH de documenten die ze vroeger aan 
LNE milieuinspectie stuurde. Aan de hand van 
een voorstudie van deze documenten en het 

plaatsbezoek bij de staalname, wordt er nagegaan 
of de installatie voldoet aan de voorschriften. 
Daarnaast wordt een effluentstaal geanalyseerd 
en de resultaten met de Vlarem II-normen verge-
leken. Volgende parameters worden gemeten:
pH
BZV
zwevende stoffen
bezinkbare stoffen
Ons staalnameteam staat steeds in voor de 
monsterneming. Omdat de installaties moeten 
voldoen aan de VLAREM, voert het PIH enkel 
visuele controles uit mét effluentanalyse. 

Richtprijs
De kostprijs voor de monsterneming, visuele 
controle, analyse en verslaggeving bedraagt 73 
euro per staal (inclusief korting). 
Vanaf acht staalnamepunten 
bedraagt de prijs 62 euro per staal 
(inclusief korting).

 
 

 

PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › GELUID 

Akoestisch onderzoek
 

Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van 
de belangrijkste vormen van hinder. Omdat 
geluidshinder een bedreiging kan vormen voor 
de levenskwaliteit van sommige burgers, neemt 
de Vlaamse overheid maatregelen om de geluids
overlast te beperken. Zo zal ze bij het verlenen 
van vergunningen aan bedrijven rekening houden 
met mogelijke geluidshinder, via de voorwaarden 
uit de VLAREM. 

Ook geluidsmetingen in het kader van de 
VLAREM-wetgeving met betrekking tot de 
productie van elektronisch versterkte muziek in 
feestzalen, lokalen en schouwspelzalen zijn zeer 
actueel. De gemeenten kunnen bij het PIH terecht 
voor het uitvoeren van deze geluidsmetingen. 

Projectinhoud 

Geluidsmetingen kunnen uitgevoerd worden in 
functie van verschillende beleidsdomeinen: 

•	 milieuhandhaving: behandeling van klachten 
•	 vergunningverlening: opleggen van grens

waarden (preventief) 
•	 specifieke onderzoeken: bijvoorbeeld 

bemonsteren van potentiële stiltegebieden, 
inventariseren van hinderbronnen en 
knelpunten 

Gelieve bij inschrijving duidelijk te vermelden 
in welk kader (milieuhandhaving - vergunning
verlening - specifiek onderzoek) het onderzoek 
aangevraagd wordt. 

Het PIH bezit de nodige expertise, 
de erkenning en de apparatuur 
(frequentie-analyse, meteo-post, 
GIS, …) om deze onderzoeken 
accuraat uit te voeren 

Waar is het nog stil? 

Grenspark+ en de gemeenten Kalmthout en Essen ondertekenden 
op 11 maart 2015 een intentieverklaring waarin ze verklaren dat 
ze uitdrukkelijk de intentie hebben om de Kalmthoutse heide 
in aanmerking te laten komen voor het toekennen van het 
kwaliteitslabel ‘Stiltegebied’. Met zo’n label geven ze aan dat ze die 
unieke plaats  ook rustig en stil willen houden. 

Na geluidsmetingen op verschillende plaatsen en gedurende alle 
seizoenen, verkreeg de Kalmthoutse Heide in 2016 een stiltegebied 
met drie sterren. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › GELUID 

Onderzoek trillingen
 

Geluidsbronnen kunnen naast geluidsoverlast 
mogelijk ook aanleiding geven tot trillingshinder. 
Vaak voorkomende bronnen van trillingshinder 
zijn weg- en spoorwegverkeer en de industrie. 
De blootstelling van personen aan trillingen kan 
leiden tot hinderlijke en/of schadelijke effecten 
(gezondheid, veiligheid, …). 

Projectinhoud 

Aangezien er in Vlaanderen rond dit onderwerp 
momenteel geen reglementering bestaat, worden 
de metingen uitgevoerd conform een aantal 
Duitse normen: DIN 4150 en DIN 45669. De 
Duitse norm 4150-2 legt naast streefwaarden 
ook de procedure vast voor de beoordeling van 
trillingen met het oog op hinder voor personen in 
gebouwen. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › GELUID 

Keuring geluidsniveaumeter met bijhorende ijkbron
 

Het is zeer belangrijk dat de geluidsniveaumeter 
en de bijhorende ijkbron die gemeentelijke 
milieudiensten en/of politie gebruiken, minimum 
jaarlijks worden gecontroleerd om met zekerheid 
goede analyses uit te voeren. 
Daarbij dient de keuring te gebeuren in toepas
sing van artikel 5, respectievelijk artikel 8, van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 
1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor 
de subsidiëring van de aankoop van apparatuur 
voor geluidsmetingen door provincie- en 
gemeentebesturen. 

Projectinhoud 

De keuring wordt uitgevoerd door een erkend 
milieudeskundige in de discipline geluid en 
trillingen. 

De keuring omvat: 
•	 identificatie van het toestel 
•	 werking van de ijkbron 
•	 ijking van de te keuren geluidsniveaumeter met 

de bijhorende ijkbron 
•	 werking van de te keuren geluidsniveaumeter 

Daarnaast ijkt het PIH geluidsregistratiesystemen 
(10Eazy, METrao, …) om een accurate werking te 
garanderen. 

Geluidsniveaumeter of decibelbox nodig? 

Bij de provinciale uitleendienst in Malle kun je terecht voor het 
uitlenen van een sensibiliserende decibelbox en geluidsmeters. 
Een aantal toestellen zijn gratis te ontlenen. Meer info vind je op 
www.provincieantwerpen.be › vormingscentrum › uitleendienst. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › GELUID 

Opmaak geluidsplan
 

In het kader van de wetgeving omtrent 
geluidsnormen voor muziekactiviteiten (VLAREM 
II) dienen inrichtingen van klasse 2, die over een 
permanente geluidsinstallatie beschikken, een 
geluidsplan op te maken. 

Projectinhoud 

Het doel van een geluidsplan is de optimalisatie 
van de geluidsverdeling over de inrichting. Het 
geluidsplan moet tenminste volgende gegevens 
bevatten: 

•	 De optimale opstelling en keuze van de 
luidsprekers rekening houdend met een zo 
efficiënt mogelijke verdeling van het geluid. 

•	 De meetplaats. 
•	 Het geluidsniveau ter hoogte van de meetplaats 

en ten minste vier andere beoordelingsplaatsen. 
•	 De plaats waar het geluidsniveau geregeld 

wordt. 
•	 De plattegrond op schaal van de volledige 

ruimte die toegankelijk is voor het publiek. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › GELUID 

Uitbreiding akoestisch onderzoek: ruimte-akoestiek
 

Overdreven galm, geluiden van buitenaf of 
gesprekken op de achtergrond kunnen de 
spraakverstaanbaarheid in een ruimte verstoren. 
Zo is voor een kwaliteitsvolle leeromgeving in 
scholen een goede spraakverstaanbaarheid van 
groot belang. Een slechte akoestiek kan het 
leerproces van leerlingen beïnvloeden, maar ook 
de steminspanning bij leerkrachten verhogen. 

Ook in sportzalen, aula’s, kantoorgebouwen 
of receptieruimten kan de akoestiek van de 
ruimte een invloed hebben op de mate van de 
overdracht van spraak. Dit kan een impact hebben 
op het geconcentreerd uitvoeren van cognitieve 
taken of de mate van luistercomfort. 

Projectinhoud 

Al naargelang de functie en het volume van de 
ruimte zijn bepaalde akoestische parameters van 
belang. Een onderzoek kan uit volgende stappen 
bestaan: 

•	 een plaatsbezoek aan de ruimte 
•	 het uitvoeren van metingen van de nagalmtijd, 

de spraakverstaanbaarheid en/of het achter
grondgeluidniveau conform de internationale 
norm NBN EN ISO 3382(2008) 

•	 het toetsen aan akoestische criteria zoals 
opgelegd in de norm NBN S 01-400-2 

•	 het voorstellen van akoestische maatregelen 
•	 het beoordelen van het effect van de getroffen 

akoestische maatregelen 

Het PIH bezit de nodige expertise, de erkenning 
en de apparatuur om deze onderzoeken accuraat 
uit te voeren. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › GELUID 

Uitbreiding akoestisch onderzoek: online real-time informatie
 

Voor langdurige meetcampagnes is de 
opvolging van geluiden in de omgeving een 
arbeidsintensieve activiteit. Door het inzetten 
van geluidsmeters met een online platform 
kan online real-time monitoring van het geluid 
gebeuren en in verband worden gebracht met 
geluidgebeurtenissen waardoor klachten sneller 
in kaart kunnen gebracht worden. Er kunnen 
tevens alarmen ingezet worden bij overschrijding 
van bepaalde waarden. 

De toepassingen omvatten onder andere 
het opvolgen van de geluidsniveaus tijdens 
muziekevenementen of het opvolgen van 
het omgevingsgeluid nabij omwonenden die 
geluidshinder ondervinden ten gevolge van 
weg- of spoorverkeer, lawaai ten gevolge van 
industriële bronnen, ... 

Projectinhoud 

Een akoestisch onderzoek met online real-time 
opvolging kan uit volgende stappen bestaan: 

•	 het plaatsen van geluidsmeters conform de 
VLAREM-wetgeving 

•	 het meten en registreren van geluidsniveaus 
•	 het bemand opvolgen ter validatie van de 

geregistreerde meetgegevens 
•	 het online en real-time opvolgen van 

geluidgebeurtenissen via een tablet of 
smartphone 

•	 het toetsen van de meetgegevens aan de 
VLAREM-wetgeving 

Het PIH bezit de nodige expertise, de erkenning 
en de apparatuur om deze onderzoeken accuraat 
uit te voeren. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › WATER EN WATERBODEM 

Even voorstellen: PIH - cel water en waterbodem
 

Het PIH heeft een eigen 
staalnamedienst die BELAC-
geaccrediteerd is voor de 
bemonstering van zwemwater, 
drinkwater, afvalwater, oppervlak
tewater en waterbodem en voor 
het uitvoeren van veldmetingen 
op deze monsters. Het PIH heeft 
ook een eigen labo dat voor 
het uitvoeren van analyses voor 
dergelijke opdrachten over de 
nodige erkenningen en accredita
ties beschikt. 

Projectverantwoordelijke 
oppervlaktewater en 
waterbodem 
Donald Vergauwe 
Kronenburgstraat 45 
2000 Antwerpen 

t 03 259 12 32 
e donald.vergauwe@ 

provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be 

› PIH › water 

Projectverantwoordelijke 
zwemwater en drinkwater 
Rudy Calders 
Kronenburgstraat 45 
2000 Antwerpen 

t 03 259 13 26 
e rudy.calders 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › WATER EN WATERBODEM 

Hygiënisch-veilig zwembadbeheer
 

In de milieuwetgeving zijn er verschillende 
rubrieken opgenomen in verband met zwem
baden. De reglementering geldt voor alle types 
van zwembaden, dus ook voor hot whirlpools, 
dompelbaden, therapiebaden, en uiteraard 
de zwembaden, al dan niet overdekt, waarin 
onderscheid wordt gemaakt tussen kleine (water
oppervlakte tot 50 m2), middelgrote (van 50 tot 
300 m2) en grote zwembaden (van tenminste 
300 m2). Vallen ook in deze groep: publieke- en 
schoolzwembaden alsook baden verbonden 
aan of behorende tot privé-clubs, campings en 
dergelijke. In rubriek 32.8.1. wordt uitdrukkelijk 
vermeld dat de eisen niet van toepassing zijn 
op baden verbonden aan privé-woningen, die 
niet worden opengesteld voor het publiek, noch 
gratis, noch tegen enige directe of indirecte 
vergoeding. 

Zweminrichtingen verbonden aan hotels en 
appartementsgebouwen, die niet voor publiek 
worden opengesteld, moeten enkel voldoen aan 
de eisen inzake de waterbehandeling, opslag van 
chemicaliën en de waterkwaliteit. 

In dit kader is de uitbater verplicht de waterkwa
liteit (vastgelegde parameters in VLAREM II) 
maandelijks te laten testen door een erkend labo. 

Projectinhoud 

De opvolging van de kwaliteit van het 
zwembadwater kan gekoppeld worden aan 
een periodiek legionellaonderzoek van de 
zwembadinfrastructuur. 

Verder kunnen advies en bijscholingen gegeven 
worden over verschillende thema’s gaande van 
waterbehandeling, reiniging en desinfectie van 
oppervlakken in zwembaden tot legionellapre
ventie. Het PIH helpt mee een hygiënisch-veilig 
zwembadbeheer op te stellen voor de gemeente
lijke zwembaden. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › WATER EN WATERBODEM 

Drinkwateronderzoek
 

Het PIH controleert de kwaliteit van het water 
afkomstig van particuliere putten en drinkwa
terbedrijven op drinkbaarheid. Aanverwante 
onderzoeken zijn de onderzoeken op flessen
water, kelderwater en het functioneren van 
waterbehandelingsinstallaties. 

Projectinhoud 

Het drinkwateronderzoek bestaat uit een bacte
riologisch en/of een chemisch onderzoek. Bij het 
bacteriologisch onderzoek wordt gecontroleerd 
op fecale indicatororganismen en wordt het 
kiemgetal bepaald. 

Bij het chemisch onderzoek wordt de aandacht 
gegeven aan fysico-chemische parameters, 
bemestingsparameters, zware metalen en 
parameters die de agressiviteit van het water 
bepalen. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › WATER EN WATERBODEM 

Oppervlaktewateronderzoek
 

Het doel van het project is de actualisatie en/of 
opstart van een inventaris van de oppervlaktewa
terkwaliteit in de gemeente aan de hand van een 
monitoringprogramma. 

Projectinhoud 

Voor de monitoring/inventarisatie van de 
waterkwaliteit wordt een basispakket van 
parameters (pH, geleidbaarheid, temperatuur, 
zuurstofgehalte ter plaatse, zuurstofverzadi
gingspercentage, nitraat, nitriet, ammonium, 
orthofosfaat, totaal stikstofgehalte, chemische 
zuurstofvraag) voor tien meetpunten voorgesteld. 

Bijkomende parameters zijn mogelijk. De punten 
worden bij voorkeur minstens vier keer per jaar 
bemonsterd. 

De bepaling van de meetpunten gebeurt 
in samenspraak met de gemeente. Het PIH 
coördineert het verdere verloop van de 
monsternemingen. De resultaten kunnen 
overgemaakt worden na elke monsterneming. 
Verslaggeving gebeurt in twee exemplaren na de 
vierde monsterneming. Indien mogelijk worden 
resultaten van vroegere monsternemingen door 
het PIH geïntegreerd. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › WATER EN WATERBODEM 

Hydrobiologisch onderzoek van oppervlaktewater
 

Hydrobiologie of ‘leer van het leven in het 
water’ is een zeer ruim studiegebied. Slechts 
een selectie van onderwerpen komt aan bod in 
de beoordeling van de biologische kwaliteit van 
oppervlaktewateren. 

Voorlopig beperkt het PIH zich om praktische 
redenen tot één onderdeel: de grotere onge
wervelde zoetwaterdieren. Uiteraard kan in het 
kader van een project het onderzoek worden 
uitgebreid tot bijvoorbeeld waterplanten en 
vissen, door onder meer samenwerking met 
andere instellingen. 

Door de beoordeling van de biologische kwaliteit 
van oppervlaktewateren kun je aan de hand van 
organismen bepaalde ongunstige evoluties (in 
het bijzonder vervuiling) opsporen. De grotere 

ongewervelde zoetwaterdieren bleken hiervoor 
‘zeer goede indicatororganismen’ te zijn, zoals 
wormen, slakken, mosseltjes, larven, volwassen 
exemplaren van insecten, ... 

Projectinhoud 

•	 bemonstering 
•	 onderzoek van de monsters op aanwezige 

grote ongewervelde zoetwaterdieren 
•	 eventueel gedetailleerde identificatie van de 

aangetroffen ongewervelden 
•	 verwerking van de resultaten in een beoor

delingssysteem: Belgische biotische index, 
Multimetrische Macro-Invertebraten Index of 
beide 

•	 verslaggeving 

Hydrobiologisch onderzoek in Bornem 

Een verroest blik in de Grote Nutriciavijver in Bornem, waar het PIH 
de afgelopen jaren in opdracht van de gemeentelijk milieudienst 
hydrobiologisch onderzoek verrichtte: voor ons een teken van 
‘milieuaantasting’, maar voor diepslakken (Bithynia spp.) en hun 
nageslacht een niet te versmaden substraat … 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › WATER EN WATERBODEM 

Onderzoek waterbodem voor ruimingswerken
 

In het Vlaams reglement betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (VLAREMA) is ruimingsspecie opge
nomen als een afvalstof die in aanmerking komt 
voor gebruik als secundaire grondstof. 
Ruimingsspecie kan toegepast worden als 
bouwstof en als bodem. Wanneer ruimingsspecie 
op de oever gedeponeerd wordt, is dit gebruik als 
bodem. 

Als de ruimingsspecie niet voldoet aan de 
voorwaarden voor vrij gebruik als bodem kan 
ze onder specifieke voorwaarden soms wel als 
bodem toegepast worden. In dit geval is wel een 
grondstofverklaring van OVAM vereist. 

Projectinhoud 

Het PIH stelt een bemonsteringsplan van de 
waterlopen op. Dit bemonsteringsplan wordt 
opgesteld conform de geldende ‘algemene 
code van goede praktijk inzake bagger- en 
ruimingsspecie’. 

Naar analogie met het standaardanalyse
programma voor bodem (VLAREBO-pakket) 
worden waterbodems geanalyseerd op een 
standaardparameterpakket. 

Voldoet de ruimingsspecie niet aan de voor
waarden voor deponie op de oever, dan kan 
deze mogelijk toch op de oever gedeponeerd 
worden. Hiervoor moet een studie van de 
ontvangende oever uitgevoerd worden. Worden 
geen bijkomende analyses meer uitgevoerd of 
is de ontvangende oever niet geschikt om de 
ruimingsspecie te ontvangen, dient de gemeente 
de ruimingsspecie te verwijderen naar een 
vergunde verwerker van ruimingsspecie. Om te 
bepalen of verontreinigde ruimingsspecie nog in 
aanmerking komt voor gebruik als bouwstof moet 
de uitloogbaarheid van de zware metalen worden 
bepaald. 

Het PIH verleent bijstand om de administratieve 
verplichtingen binnen het VLAREMA 
vlot te laten verlopen. 

Opgelet: Houd er rekening mee dat 
de planning en uitvoering van het 
onderzoek tijd vragen en dat je de 
resultaten van het onderzoek bij je 
bestek wil voegen. Plan je aanvraag 
van het onderzoek voldoende op 
voorhand in. 

Wijziging regelgeving 

In de nabije toekomst, vermoedelijk in de loop van 2018, zal bagger- 
en ruimingsspecie geschrapt worden als afvalstof en zal het gebruik 
van ruimingsspecie onder het VLAREBO vallen. Dit wil zeggen dat 
de procedures voor het werken met bagger- en ruimingsspecie 
gelijk worden aan deze voor grondverzet. Hierdoor zal het door een 
erkend labo opgesteld bemonsterings- en analyseverslag vervangen 
worden door een erkend bodemsaneringsdeskundige opgesteld 
technisch verslag. 

Het PIH is een erkend bodemsaneringsdeskundige type 1. Dus ook 
na de wijziging in de regelgeving kan je voor het uitvoeren van een 
waterbodemonderzoek naar aanleiding van ruimingswerken op onze 
diensten blijven rekenen. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › WATER EN WATERBODEM 

Controle IBA met BENOR-certificaat
 

Het doel van dit project is de controle van de 
werking van individuele of kleinschalige water
zuiveringsinstallaties met BENOR-certificaat of 
gelijkwaardig. De controle bestaat uit een analyse 
van het effluent. De analysewaarden worden 
getoetst aan de VLAREM II-normen. De resultaten 
van dit project kunnen gebruikt worden om na te 
gaan of de burgemeester een attest kan afleveren 
voor zelfzuivering. 

Projectinhoud 

Om te controleren of een waterzuiveringsinstal
latie (IBA) werkt, wordt het effluent geanalyseerd. 
Standaard worden volgende parameters gemeten: 
• zuurtegraad (pH) 
• biologisch zuurstofverbruik (BZV) 
• zwevende stoffen 
• bezinkbare stoffen 

Voor grote installaties (> 20 i.e.) wordt ook de 

hoeveelheid chemisch zuurstofverbruik (CZV) 

gemeten.
 
Dit volstaat om na te gaan of het effluent voldoet 

aan de VLAREM-normen.
 

Monsterneming kan gebeuren door het staalna
meteam van het PIH.
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › WATER EN WATERBODEM 

Controle IBA zonder BENOR-certificaat
 

In dit project wordt er onderzocht of een 
individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) zonder 
BENOR-certificaat of gelijkwaardig, voldoet aan 
alle bepalingen uit Vlarem II en de relevante code 
van goede praktijk. Naast staalname, analyse 
en toetsing aan de Vlarem II normen, wordt er 
ook visuele controle op het veld uitgevoerd. De 
resultaten van dit project kunnen gebruikt worden 
om na te gaan of de burgemeester een attest kan 
afleveren voor zelfzuivering. 

Projectinhoud 

Om te controleren of een IBA voldoet aan de 
Vlarem II voorschriften en aan de relevante code 
van goede praktijk, bezorgt de gemeente aan 
het PIH de documenten die ze vroeger aan LNE 
milieuinspectie stuurde. 

Aan de hand van een voorstudie van deze docu
menten en het plaatsbezoek bij de staalname, 
wordt er nagegaan of de installatie voldoet aan de 
voorschriften. Daarnaast wordt een effluentstaal 
geanalyseerd en de resultaten met de Vlarem 
II-normen vergeleken. 

Volgende parameters worden gemeten: 

• zuurtegraad (pH) 
• biologisch zuurstofverbruik (BZV) 
• zwevende stoffen 
• bezinkbare stoffen 

Het staalnameteam staat steeds in voor de 
monsterneming. Omdat de installaties moeten 
voldoen aan de VLAREM, voert het PIH enkel 
visuele controles uit mét effluentanalyse. 

In 21 gemeenten onderzoek naar IBA’s 

In 2017 heeft het PIH in 21 gemeenten - Boechout, Berlaar, Bornem,  
Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten, Kalmthout, 
Kasterlee, Kontich, Laakdal, Lier, Merksplas, Nijlen, Puurs, Ranst, Retie, 
Rijkevorsel, Turnhout, Wommelgem en Wuustwezel - de werking van 
één of meer particuliere IBA’s onderzocht. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › BODEM 

Even voorstellen: PIH - cel bodem
 

Het PIH heeft een erkenning als 
bodemsaneringsdeskundige type 
I. In dit kader worden technische 
verslagen en oriënterende 
bodemonderzoeken uitgevoerd. 
De staalnamedienst van het PIH 
is voor dergelijke opdrachten 
BELAC-geaccrediteerd. Daarnaast 
verrichten zij ook opdrachten voor 
indicatieve bodemonderzoeken. 

Het PIH heeft met de cel hydro-
geologie de nodige expertise in 
huis om met behulp van grondwa
termodellering en studie van een 
gebied, adviezen te formuleren 
in het kader van grond- en 
oppervlaktewaterbeheer. 

projectverantwoordelijke: 
Isabelle Melkebeke 
Kronenburgstraat 45 
2000 Antwerpen 

t 03 259 12 54 
e isabelle.melkebeke@ 

provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be 

› PIH 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › BODEM 

Grondverzet bij overheidsopdrachten
 

Sinds de inwerkingtreding van de regelgeving 
over het gebruik van uitgegraven bodem (op 
1 januari 2004) is voor het werken met meer dan 
250 m3 uitgegraven bodem of een uitgegraven 
bodem afkomstig van een verdachte grond een 
technisch verslag en bodembeheerrapport vereist. 
Bij de wijziging van VLAREBO in 2008 is deze 
reglementering opgenomen onder hoofdstuk XIII 
van het VLAREBO. 
De samenstelling van de grond dient te voldoen 
aan de voorwaarden uit het hoofdstuk XIII en 
bijlage V van het VLAREBO. 

Projectinhoud 

Het PIH stelt, naargelang de situatie, een onder
zoeksstrategie voor in overeenstemming met de 
standaardprocedure voor de opmaak van een 
technisch verslag, zoals opgesteld door de OVAM. 
De bodemmonsters worden onderzocht op het 
standaardanalysepakket bodem eventueel aange
vuld met PCB’s, cyanides en andere verdachte 

stoffen. Het standaardanalysepakket omvat het 
bepalen van de zuurtegraad (pH), het droge 
stofgehalte, de asrest, het gehalte aan organisch 
materiaal, klei, zware metalen, minerale olie en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 

De analyseresultaten worden besproken in een 
technisch verslag waarin wordt besloten of de 
grond al dan niet vrij verplaatst mag worden. 
Indien de grond niet vrij verplaatst mag worden, 
wordt er een advies gegeven wat mogelijk wel 
met de grond kan en mag gebeuren. Het PIH 
vraagt de conformverklaring van het technisch 
verslag aan bij de Grondbank. 

Opgelet: het is aangewezen om de bemonstering 
en analyse van de bodemmonsters in het kader 
van openbare werken ruim voor 
het begin van de werken te laten 
uitvoeren. 

Technische verslagen voor 21 gemeenten 

In 2017 voerde het PIH een 50-tal technische verslagen uit in 
opdracht van 21 gemeenten in de provincie Antwerpen, met name: 
Aartselaar, Arendonk, Boechout, Dessel, Edegem, Geel, Heist-op
den-Berg, Hemiksem, Herenthout, Mol, Putte, Puurs, Ravels, Retie, 
Rijkevorsel, Schoten, Sint-Katelijne-Waver, Turnhout, Vosselaar, 
Wommelgem en Zandhoven 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › BODEM 

Opmaak grondwatermodel
 

Het gebruik van grondwater voor menselijke 
activiteiten en de beperking van het 
gebruik door menselijke activiteit leiden tot 
beslissingsdilemma’s. Inzicht verwerven in het 
voorkomen van het grondwater kan hierbij 
soelaas bieden. 

De Watertoets en de Milieueffectrapportage 
zijn vandaag algemeen ingeburgerd in de 
vergunningverlening en werden onder meer 
opgelegd voor het duurzaam beheer van het 
grond- en oppervlaktewater. De verschillende 
bodem-, natuur- , bescherming- en 
inrichtingsprojecten vereisen een inzicht in de 
bodemgesteldheid, de geografische omgeving, de 
geomorfologische opbouw en het hydrologisch 
systeem. 

Het PIH is door de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) erkend als een 
gekwalificeerde entiteit met de nodige ervaring 
om een mathematisch grondwatermodel te 
hanteren en de resultaten ervan te interpreteren. 

Projectinhoud 

De projectaanvrager en het PIH bespreken vooraf 
de doelstellingen van de grondwatermodellering 
en overleggen over de onderzoeksstrategie. 
In functie hiervan worden afspraken gemaakt 
over het plaatsen van peilputten en het 
opmeten van de grondwaterstanden en 
oppervlaktewaterpeilen. De geologische 
opbouw en de geomorfologische structuur van 
het studiegebied worden opgenomen in het 
model. Aan de hand van dit model wordt het 
mogelijk om beheerscenario’s voor grond- en 
oppervlaktewater te toetsen naar effectiviteit. 

Grondwatermodel ondersteunt vergunningsverlening 

De opmaak van een grondwatermodel vereist de input van alle 
hydro- (geo)logische gegevens. Door het opstellen van een inventaris 
van deze gegevens groeit het besef over de ‘geografische omgeving’ 
en over de beperkingen ervan door reeds uitgevoerde ingrepen. 
Een goed gekalibreerd model is een veilig middel om ingrepen en 
maatregelen uit te testen door scenarioberekeningen uit te voeren. 
De scenariokaarten zijn een meerwaarde aan de onderhandelings
tafel en voorkomen schade op het terrein. Dit is belangrijk bij nieuw 
te vergunnen ingrepen. 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › BROEIKASGASINVENTARIS 

Even voorstellen: PIH – cel broeikasgasinventaris
 

De gemeenten kunnen bij het PIH 
terecht voor het invullen van een 
tweejaarlijkse opvolgingsinventaris. 
Meer dan dertig gemeenten 
werden reeds succesvol begeleid 
door de cel broeikasgasinventaris 
(BKGI). Ook handige rapporten 
met verwerkte gegevens uit de 
inventaris, kunnen aangeleverd 
worden. 

Projectverantwoordelijke: 
Lieve Clement 

t 03 259 12 46 
e Godelieve.clement@ 

provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be 

› broeikasgasinventaris 
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PROJECTEN › MILIEUPROJECTEN › BROEIKASGASINVENTARIS 

Ondersteuning bij opstellen broeikasgasinventaris
 

Gemeenten die intekenden in de campagne 
‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ krijgen via 
dit project ondersteuning bij het invullen van de 
broeikasgasinventaris, een tool met de uitstoot 
van de broeikasgassen van de gemeente als 
organisatie. 

Projectinhoud 

De gemeente engageert zich om de nodige 
gegevens te verzamelen. De aangeleverde 
gegevens gebruikt het PIH als basis voor de 
opmaak van de broeikasgasinventaris. 

Basispakket: 
•	 inventarisatie voor 25 entiteiten 
•	 werkdocumenten die de gemeente helpen 

bij het verzamelen van gegevens (checklist, 
sjablonen, handleiding) 

•	 ondersteuning per mail of via telefoon 
•	 verwerken en ingeven van de gegevens 
•	 mondelinge bespreking van het resultaat 

Extra modules: 
•	 extra hulp bij het verzamelen van gegevens 

per mandag (entiteiten contacteren bij onvol
ledige gegevens, bijkomende berekening van 
gegevens zoals VTE). Afhankelijk van de extra 
tijdsbesteding, zal een nieuwe prijs opgemaakt 
worden. 

•	 broeikasgasrapport: hierin wordt de totale 
broeikasgasuitstoot en de broeikasgasuitstoot 
per entiteit besproken. In een opvolgrapport 
worden de gegevens van de vorige en huidige 
inventaris vergeleken en de evolutie besproken. 

Interpreteren van de broeikasgasinventaris 

De gemeente Zoersel liet reeds drie inventarissen opstellen door 
het PIH, telkens met een begeleidend rapport. Hierdoor kreeg 
de gemeente meer inzicht bij de interpretatie van de gegevens. 
Ook de opvolgrapporten hebben een belangrijke meerwaarde. 
Deze rapporten kunnen de gemeente helpen bij het nemen van 
maatregelen en het evalueren van reeds genomen acties. 
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PROJECTEN › NATUURPROJECTEN 

Even voorstellen: DMN - team Studie Natuur en Landschap
 

Het team Studie Natuur en 
Landschap heeft meer dan 
15 jaar ervaring in het opmaken van 
diverse types natuurbeheerplannen 
en beheeradviezen. 

Het team Studie is een multidis
ciplinair team, waarin alle kennis 
aanwezig is die noodzakelijk is 
voor het uitwerken van dit type 
projecten. Niet alleen ‘natuur’ in de 
strikte zin komt aan bod, maar ook 
landschap, waterlopen en diverse 
aspecten van openbaar groen: 
groeninventaris, bomenbeheer, 
advies bij duurzame beplantingen. 

Je kunt er bovendien terecht met 
de meest uiteenlopende vragen 
over natuur. Wil je de naam weten 
van een merkwaardige boom 
in een gemeentelijk park? Heb 
je vragen over giftige planten? 
Problemen met pestsoorten? Wens 
je advies over soortenkeuze bij 
aanplantingen? Heb je problemen 
met insecten of andere beestjes? 
Ook daarvoor kun je het team 
Studie contacteren. 

Vind je niet wat je zoekt 
in het vaste aanbod van 
natuurprojecten, dan kun je 
steeds contact opnemen voor 
projecten op maat. 

Richtprijs 

Voor de natuurprojecten wordt 
een offerte op maat gemaakt 
via een intakegesprek en/of 
een terreinbezoek. Deze offerte 
wordt opgesteld in functie van 
de gewenste doelen, binnen de 
mogelijkheden van de gemeente. 
Er worden duidelijke afspraken 
gemaakt over methodiek, taken 
en eindproducten. 
Elke offerte bevat een 
prijsvoorstel, een plan van aanpak 
en een gedetailleerde planning 
van de diverse fasen (veldwerk, 
rapportering, overleg, …) van het 
project. 

De prijs wordt opgemaakt op 
basis van de dagprijs: 149 euro 
per dag (inclusief korting). 

teamverantwoordelijke Studie 
Natuur en Landschap: 
Rembrandt De Vlaeminck 

t 03 240 59 87 
e rembrandt.devlaeminck 

@provincieantwerpen.be 
w www.provincieantwerpen.be 
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PROJECTEN › NATUURROJECTEN 

Aandacht voor…
 

Invasieve exoten 

Uitheemse planten en dieren die hier van 
nature niet voorkomen en die hier niet op eigen 
kracht zijn geraakt, worden ‘exoten’ genoemd. 
De meeste exoten vormen geen probleem. 
Maar sommige exoten zijn zeer competitief of 
hebben geen natuurlijke vijanden zodat ze zich 
ongehinderd kunnen voortplanten en schade 
veroorzaken. Die noemen we ‘invasieve exoten’. 

Sinds 1 januari 2015 is de Europese verordening 
invasieve exoten in werking! De nieuwe maatre
gelen binnen deze Europese verordening moeten 
voorkomen dat nieuwe invasieve uitheemse 
soorten de Europese Unie (EU) binnenkomen en 
ze moeten bijdragen aan het beter omgaan met 
de uitheemse soorten die wij al in Europa hebben. 

Invasieve exoten kunnen immers een erg nega
tieve impact hebben op de biodiversiteit, maar 
ook op de economie en de volksgezondheid. 
Om deze negatieve gevolgen te vermijden, weg 
te nemen of te milderen wordt er een drietraps-
aanpak gevolgd. 

Voor al deze punten werden reeds handige 
instrumenten ontwikkeld waar je in jouw 
gemeente zeker mee aan de slag kunt: 

1	 Inzetten op preventie en bewustmaking 
(voorkomen is goedkoper dan genezen). 
ACTIE: Onderteken de gedragscode AlterIAS 
www.alterias.be 

2	 Snel opsporen en ingrijpen. 
ACTIE: Schrijf je in op het 
Waarschuwingssysteem Invasieve Exoten  en 
ontdek welke invasieve exoten er in jouw 
gemeente voorkomen:  
www.waarnemingen.be/exoten 

3	 Beheersen en terugdringen van populaties en 
herstellen en versterken van de 
inheemse biodiversiteit. 
ACTIE: Beheer correct met het 
Technisch Vademecum Beheer 
van Invasieve Uitheemse Planten 
van het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB). De info uit dit 
vademecum kan ook digitaal 
geraadpleegd worden op  
www.ecopedia.be. 

Het zakboekje ‘Invasieve exoten 
- Herkennen en bestrijden van 
nieuwe infectiebronnen’ van de 
Vereniging Voor Openbaar Groen 
is eveneens een handige gids dat 
op het terrein kan helpen bij het 
herkennen en bestrijden van kleine 
infectiebronnen van invasieve 
exoten. 
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PROJECTEN › NATUURROJECTEN 

Onroerend erfgoed 

Sinds 1 januari 2015 geldt één overkoepelende 
regelgeving voor monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, landschappen en archeologie. 
Daarom kun je voor alle onroerend erfgoed 
en voor erfgoedlandschappen een erfgoedbe
heerplan opstellen. Het grote voordeel is dat je 
geen afzonderlijke toelating meer hoeft aan te 
vragen voor alle werken die in het plan worden 
vrijgesteld. Bij beschermde goederen en erfgoed-
landschappen heb je verder recht op financiële 
steun. 

Het uitgangspunt van een beheerplan is dat je een 
geïntegreerde gebiedsgerichte visie uitwerkt. Je 
maakt zo’n plan op voor een bepaald onroerend 
erfgoed of erfgoedlandschap in zijn totaliteit. 

Voor de opmaak van het plan kan je een 
onderzoekspremie krijgen. Voor de uitvoering 
van werkzaamheden, beheermaatregelen of 
diensten uit een goedgekeurd beheerplan mag 
je bovendien een erfgoedpremie aanvragen, 
als het gaat over een beschermd goed of een 
erfgoedlandschap. 

Je kan bij de provincie Antwerpen terecht voor 
opmaak van erfgoedbeheerplannen. Daarbij 
besteden we vanzelfsprekend ook aandacht 
aan biodiversiteit en pesticidenvrij beheer. Een 
erfgoedbeheerplan kan ook geïntegreerd worden 
met een natuurbeheerplan. 

Natuur 

Het natuurbeheerplan vervangt sinds 
kort het bosbeheerplan, beheerplan voor 
natuurreservaten, het natuurbeheerplan en het 
harmonisch park- en groenbeheerplan. 

Verschillende terreintypes (bos, water, open 
ecotopen, park, bermen, bomenrijen, …), 
verschillende eigenaars en eigenaarscategorieën, 
en verschillende ambities kunnen in 1 beheerplan 
gecombineerd worden. Maar een beheerplan 
met 1 terreintype, 1 eigenaar en/of 1 ambitie blijft 
ook mogelijk. Team Studie maakt beheerplannen 
volgens het nieuwe stramien zodat je als 
beheerder aanspraak kan maken op de nieuwe 
subsidies. Een natuurbeheerplan kan ook 
geïntegreerd worden met een 
erfgoedbeheerplan. 

Pesticidenvrij beheer 

Sinds 1 januari 2015 geldt voor alle 
openbare diensten een verbod 
op pesticidengebruik. Pesticiden 
kunnen dan enkel nog gebruikt 
worden onder specifieke voor
waarden na het doorlopen van een 
procedure. 

Bij de opmaak van adviezen, 
beheer- en inrichtingsplannen 
wordt er steeds uitgegaan van 
pesticidenvrij beheer. Enige 
uitzondering is de bestrijding van 

invasieve exoten waar het gebruik van pesticiden 
een laatste redmiddel is. Voor dergelijke soorten 
kan in het kader van een natuurbeheerplan een 
uitzondering gevraagd worden op het verbod. 
Daarnaast begeleidt het team Studie gemeenten 
ook bij een duurzame bestrijding van de 
eikenprocessierups. 
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PROJECTEN › NATUURROJECTEN 

Projecten op maat
 

De uitdagingen voor een duurzaam groen- en 
natuurbeheer zijn heel divers. Daarom bieden we 
naast enkele standaardtypes van natuurprojecten 
die je op de volgende bladzijden vindt, ook de 
mogelijkheid om een project op maat uit te 
werken. 

Elk project dat als doelstelling heeft de 
biodiversiteit te verhogen, en waartoe de 
expertise van de provincie kan bijdragen komt 
in aanmerking. Dit kan bijvoorbeeld gaan over 
het pesticidenvrij beheer van een begraafplaats, 
het beheer van kleine landschapselementen, 
soortgerichte maatregelen, ... 

Projectinhoud 

• inventarisatie van het terrein 
• analyse van de resultaten 
• advies beheer- of inrichtingsvoorstel 

Beheeradvies graslanden Lint 

De gemeente Lint wenste twee graslandpercelen langs de 
Liersesteenweg om te vormen naar een meer bloemrijke vegetatie. 
Via een aangepast maaiadvies hopen we deze situatie over enkele 
jaren te bereiken zodat de percelen een hogere esthetische en 
ecologische waarde hebben. 
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PROJECTEN › NATUURROJECTEN 

Ecologisch inrichtingsplan
 

Wie graag streeft naar meer biodiversiteit rondom 
een gebouw of op een (rest)perceel, kan een 
inrichtingsplan laten opmaken. Er is geen mini
male oppervlakte vereist om de biodiversiteit te 
verbeteren of de belevingswaarde te verhogen. 

Doelstellingen 

De drie belangrijkste uitgangspunten zijn: pestici
denvrij beheer, onderhoudsvriendelijkheid en een 
verhoging van de biodiversiteit. Dat laatste houdt 
in dat er een toename is van inheemse dier- en 
plantensoorten. Voor percelen zullen de aanwe
zige natuurwaarden in eerste instantie worden 
geoptimaliseerd om spontaan een vegetatie 
met inheemse en streekeigen plantensoorten 
te ontwikkelen en diersoorten aan te trekken. 
Ook een ontwerp voor een weelderig ogende 
natuurtuin als praktijkvoorbeeld ter sensibilisatie 
van bewoners valt binnen de mogelijkheden. De 
projecten kunnen participatief opgezet worden. 

De inrichting rond een gebouw kan op verschil
lende manieren uitgewerkt worden. Daarbij 
wordt gestreefd naar creatieve oplossingen die 
tegelijkertijd sensibiliserend kunnen zijn. Uiteraard 
zonder gebruik te maken van pesticiden en extra 
manuren. De focus kan bijvoorbeeld liggen op het 
aantrekken van vlinders en insecten. 

Projectinhoud 

Het project omvat: 

•	 inventarisatie van het terrein (vegetatieopnamen 
+ kartering) 

•	 analyse van de resultaten 
•	 rapportage 
•	 een ontwerp, matenplan, beplantingsplan en 

beheerplan 
•	 bestellijst (planten, materialen) 

Domein Sluyts in Bonheiden 

Het gemeenteparkje ‘Domein Sluyts’ was toe aan vernieuwing 
en verbetering op het vlak van biodiversiteit, toegankelijkheid en 
recreatie. Door het ecologisch inrichtingsplan van de provincie 
Antwerpen werd een optimale balans gevonden tussen natuur en 
ontspanning. Verschillende doelgroepen kunnen binnenkort genieten 
van bloeiende planten, een picknickplaats, fittoestellen, een looppiste 
en een pleintje voor de jeugd. 
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PROJECTEN › NATUURROJECTEN 

Beheerplan voor parken, bossen en natuurgebieden
 

Een beheerplan is de basis voor een duurzaam 
beheer van een groengebied. Voor gemeentelijke 
parken, bossen en natuurgebieden kan de 
provincie zo een plan opmaken. Hierbij wordt 
in nauw overleg met de gemeente en andere 
belanghebbenden een visie voor het gebied 
uitgewerkt, die vervolgens geconcretiseerd wordt 
in doelstellingen en beheermaatregelen. 

Als de ambities en mogelijkheden op vlak 
van natuurbeheer voldoende hoog zijn is een 
natuurbeheerplan de aangewezen planvorm. 
Voor gebieden met een beschermingsstatus 
vanuit de erfgoedwetgeving kan dan weer 
een erfgoedbeheerplan opgemaakt worden. 
Een combinatie van beide in een geïntegreerd 
beheerplan behoort eveneens tot de 

mogelijkheden. Het voordeel van dergelijke 
wettelijk vastgelegde beheerplantypes is dat je 
bovenop een duidelijke houvast voor het beheer 
ook aanspraak kan maken op de subsidies van 
het Agentschap Onroerend Erfgoed en het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Een deel van 
de opgenomen maatregelen is na goedkeuring 
van het plan ook vrijgesteld van toelatingen of 
vergunningen. Dat vereenvoudigt het beheer 
aanzienlijk. 

Ligt een erfgoed- of natuurbeheerplan niet 
binnen de mogelijkheden dan loont het uiteraard 
nog steeds de moeite een beheerplan los van een 
wettelijk kader op te maken. We helpen je graag 
verder om te bepalen welke planvorm meest 
geschikt is. 

Erfgoedbeheerplan Oude Pastorij Essen 

In 2016 rondde de provincie Antwerpen de opmaak van een 
erfgoedbeheerplan voor de Oude Pastorij in Essen af. Dit beschermd 
landschap in het centrum van de gemeente vervult een belangrijke 
cultuurhistorische, ecologische en recreatieve functie. Het plan bevat 
daarom maatregelen om de waarde van elk van deze functies de 
komende jaren te verhogen. 
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PROJECTEN › NATUURROJECTEN 

Bermbeheerplan
 

Het uitvoeren van een bermbeheerplan kadert 
binnen het bermbesluit dat op 1 januari 1985 in 
werking trad. Door dit bermbesluit wil men een 
natuurvriendelijk bermbeheer stimuleren via een 
aangepast maaibeheer. Het bermbesluit bepaalt 
dat bermen niet voor 15 juni mogen worden 
gemaaid en een tweede maaibeurt pas na 15 
september mag gebeuren. Van deze maaidata 
mag, om redenen van natuurbehoud of verkeers
veiligheid, afgeweken worden, mits dit wordt 
aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en 
Bos. 

Voor de opmaak van dit plan vertrekt het team 
Studie van een inventaris van de aanwezige 
plantensoorten, wat een beeld geeft van de 
huidige natuurwaarden in de berm. Op basis 
hiervan kan de meest geschikte beheermaatregel 
op deze locatie bepaald worden. 

Dit ecologisch plan wordt verder aangevuld 
en uitgewerkt tot een praktisch uitvoerbaar en 

hanteerbaar plan, waarbij zowel rekening wordt 
gehouden met de uitvoerbaarheid ervan als met 
natuurgericht beheer. 

Actualisatie 

Na een periode van minstens vijf jaar bermbeheer 
is een eerste actualisatie aangewezen. Als gevolg 
van het gevoerde beheer kan de bermvegetatie 
evolueren en zijn aanpassingen in het maaibeheer 
te verwachten. Het is dan ook belangrijk dat het 
bestaande maaischema wordt aangepast aan de 
huidige toestand. 

Deze actualisatie gebeurt aan de hand van nieuwe 
vegetatieopnames. Deze opnames worden in 
dezelfde straat gelegd als de opnames in het 
oude bermbeheerplan. De metho
diek sluit verder volledig aan bij de 
opmaak van een bermbeheerplan. 

Bermbeheerplan Putte 

Op vraag van de gemeente Putte voerde de provincie Antwerpen 
in 2016 een inventarisatie uit van de bermen in hun gemeente. Dit 
vormde de basis voor een aangepast beheeradvies en maaischema 
zodat de ecologische en esthetische waarde van deze bermen in de 
toekomst kan verhogen. 
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PROJECTEN › NATUURROJECTEN 

Beheer en inrichting van poelen en andere waterpartijen
 

Poelen, plassen, vennen, … zijn een belangrijke 
bron van leven. De meeste poelbewoners leggen 
echter geen grote afstanden af. Zelfs amfibieën 
blijven in een straal van een km rond hun 
voortplantingspoel. Poelen kunnen verdwijnen, 
verlanden of opdrogen. 

Een poel of een ander nat biotoop vormt een 
deeltje van een groter ecologisch geheel en 
elke gemeente kan hiertoe bijdragen door natte 
biotopen juist in te richten en te beheren. Een 
mooie poel met een educatief bord oogt boven
dien goed voor de inwoners van de gemeente. 
Op deze manier kunnen inwoners geïnspireerd 
worden om ook eigen poelen goed in te richten 
en te beheren. 

Projectinhoud 

In overleg met de gemeente worden poelen, 
natte biotopen en andere waterpartijen en 
potentiële locaties voor nieuwe waterelementen 
op gemeentelijke eigendommen in kaart gebracht 
en beschreven. Met die informatie wordt er een 
beheer- of inrichtingsvoorstel opgemaakt. 

Het project omvat: 

•	 beschrijving van de bestaande toestand van het 
terrein en de omgeving 

•	 inventarisatie van de poel (flora, amfibieën) en 
de omgeving (migratiemogelijkheden) 

•	 indicatie biologische waterkwaliteit en pH 
(zuurtegraad) 

•	 informatieve teksten voor gemeentelijke 
publicaties 

•	 indicatieve kostenraming van aanleg/inrichting 
poel 

•	 facultatief 
•	 gedetailleerde bepaling van de 

hydrobiologische kwaliteit (BBI) is een 
optie (zie milieuproject p. 47). 

• monitoringsplan
 
• opmaak van educatief bord 


Nieuwe poel in de Horendonkse bossen in Essen 

Team Studie maakte in 2016 een inrichtingsplan op voor een nieuwe 
poel in de Horendonkse bossen. Gemeente Essen liet deze poel in 
2017 uitgraven. Enkele planten hebben de poel reeds gekoloniseerd. 
De amfibieën zullen nu ook snel hun netwerk uitbreiden. Een 
bijhorend educatief bord maakt de voorbijganger het ecologisch 
belang van deze nieuwe stapsteen in de natuur duidelijk. 
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PROJECTEN › NATUURROJECTEN 

Groeninventaris
 

Gemeenten beschikken over een netwerk van 
openbaar groen zoals straatbomen, pleintjes, 
parkjes, plantsoenen… en staan ook in voor het 
beheer ervan. 

Een groeninventaris is een nuttig instrument 
om een overzicht te krijgen van deze groenele
menten. Je krijgt een beeld van wat waar groeit, 
wat de toestand van het groen is en welk soort 
planten er wordt gebruikt. 

De groeninventaris kan dienen voor de opmaak 
van een werkplanning in functie van beheer of 
bijvoorbeeld bij de bestrijding van plagen. Door 
een aangepaste plantenkeuze kan groenafval 
gereduceerd worden en wordt pesticidenvrij 
beheer eenvoudiger. 

Projectinhoud 

Er wordt per groentype op soortniveau geïnven
tariseerd (grassen, kruidachtigen, hagen, heesters, 
bomen, …). Er is ook de mogelijkheid om niet 
groene elementen zoals straatmeubilair, … in de 
inventaris mee op te nemen. Behalve de soort 
worden ook  andere relevante kenmerken uitge
breid genoteerd, zoals afmetingen en conditie. 

Om alle gegevens makkelijk te verwerken en 
te raadplegen ontwikkelde de provincie de 
internetapplicatie ‘Groeninventaris’, die ook 
toegankelijk is voor gemeenten. 

De mogelijkheden van deze applicatie zijn: 

•	 intekenen van groenelementen in een 
GIS-omgeving (geoloket) 

•	 gegevens invullen en aanpassen 
•	 informatie opvragen (bijvoorbeeld. ‘Aantal 

bomen per soort in gemeente’) 
•	 foto’s en rapporten koppelen aan een 

groenelement 
•	 kaarten afdrukken en exporteren  

In overleg met de gemeente wordt een plan op 
maat gemaakt waarin de mate van 
detail van de inventarisatie wordt 
vastgelegd. 

Groeninventaris in Willebroek 

Gedurende 2015 en 2016 werd het groen in Willebroek 
geïnventariseerd. Er werden 6927 bomen opgemeten bestaande 
uit 150 soorten. Fraxinus excelsior en Acer platanoides ‘Globosum’ 
spannen de kroon. Bijzondere aandacht ging naar de Molendreef 
en de Kasteeldreef waar elke boom apart werd onderzocht en 
geïnventariseerd. Op basis van de groeninventaris kan de gemeente 
een onderbouwde visie op groen ontwikkelen en keuzes maken wat 
betreft groeninrichting en –beheer. 
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DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID 
Departement Leefmilieu 
Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen 
T 03 240 66 88 

Gemeentebesturen kunnen voor hun 
werking rond milieu, klimaat, natuur en 
duurzame ontwikkeling rekenen op de 
hulp van deskundigen van de provincie  
Antwerpen. Waarvoor kan je dan juist 
terecht en bij wie? Dat vertellen we je 
in deze brochure. Je leest wat je van de 
regiowerking kunt verwachten. Je krijgt een 
overzicht van alle milieu- en natuurprojecten 
die de provincie voor je gemeente kan 
uitvoeren. 

Kortom, deze inzOOmen op samenwerking 
2018, is de leidraad doorheen het aanbod 
van de provincie van het jaar 2018. 
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