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Even voorstellen : de Milieu-

adviesraad van Kompenhout.

De Milieu-adviesraad Kampenhout, kortweg MARK ge-
noemd, ward opgerichtbij gemeenteraadsbeslissing van 8 no-
vember 1990. Hat lag in de bedoeling om een advlesor-
goon op te richten dot de gemeentelijke overheld zou bij-
staan op alleriel ferreinen ols er besiissingen dienden te
worden genomen die het milieu oangaan. De olgemene
doelstellingen warden echter nog veal ruimer gesteld. We
citeren hier letterlijk de tekstvan hetgemeenteroodsbesiuit.
"De milieu-adviesraad wordt opgericht met het oog op de
verbetering, het behoud en waar nodig het herstel von het
leefmilieu van Kampenhout".
Om de Kampenhoutse bevolking zo ruim mogelijk te verte-
genwoordigen werden alia verenigingen (die nationaal of
gewestelijk overkoepeld zijn) uitgenodigd om een verte-
genwoordiger of te vaardigen. Politieke mandotarissen
mogen geen dee! uitmoken von de MARK behalve met
raadgevende stem. Op die manier blijft de adviesroad een on-
ofhankelijk orgoan. Een negentientol verenigingen van al-
le pluimage ging op de uitnodiging in en op 8 februori
1991 ward dan officieel gestart. Ondergetekende, uw die-
naar, werd tot voorzitter oangeduid, Michel Janssens werd on-
dervoorzitter en Hade Elskens sekretaris.

Het bleak al heel snel dot er een grote behoefte aan infor-
matie was over de elementoire milieuwetgeving zodat een
aantal vergaderingen werden bestead aan de wetgeving
ruimtelijke ordening, de milieuvergunning, het bosdekreet
enz... Daarnaast werd er echter nietsfilgezeten en werd ereen
ontwerp kapreglement gemaakt dot door de gemeente-
raad werd aongenomen, maar nog steeds wacht op goed-
keuring van de hogere overheid.
Momenteel wordt er een reglement uitgewerkt op illegaal
storten woarbij de overtreder zelf voor de kosten von opruimen
zol moeten instaan. Wat echter het belangrijkst is, is het
voortdurend aanbrengen van grote en kleine probleemsituaties
die via deze wag snel kunnen worden oongepakt en opgelost.
De MARK is intussen goed aan het rollen gegaan en dot
willen we zo houden. Longs deze weg willen we echter ie-
dereen oproepen om mee te werken, om dingen te signoleren
die fout goon, om suggesties te doen voor verbeteringen
enz... De MARK wil de hele Kampenhoutse bevolking be-
trekken bij de milieuospekten von het gemeentebeleid, doe er
don zelf ook iets aan.

B. Vieeschouwers

voorzitter

Hoe het kollege von Burgemeester
en Schepenen er tegenaon kijkt.

Milieuzorg is de voorbije jaren vooral een notionaie en in-
ternationale zook geworden. De milieudromo's die ons via de
media beroeren zijn immers zeer omvangrijk en grensover-
schrijdend. Allerlei milieuproblemen brengen zelfs het
voortbestaan van onze aarde in gevaar. Toch zol een
grootscholige milieuzorg onvoldoende zijn om alle proble-
men op te lossen. De milieuproblemen zijn te verscneiden
en te verspreid om ze eenvoudigweg te neutraliseren.
Een sluitend milieubeleid kon niet zonder een goede "eer-
stelijns-milieuzorg" vanuit de gemeente. Trouwens eike ver-
vuiling, van weike card dan ook, is ergens lokoliseerboar.
Het gemeentebeleid heeft don ook de took om op hoar
grondgebied het evenwicht te vinden tussen economie (met
o.a. tewerkstelling) en ekologie. Gelukkig groeien deze
twee polen de lootste jaren steeds meer naar elkaar toe.
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft voor
1993 een milieubeleidsnoto opgesteld. Een nota weIke tot
doel heeft een meer planmatig en duurzoom milieubeleid
in onze gemeente te ontwikkelen.
Een poor aondochtspunten:
- er wordt een voltijdse milieuambtenaaraangeworven.
- er volgen sensibiiiseringscampagnes i.v.m. K.G.A. (klein
gevaarlijk afval) en gescheiden ophalen van papier, etc.

- een containerpark wordtaangelegd.
- Aquafin zai blijvend benaderd worden teneinde collecto-
ren en prioritaire riolering aan te leggen in onze gemeente.

- illegole lozingen, lowoaioverlastopzondag, openlucht-
verbranding zullen volgens Vlarem II toegepast worden.

- putwater zaI geonalyseerd worden.
- in overleg metde buurgemeenten zol gestreefd worden
naar propereoppervloktewateren.

- kleinschalige groenprojecten zullen uitgevoerd worden.

Zoals U merkteen ganse vrocht moatregelen die in zekere
mate kunnen bijdragen tot een verbetering van onze leaf-
omgeving. Toch leioen ol deze moatregelen tot niets als U
en ik niet zelf onze verantwoordelijkheid nemen.
Milieubeleid begintvooral bij iedervan onsl!
Als wij alien iets meer milieubewust worden, dan hebben
onze kleinkinderen nog kans op een bestaanl!
Indian niet, don...

J. Meeus
Schepen



Takenpakket van de
aemeentelijke milieudienst en
de milieu-ambtenaar.

De gemeente stoat ols bestuurlijk niveou het dichtst bij de
burger en wordt het meest geconfronteerd met de loKole
milieuproblemen. Het ligt demolve voor de hand dot de ge
meente de eerste initiatiefnemer dient te zijn voor een ge-
richt milieubeleid. Primordiaol hierbij zijn de oprichting
van een gemeenteiijke milieudienst en deaansteiilngvan 1 of
meerdere gespecialiseerde milieuambtenaren.

De taken van een milieudienst situeren zich zov/el op het
vlak van de beleidsvoorbereiding (in samenwerking met de
reeds korte tijd actiefzijnde milieuraad) als op het vlak van de
uitvoering.

Wanneer we enkele concrete milieutaken op een rijtje zet-
ten (de lijst is niet limitatiefl), zai duidelijk worden dot ge-
kwaiificeerd personeel en de nodige technische middeien
onontbeerlijk zijn:

Op het vlak von de milieuhygiene
Inventarisafie

Het in kaart brengen van de milieukwaliteit binnen de ge
meente, m.a.w. het opmaken en bijhouden van een inven-
taris voor: lozingspunten, vergunningsplichtige bedrijven,
sluikstorten, e.d.;

Controlerende en sanctionerende took
In verband met de naleving van de VLAREM-wetgeving en
de politiereglementen zijn erverschillende taken:
- de controfe inzake water-, lucht-, bodemverontreiniging
en geluidshinder.
- Het opzoeken, opvragen en bestuderen van studies en
overheidsrapporten met betrekking tot het milieu in de ge
meente, o.a. de rapporten van de meetnetten voor luchfver-
ontreiniging.
- het stimuleren van milieuonderzoek;

Onhvverpen van politiereglementen
De gemeente kan immers "wetgevend" optreden op voor-
waarde dot het goat om materie die niet reeds geregeld Is
door de nationale, regionale of provinciale overheid;

Dienstverlenende fook
o.a.:

- klachtenbehandeling met betrekking tot hinderproblemen
- in bepaalde omstandigheden, het (Taten) verwijderen van
probleemafval;

Beleidsodviserende took
Hinderlijke inrlchtingen en particulieren kunnen bij de mi
lieudienst terechtvoor adviezen van velerlei aard.
Ook de uitbouw van een documentatiecentrum met Infor-
matie over milieutechniek, milieurecht, e.d. is een belang-
rijke took;

Monitoring
De milieukwaliteit binnen de gemeente moet nauwkeurig in het
oog gehouden worden. Dit Kon gebeuren door:
- metingen i.v.m. lucht, oppervlakte-en grondwater
- opmoKen van water- en luchtkwaliteitskaarten
- opstellen van een milieuhinderkaart
- uitwerken van een planning inzake riolering, waterzuive-
ring en de praktische uitvoering ervan op het gemeenteiijke ni
veou

- uitwerken van recyclageprojecten
- realiseren en uitbouwen van een containerpark;
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Op het vlak van het natuurbeheer
In hetkadervan hetafgesloten milieuconvenant: gemeenteiijke
invulling van het landelijke Natuurontwikkelingsplan (Ml-
NA-2000-plan), b.v.: het opstellen van een Kwetsbaar-
heidskaart.

Ook natuurbeheerprojecten (wegbermbeheer, ecologlsch
beheer van parken, oossen, natuurgebieden en geclas-
seerde landschappen) dienen door de milieudienst onder-
steundte worden;

Sensibilisermg/ milieu-educatle en
inspraak

- De milieudienst moet kunnen instaan voor de milieu-infor-
matie en -educatie naar de bevolking toe, teneinde het mi-
lieubewustzijn te stimuleren.

- Het realiseren van een groene telefoon, waar de burger
met klachten en vragen i.v.m. milieu terecht kan.

- Het organiseren van milieuacties naar scholen en vereni-
gingen toe (leerwandelpaden, voordrachten, tentoonstel-
lingen, e.d.)

- Het voorlichten en adviseren van bedrijven (vnl. KMO's)
inzake hun milieu-impact en hun milieuverplichtingen met
betrekking tot het milieubeleid in de gemeente.

Uit wot voorafgaat, mag blijken dot onze milieuambtenaar te
maken krijgt met zeer uiteenlopende materies. Hij moet ver-
gunningsdossiers adviseren (een uiterst omvangrijke took
sinds het nieuwe VLAREM, het Vlaams reglement inzake de mi-
lieuvergunning), beleidsbeslissingen voorbereiden, educa
tie verzorgen, klachten opvangen, als vertegenwoordiger
van de gemeente zetelen in adviescommissies, studieda-
gen bijwonen, controlemetingen uitvoeren en interprete-
ren, enz.

Sinds juli kunnen wij rekenen (voorlopig in een 1/4 op-
drachtsituatie) op de deskundige hulp van onze milieuamb
tenaar Stefan Bonhomme, die afgestudeerd is als gegradu-
eerde in de Milieuzorg aan het Hoger Ecologisch Instituut
van het Gemeenschapsonderwijs te Vilvoorde. Hij stoat ie-
dere dinsdag ter beschikking van de bevolking.

Deze tekst werd gedistilleerd (op Kampenhout toepasbaar
gemaakt) uit volgend eindwerk van het Hoger Ecologisch
Instituut te Vilvoorde:
Verreth, B. en Jespers, H. - 1992 - VLAREM toegepast op
het gemeentelijk milieubeleid - Horteco, De Bavaylei 1 16,
1800 Vilvoorde.

Onze milieuambtenaar



Het Gemeenteliik
milieukonvenant ll? slil? niet alles.
De milieubeleidsovereenkomst tussen de

gemeente en de Vlaamse Gemeenschap

"Ik ben milieuambtenaar, mijn gemeente koopt natuurge-
bieden aan, we zullen de afvalberg klein krijgen, ik advi-
seeroverwatwe! en niet kan..."

Met deze woorden werd het gemeentelijk milieukonvenant
von Minister Keichtermons op de BRTN gepromoot.

Samen maken we er werk van

In de zomer von 1991 stelde Gemeenschopsminister von
Leefmilieu Keichtermons can de steden en gemeenten een
zogenoomd milieukonvenant voor. Dit konvenant, dot de
gemeenten wil stimuleren tot een deskundig en systema-
tisch milieubeleid, houdt in dot de stad of gemeente zich
verbindt tot het nemen en uitvoeren van een aantal milieu-

opties. Van hoar kant verbindt de overheid van de Vlaam
se Gemeenschap zich dan hiervoor subsidies te verlenen.
Een konvenant houdt eigenlijk in dot aan de betrokken partlj
(in dit geval de gemeenten, nvdr er zijn ook reeds konve-
nanten afgesloten met bepaolde indusfriele sektoren) het
aanbod gedaari wordt om als hogere overheid of te zien
von nieuwe strengere reglementeringen in ruil voor bepoalde
engagementen boven op de bestaande wettelijke verplich-
tingen.

Het zijn nu de gemeenten die financieel en organisatorisch
moeten opdraaien voor heel wat ieefmilieuaspekten, maar
waarvoor de maatregelen ferzake door de overheid wor-
den uitgevoardigd. Deze overheid heeft dus een onrechtst-
reekse invloed op de kosten van gemeenten door bepoal
de maatregelen strenger of minder streng te maken. Bij het
instellen von het milieukonvenant is men von dit gegeven
uitgegoon. In ruil voor nieuwe middelen en geen nieuwe
strengere en onpopuloire maatregelen kunnen de gemeen
ten zelf ruimere initiatieven nemen op leefmilieuvlak.

Kado

De mossole en vlugge positieve reaktie vanuit de gemeen-
tebesturen - op 1 januari 1992, de eigenlijke startdatum
van het milieukonvenant hodden reeds 286 van de 308

Vlaamse gemeenten positief op het aanbod gereageerd -
hoeft bij nader inzien geen verwondering te wekken.
In ruil voor een betoelaging van de Vlaamse overheid moeten
de gemeenten een aantal aspekten uit het MINA-plan op
gemeentelijk vlak uitwerken.
En deze betoelaging is niet zomaar een zoethoudertje.
Nee, er zai jaarlijks maar liefst 61 8 miljoen frank verdeeld
worden, een bedrog dot tegen het einde van de overeen-
komst in 1996 nog kan opiopen tot 740 miljoen. Toch zijn
deze bedragen niet van die omvang dot ze kostendekkend
zijn, ze zijn eerder stimulerend bedoeld.
Onze gemeente, die in het recente verleden reeds meerde-
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Afval ? Uw gemeente sorteert.

re initiatieven in verband met milieu en natuur heeft geno-
men is op het voorstel van de minister ingegaan. in het na-
jaar van 1991 gaf de gemeenterood hoar goedkeuring
aan de voorgestelde overeenkomst, die is ingegaan op 1
januari 1992 en geldt tot 31 januari 1996.

Verbmtenissen van de gemeenten

Deze verbintenissen bestaan grofweg uit 2 belangrijke on-
derdelen; de verdere invulling van het Algemeen MINA-befeid
en het afvalbeleid. Wat het luik Algemeen MINA-beleid
betreft, wordt aan de gemeenten die het milieukonvenant
ondertekenden volgende verplichtingen opgelegd.

1. Voor 1996 moet een milieu-inventoris worden opge-
moakt over alle komportimenten von het gemeente
lijk milieu; bodem, lucht, water, geluid, natuur,...
In eerste instantie dienen alle relevante gegevens
die bij de verschillende instanties en bij de gemeen
te zelf beschikbaar zijn, gecentraliseerd te worden.
Een volgende stop is het verwerken von deze gege
vens tot een openbaar rapport over de stoat van na
tuur en milieu in de gemeente. Deze onderzoeksre-
sultaten zullen dus voor iedereen beschikbaar zijn.

2. Invullen van de Groene Hoofdstructuur Vloanderen.

Door het opstellen van een Gemeentelijk Natuuront-
wikkelingsplan; In dit GNOP geeft de gemeente
weer weike delen von hoar grondgebied als waar-
devolle groene ruimten dienen beschouwd te wor
den en bijgevolg ook als dusdanig beheerd, over-
eenkomstig de doelstellingen van de Groene Hoofd
structuur Vloanderen.

3. Op basis van de twee voorgaande dokumenten zaI
het gemeentebestuur jaarlijks een milieubeleidsnota
opstellen over het gemeentelijk natuur- en milieube^

(vervolgopp. 11)
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JNM: even voorstellen

Waar stoat de JNM voor?

Een "jeehen-emmer"?? Excuseer maar van zo'n emmer heb ik
nog nooit gehoord." Een JNM'er is niennand onders don
een lid von de Jeugdbond voor Notuurstudle en Mliieube-
scherming. Dit is de vereniging voor 8 tot 26 jorigen die in
hun hart een bijzonder plekje voor de natuur bewaard heb-
ben. Wat er in de jeugdbond gebeurt, speelt zich af op
vier vlakken:

NATUURBELEVING of het genieten van alies wat kan lo-
pen, vliegen, springen, bloeien en groeien.
NATUURSTUDIE of het beter ieren kennen von a! dit "on-

menselijk" leven. Planten en dieren drogen een verhaal
met zich mee. Hiermee kunnen zij bijv. ons ois de beste en
zonder fout vertellen hoe het met het milieu op de plaats
waar ze aanwezig zijn, gesteld is.
NATUURBEHOUD of het zich stevig inzetten om dit leven
te laten voortbestaan. Hetveiligstellen van natuurgebieden
met hun soorten is een lastig karwei. Plekjes gewoon om-
rosteren is nietgoed (genoeg). Wat als vuil water dit plekje
doorstroomt of zure regen erop volt? Moor, zelfs ol zijn bo-
dem, water en lucht zuiver, de meeste natuurgebieden zijn
zo klein dot veel soorten door onderen zouden verdrongen
worden, mochten we hier niet tus-
senkomen (=natuurbeheer).
MILIEUBESCHERMING of deze pla-
neet gezond houden. Elk behoud
van een stukje natuur begint bij het
proper houden van lucht, water en
bodem. ledereen weet nu wel hoe

moeilijk dit is, zeker in het begin.
Milieubeschermers geven de moed
zeker niet op en speuren naar oplos-
singen woordoor de pioneet nog
een eeuwigheid meekon.

Hoe zit de JNM in el-

koor?

De jeugdbond werkt op afdelingsni-
veau en notionaal. De 45 ofdeiin-

gen vormen de kern van de jeugd-

Zijn vcl reililcn,
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bond. Elk afdelingsgebied omvot 5 tot 10 fusiegemeenten.
Kampenhout moakt dee! uit van de afdeling Brussel-oost.
De meeste activiteiten (zie verder) spelen zich af binnen de af-
delingsmuren. De jeugdbond kan toch niet zonder notionole
werking. Er is een bondssecretoriaot, een groene winkel,
een notionaal tijdschrift, er wordt promotie gevoerd, er zijn de
vele werkgroepen, de tientallen zomerkampen, allerlei pro-
lecten,... Dit alles vormt ahw de cement tussen de afdelin-
gen en hoar leden.

Wot doer de JNM?

Een afdeling biedt u de prettige mogelijkheid om wot voor
natuur en milieu te doen. Als een bende trekken we de na

tuur in, soms gewoon om te genieten, don weer eens voor
een themawandeling of we helpen een natuurreservoat
(Torfbroek, Hof ter Musschen) meebeheren. Afdeling Brus
sel-oost heeft een tijdschrift '"t Broekske" waar al onze
plannen en nog veel meer instaat. VeleJNM'ers doen hun
best om milieuvriendelijk te leven. Als in onze ogen iets
veel beter kan, dan komen we ermee naar buiten en plan
nen acties. Voorbeelden (spijtig) genoeg te over: 't is toch
logisch met de fiets in de stad, kringlooppopierverkoop,
PVGoctie, Tropische regenwoud-petitie...
Eike JNM'er krijgt ook het tweemoandelijks notionaal tijd
schrift "Euglena". Om beurt verschijnt een meer natuurstu-

die-gericht en een algemeen nummer
boordevol jeugdbondsnieuws.
Wilt u meer rond een bepaald onder-
werp werken, dan kan u terecht bij
de werkgroepen: vogel-, viezebeest-
jes-, milieuwerkgroep, etc.
ledere zomer worden in binnen- en

buitenland een 50-tal kampen geor-
ganiseerd, ruim voldoende om in het
nojaar een feest doorspekt met
kompverholen te houden.

Zegt de JNM u wot?
Dan moet u beslist volgend strookje
invullen en opzenden naar
Jon Wouters, Grootveldstroot 81.

Naluur f Uw gemeenle bescherml.

Ik, (voornaam) (naam)

(straat) (nr)

wens o meer info over de JNM

o van JNM-activiteiten in en rond Kampenhout op de hoogte gesteld te worden
o lid te worden (450 fr gewoon lid, 200 fr bijiid, 350 fr jonger dan 12i)



Natuurbehoud

in Kampenhout

)teer ook dot deze

Vergeleken met gemeenten in de omgeving mogen wij, in-
woners van Kampenhout, ons nog gelukkig prijzen datv/e
over nog veel "veld en bos" (kamp-en-hout) beschikken.
inderdaad, onze gemeente heeft waardevoile notuureie-
menten binnen zijn grenzen: denken we maar aan de soor-
tenrijke hooilanden van het Torfbroek of de restanten van
oude bossen met een prachtige voorjaarsflora in Nederok-
kerzeel. Maar onze natuur wordt bedreigd en opgeofferd
aan de zogezegde voorultgang:
- onze beken en sloten waarin we een rijk dieren- en plan-
tenleven zouden verwachten zijn hopeloos vervuild.

- ophogingen en siuikstorten vinden plaats op voor de na
tuur zeer waardevoile terreinen.

-een slechte ruimtelijkeordening bedreigtde iaotste restanten
van de open ruimte (lintbebouwing, industriele aktlvitel-
ten in ograrischezones,...)

2.

3.

4.
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Er moet dus dringend een aktie ondernomen worden om te
redden wot er ons nog rest. Gelukkig is er nu hoop want
eindelljk heeft de Vlaamse Regering het belang ingezien
om grote oppervlakten natuur te beschermen en te ontwik-
kelen tot een GROENE HOOFDSTRUKTUUR: de gebieden
die voor het Notuurbehoud waardevol zijn worden als dus-
danig erkend en zullen hetvoorwerp uitmaken van een In-
tensief beleid inzake behoud en ontwikkeling van de na
tuur. De nagestreefde Groene Hoofdstruktuur zai, afhanke-
lijk van de funktionele benadering 4 kategorien omvatten:

De NATUURKERNGEBIEDEN: dit zijn deze gebie
den met een zeer grote notuurwaarde.
De NATUURONTWIKKELINGSGEBIEDEN: dit zijn
deze gebieden die voldoende mogelijkheden bevatten
om op termijn tot een notuurkerngebied te ontwikke-
len.

De NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN zijn binnen
de Groene Hoofdstruktuur die groengebieden die
natuurkerngebieden en/of natuurontwikkelingsge-
bieden met mekoor verbinden om aizo uitwisseling
en migratie van levende wezens mogelijk te maken.
De NATUURBUFFERGEBIEDEN zijn gebieden ter
ondersteuning van natuurkerngebieden en natuur-
ontwikkelingsgebieden. Zij dienen om ploatselijk
negotieve en storende invloeden op te vongen.

Wat betekent dit nu konkreet voor onze gemeente? In onze ge
meente zijn voigende gebieden voorgesteld om aange-
duid te worden als NATUURKERNGEBIED.

- Het Torfbroek: met zijn unieke flora en het voorkomen van tal-
rijke riefvogels.

- Het Silsombos met hierbij aansluitend de bossen van Wil
der. Hier treffen we een mooie en rijke voorjaarsflora aan het-
geen het bewijs levert dat er hier steeds bos geweest is.
Verder herbergen de open plekken een rijke flora en ko-
men zeldzame vogels zoals Sprinkhaanrietzanger, Boom-

pieper en Blauwborst er tot broeden. Noteer ook dot deze
bossen aansluiten met de bossen van Erps-Kwerps, Veltem en
Winksele zodat er hier een groot te beschermen gebied
bestaat.

- Het Hellebos met ook hier een rijke voorjaarsflora en zeld
zame vogels. Dit gebied sluit aan met de bossen van Perk.

- Het Weisetterbos dat toch wat verschilt van onze andere

bossen want hier vertoont de natuur al enkele Kempense
trekjes: stukken dennenbos en in de ondergroei planten
als Valse Salie en Dalkruid.

Als NATUURONTWIKKELINGSGEBIEDEN zijn het Steen-
tjesbos met aansluitend de bossen van Hever-Schiplaken,
en de bossen in Buken over de Vaart met aansluitend de

bossen von Wespelaar aongeduid.

Als NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN zijn onder andere
voigende gebieden voorbestemd: De Beekkant te Relst, De
Vatlei van de Dode Beek en Het Grootveld.

fS: Ondertussen wordt er in onze gemeente eveneens gewerkt
aan het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan. Dit is een
van de gevolgen van de door onze gemeente afgesloten
Milieukonvenant (= vrijwillige overeenkomst). Loatstejaars-
studenten von het HRITO-Vilvoorde moken er werk van en

vertalen aIzo de Groene Hoofdstruktuur naar onze ge
meente toe.

U ziet, men wil de natuur teruggeven waarop zij recht heeft en
voor Kampenhout en omgeving is er een mooie kans weg-
gelegd eindelijk werk te maken van een definitieve be-
scherming van onze laatste groengebieden en waarom
niet deze te laten opnernen in een regionaal londschaps-
park Midden-Brabant. Dit laatste is nu geen droom meer
maar kan gerealiseerd worden mits het nodige enthousias-
me en keihard werken.

Op ontdekking in onze natuur is best mogelijk. Het Steen-
tjesbos en Het Weisetterbos zijn ingericht als wandelbos-
sen: de wegen zijn hier zeker niet slecht. Voor de andere
bossen ligt het evenwel anders: de wegen zijn er vaak
drassig en vele bospercelen zijn hier in privehanden.
Voor het Torfbroek zijn er eike eerste zondog van de maanden
april t/m oktober geleide wandelingen voorzien (Afspraak tel-
kens om 9h30 aan Cafe Fauna Flora)

Noteer verder nog voigende geleide wandelingen:
-Zondag 18 april 1993: Voorjaarswandeling: op ontdek-
kingstocht naar de eerste lentebloeiers. Samenkomstom 9 uur
aan't Park van Relst.

-Zaterdag 22 mei 1993: Nachfegalenwandeling. Samen-
komst om 20 uur aan de kerk van Nederokkerzeel.

-Zondag 27 juni 1993: Orchideeenwandeling in't Torf
broek. Samenkomst om 14h30 aan Cafe Fauna Flora te

Berg.
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De auto, mijn vrijheid ???

Een slogan die intussen o! enkele jcren cud is. Of hij van-
dcog nog evenveel "aanhongers" heeff dan toen durven
wij betwijfelen. Immers 2.060.000 wogens in 1970zijn er20
jocr later 3.864.000 geworden. Wat neerkomt op een
wagen per 2,6 inwoners. Als er eens geen files zijn vinden
we dot abnormaal. Toegegeven met vrijheid heeft het ge-
bruik van de auto heden ten dage nog weinlg te maken. De
auto is een noodzakelijk kwcad geworden, waar we alle-
mool gebruik, moor ook misbruik van maken.

Het past om in dit nummer ook de invloed van koning auto
op het milieu eens onder de loupe te nemen. Immers dot de
groeiende verkeerschaos aan ons leefmilieu vreet, zai van-
daag niemand nog ontkennen. Zowot iedereen is er bij be-
trokken. Een eerlijk gewetensonderzoek zai ieder van ons
wel doen beseffen dot weinigen vrijuit goon... De overheid met
alle zonden von Israel beladen lijkt op zijn zochtst uitge-
drukt overdreven. Noch deze overheid, noch wij als "vrije"
burgers gaan vrijuit.

Het gebrek aan beleid vanwege de overheid is verbijste-
rend: geen samenhangende verkeerspolitiek, geen ruimte-
lijk beleid, wildgroei en spreiding van woongebieden (lint-
bebouwing), tewerkstelling (inplanting van industriezones)
en handel (supermarkten) totver buiten de centra. En alsof
dit nog niet voldoende is, werden tot overmaot van ramp
degelijke alternafieven grenzeloos verwaarloosd of ver-
keerd aangepakt. Voetgangers en fietsers hebben (bijna)
geen rechten (n.v.d.r. vergelijk met Nederland). Het open-
baar vervoer werd een miskleun met voak twijfelachtige
metro-projecten en ondoordachte bezuinigingen zowel
wot betreft het spoorwegvervoer (personen- en vrachtver-
voer), als bij de buurtspoorwegen. De enige konstante in
gans dit "beleid" is de regelmaat met deweike de prijzen
van de tickets de hoogte in gaan. Trouwens de volgende
prijsstijging werd enige tijd terug reeds aangekondigd.
Kortom door dit wanbeleid wordt de burger GEDWON-
GEN de wagen te gebruiken. Voeg bij dit alles de macht
van de autolobby die voor zeer velen onder ons de auto tot sta
tus- en, jawel vrijheidssymbool verheft en je begrijpt me-
teen waar dit fenomenale aantal van meerdon 3.800.000 au

to's vandaan komt.

Dot zo'n beleid allerlei onmogelijke toestanden van files en ver-
keersonveiligheid veroorzaakt is door de meesten reeds
long aanvoord en ervaart men haast als vanzelfsprekend.
Dot het overmatig gebruik van de auto ook leidt tot heel
wat mitieuhinder is een wr\\ recent gegeven. Maar nu dot
besef er eindelijk is, ligt dit paradoksaal genoeg gevoeli-
ger dan verkeersdoden. Het vermoeden rijst dat dit te wij-
ten is aan het feit dat de bevoiking er meer globaal mee

geconfronteerd wordt. Enerzijds is er het groeiend milieu-
bewustzijn (althans bij de bevoiking), maar daarnaast is er de
laatste jaren ook een toename von de milieuproblemotiek
als dusdanig. Veel studies omtrent de invloed ervan op ons
milieu zijn inderdaad moeilijk te becijferen. M.a.w. we
kunnen er slechts bij benadering een prijskaartje op kle-
ven. Uiteraard maakt zowat eike economische sektor dan

ook dankbaor gebruik om al deze invloeden te onderschatten,
te minimaliseren, of liefst nog volledig te negeren.

Het zou noVef zijn te denken dat de milieuschade zich be-
perkt tot bijvoorbeeld lawaai of stank van de uitlaatgassen. Het
zijn vnl. de minder zichtbare effecten zoals de scmenstel-
ling van de uitlaatgassen met ondermeer het C02 (verant-
woordelijk voor het broeikoseffect) en S02 en NOx (waarvan
men meer en meer overtuigd is dot ze een belangrijke rol
spelen in het proces van de zure regen), die er oorzaak
van zijn dat het zo lang geduurd heeft vooraleer men tot
het besef is gekomen welk een enorme ravage de auto ons
milieu toebrengt. Dezen hebben ook en vooral op langere
termijn verstrekkende gevolgen die nefast zijn voor ons mi
lieu.

Ook de aantasting van de open ruimten moet als milieu
schade worden beschouwd. Denken we maar even aan de

verspilling van grond t.g.v. een aantal enorme verkeerswis-
selaars waar ook de aanpalende perifere ruimten totaal
onleefbaar zijn geworden. Wie von de ouderen herinnert
zich niet de landelijke gemeenten Melsbroek en Diegem,
beiden haast volledig von de koart geveegd. Opgeofferd
voor koning auto.
Denken we aan het permanente onveiligheidsgevoel dat
voetgangers fietsers en omwonenden, steeds vaker erva-
ren. Wat op zijn beurt leidt tot nog meer outoverkeer (kin-
deren naar school brengen - de reclamespot van enkele
maanden terug die deze boodschap zo indringend over-
bracht): de vicieuzecirkel.
Denken we ook aan de weinig esthetische aanblik waar de au
to zo vaak schuld aan heeft. Spookstraten waar je's nachts
zigzaggend doorheen loopt omdat al dat glimmend me-
taal geen onderdak vindt. Autokerkhoven - vaak meters
hoog - die je overal in het land aantreft. Achtergelaten kar-
kassen die opde meestondenkbare ploatsen opduiken.
En dan hebben we het niet eens over de geldverslindende
auto- en motorraces, zogenaamd om de vooruitgang te
dienen. De autoconstructeurs zijn het ons immers verplicht
steeds veiliger (zeg maar snellere) wagens te ontwerpen,
zodatde consumpfie van steeds meer auto's zorgtvoor onze
"weivaort", voor onze vrijheid...

J Hebben we een alternotief ? Het gemokkelijkste antwoord
is uiteraard neen. Zo hoef je geen enkele inspanning te le-

5 veren en sus je je geweten omdat je toch behoort tot die
grote passieve groep. Maar als je enig verantwoordelijk- ^

l^ervolg op p*
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Nieuws uit Het Torfbroek

De zomer is in Het Torfbroek weer mooi geweest. De orcfii-
deeen en de andere zeldzame planten zijn weer uitge-
breid in de beheerde percelen. Moor laten we ditmaal fiet
eens hebben over iets anders. De dominerende plant in Het
Torfbroek is ongetwijfeld riet. Nu dit riet is van levensbe-
lang voor talrijke rietvogels zoals de Kleine Karakiet, de
Rietgors, de Waterral en de Bruine Kiekendief die er hun
nest in maken. Eens de broedtijd voorbij blijft het
riet voor vele vogels zijn aantrekkingskracht behouden
als veilige slaapplaats tijdens de trek- en winterpe-
rioden. Het is inderdaad niet ongewoon om op een
herfstavond honderden vogels een voor een in het
rietveld te zien neerstrijken om aldaar de nacht
door te brengen. Soorten zoals Boerenzwaluw,
Gele Kwikstaart, Piepers, Groenling en Rietgors
zijn traditionele rietslapers in Het Torfbroek. De in-
teressantste van deze is ongetwijfeld de Rietgors.

Nu is de Rietgors zeker geen opvallende vogel :
het mannetje is op zijn mooist in hetvoorjaar; het
lijkt dan op een mannetjes-huismus met een zwarte
kop en witte nekband; in het najaar is hiervan
slechts een zwakke weerschijn te zien. Het wijfje
en jonge vogels zijn bruinachtig met heel wat leng-
testrepen.

Verder hebben zowel mannetjes als wijfjes een op
vallende witte zoom in de staart.

Inderdaad dankzij het ringen van zoveel mogelijk Rietgor-
zen in Het Torfbroek weten we (dankzij de terugvangsten}
dat de doortrekkende Rietgorzen als broedgebied Dene-
marken, Zweden, Finland, Estland en de voormalige DDR
hebben. Verder toont hetzelfde ringwerk aan dat dezelfde
vogels voornomeiijk overwinteren in het Zuidwesten van
Frankrijk en Spanje.

fe.eC)
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De Rietgors

A. Wijfje; B. Mannetje ('s zomers); C. Mannetje ('s winters)

Dankzij de aanwezigheid van het riet herbergt Het Torf
broek zo'n 5 broedpaartjes Rietgors. Evenwel tijdens de
trekperiode (najaarstrek in september-november, voorjaar-
strek februari-april.) zijn er dagen dot er ruim 200 rietgor
zen overnachten in het riet. Nu blijkt Het Torfbroek een
knooppunt te zijn op de trekroute van de Rietgors naar zijn
overwinteringsgebied.

'S:

Een interessante vogel dus die Rietgors.s Helaas stellen we
vast dat de Rietgors minder talrijk voorkomt dan voorheen.
Niet dat de soort bedreigd is (In gans Belgie schat men de
populatie op 5.000 a 10.000 paartjes; In Finland op
100.000 paartjes) Maar biotoopvernietiging (moeras-
droogleggingen - watervervuiling) eist zeker een to! op het
aantal Rietgorzen.

In Het Torfbroek worden natuurlijk ook andere vogels ge-
ringd (zo'n 1000 vogels/jaar)
Indien U eens een ringsessie wil meemaken, kontakteer
dan

Michel JANSSENS

Stationsstraat47

1910 KampenhoutTel. 016/65.68.46
die als ringer verbonden is aan Het Koninklijk Belgisch
Instituutvan Natuurwetenschappen te Brussel.



(vervolg van p. 8) Pe auto, mijn vrijheid

heidsgevoel hebt, als je enig respect voor de generatie na
;  jou opbrengt (misschien wel je eigen kinderen}, dan blijf je
I  niet bij de pokken zitten. Als ieder von ons volgende vuist-
;  regels dogelijks probeert in de proktijk toe te possen, don
:  ken het niet ondersof hettij zai keren :

- bezin aivorens de wogen te nemen. Hoe vook stoppen we in
de auto als het ook zonder kan? Maak eens een gezonde
ochtendwandeling om je krantte halen.

:  - toon de jeugd dot ook jij bekommerd bent om hun toe-
komst. Doe dot door zelf in alle omstandigheden het goe-
de voorbeeld te geven.

{  - ijver op plaatselijk vlak voor miiieuvriendelijke verkeers-
maotregelen. Klaag de wantoestanden aan. Doe het op
een waardlge manier, maar doe het. Wocht vooral niet
tot een onder het in jouw plaats zaI doen.

- en als je de volgende keer als vrije democraat weer eens
je stem mag gaan uitbrengen, geef ze dan aan een partij
die haar programma heeft opgebouwd niet enkel rond
een beter leefmilieu (want ze hebben intussen allemaal
wel begrepen dot daar stemmen mee te winnen zijn).
Maar kies bewust voor een partij die ook in haar verkeers-
beleid aandacht heeft voor het milieu.

M

si

Zoals steeds en in alle omstandigheden geldt ook hier die
ene onwrikbare wijsheid, los van elk tijdsbeeld.
Wil je de wereld veranderen, begin dan bij jezelf.

(ia

/it

Natuurbehoud:

In eigen boezem kijken...

We hebben gemakkelijk proten over het regenwoud en
over de zeeen waar veel soorten bedreigd worden; maar
hoe zit het in eigen streek? Zijn er in Belgie diersoorten be
dreigd of reeds verdwenen?

Zeker. We doen het niet beter dan andere landen.

Bij de zoogdieren weten we hoe de wolf en de lynx reeds
in de middeleeuwen achtervolgd en bejoagd werden. Ze
zijn uitgestorven en voorgoed verdwenen uit ons land. De
wilde kateveneens.

Met de das en de otter goat het geen moer beter: je kan de
koppeltjes, die nog overleven in ons land, tellen op de vin-
gers van beide honden.

Waarom zijn ze verdwenen? De jacht heeft er zeker een lelijke
rol in gespeeld, moor dat verklaart niet alles. Vergeet niet dot

Ms

het roofdieren zijn: deze hebben meestal een groot natuur-
lijk gebied nodig waarin ze vrij kunnen jagen en waarin ze vol-
doende voedsel vinden. En zeg nu maar eens waar je die
mooie gebieden nog kan vinden!

De heide? Ja, vroeger woren dot uitgestrekte gebieden
waar de mens niet overdreven veel tussenbeide kwam.

Maar die territoria zijn nu verschrompeld en versnipperd
tot stukjes waar je bij wijze van spreken nog alleen kippen
kuntop houden.

De mooie grote bossen? Weike bossen? Bedoel je de Ar-
dense bossen? Weer mis: vroeger waren dot natuurlijke
bossen met gemengd loofhout en kreupelhout. Nu zijn het
eentonige dennebossen waar dergelijke roofdieren onmo-
getijk nog hun gading vinden.

De rivieren voor de otters zijn toch niet verdwenen? Maar
je weet ook dot al onze rivieren, op enkele bijrivieren in de
Ardennen na, zo vervuild zijn dat geen vis er aan denkt om
daarin te goan zwemmen. Waar zou de otter dan moeten
leven?



rolg van p. 3} Het gemeentelijk milieukonyenont

leid. In deze beleidsnota liggen de beleidsdoeiein-
den voor middellange en langere termijn vervat met
naast een knelpunteninventaris ook een konkrete ak-
tieprogrammering. Aangezien in de beleidsnota de
programmatie en de beschikbore middelen vermeid
stoon die zullen ingezet worden, meet de bespre-
king erven gekoppeld worden oon de joariijkse be-
groting. De milieubeleidsnota wordf ter odvies over-
gemcckt can de gemeentelijke milieuodvlesraad
v/oarna de gemeenteroad het zcl bespreken en
goedkeuren. Het is een jaarlijks voortgongsrapport
gekoderd binnen een vijfiorenplon.

pf

4. De uitwerking von de vermelde dokumenten en de
begeleiding von het hierop gebaseerde beleid
vroogt veel deskundigheld. Doarom zullen de ge-
meenten ten loatste op 30 junl 1993 voorzien in een
milieudienst.

Deze ken ofwel bestoon uit eigen gemeenteombte-
noren die voldoen can de eisen uit het VLAREM, of
wel ken men participeren in een intergemeenteiijke
milieudienst of men kan opteren voor een kombino-
tievon beide.

Kompenhout heeft wot dit betreft gekozen voor het
loatste voorstel. De milieuambtenaar is sedert enkele

maanden in dienst, de intergemeenteiijke milieu
dienst weike opgericht werd in de schoot van HAVI-
lAND, is sinds 1 oktober van start gegaon en heeft
een ondersteunende en aanvullende took.

5. De installatie van een Gemeentelijke Milieuadvies-
raad. De specifieke taken en de samenstelling van
deze M.A.R. worden elders in dit milieunummer uit-

voerig besproken.

Huishoudelijk afval

De veruit belangrijkste gevolgen van de overeenkomst met
rechtstreekse weerslag voor de bevolking hebben, betrek-
king op de selektieve inzameling van huishoudelijk afval.
In overeenstemming met artikel 8 van het milieukonvenant
heeft de gemeente hiervoor een bijzondere overeenkomst
ofgesloten metOVAM.
De selektieve huis-aan-huisophaling wordt gesubsidieerd
met een joariijkse toeloge von 20 BF per inwoner. Voor de
inzameling von klein gevoorlijk afval, weIke eerdoags van
start goat, voorziet men een toelage von 20, 30, of 40 BF
per kg, noorgelong minder don 1 kg, van 1 tot 2 kg of
meer dan 2 kg per inwoner en per joar wordt ingezomeld.
Het eerste joar doet men hier nog een stortpremie van 10
BF per kg bovenop. Voor de uitrusting van het kontoiner-
pork wordt een toelage van 60% verleend + een joariijkse
subsidie van 500.000 BF voor de exploitatie.

Ter ondersteuning van het algemeen milieu- en notuurbe-
leid ontvangt Kompenhout nog een jaarlijkse toelage van
lOBF per inwoner en 42 BF per ho en een eenmalig be-
drog von 500.000 BF of 100.000 BF per jaar voor het op-
moken van het GNOP. Met deze niet te verwoorlozen fi-

nanciele impuls, maar meer nog met de volledige inzet van al-
le belanghebbenden, en dot.zijn we toch ollemaal, kan
ook in onze gemeente een ruime aanzet worden gegeven
tot beter beheer von ons leefmilieu.

Met dit loatste voorbeeld hebben we meteen ook conge-
toond dot er veel woterdieren bedreigd en zelfs uitgestor-
ven zijn. Alleen de sterkste vissoorten houden het nog vol.
En soorten zools de paling, die vonuitde zee de grote rivieren
moet opzwemmen naar het binnenland (en n.b. tot in Kom
penhout te vinden was) vindt alleen nog rioolwoter in de
Schelde en de Moos.

Heeft de jacht ook hier een rol gespeeld? Alleen voor de
grote soorten wel; en alleen vroeger, want nu zijn ze olle
maal beschermd. De echte redenen ken je ondertussen wel:
- het verdwijnen van natuurlijke landschappen.
- het overmotig gebruik von pesticiden op de akkers en in
de tuinen.

Wie de vogelwereld bestudeert en van nobij volgt kan al
leen maar erg droevig worden. Wont de meest geliefde onder
de dieren, de vogels, stellen het helemool niet goed.
Enkele grote soorten zijn verdwenen of uiterst zeldzaam
geworden: de oehoe, de roof, de ooievoar (behalve op
kweekstotions), de hop, de korhoan, de havik, de slecht-
valk... V^\e weet of we in de 21 ste eeuw hetzelfde zullen

moeten zeggen van de huiszwaluw, de boerenzwaluw, de
oeverzwaluw, de gekroagde roodstaart, de braamsluiper,
de wielewaal, de ortolaan, de veldleeuwerik, de kwartel-
koning... en nog veel ondere soorten die in grootvoders tijd bij-
no in eike tuin of akker te zien waren!

Vergeet niet dot dit nog maar het topje von de ijsberg is: deze
diersoorten zijn zichtbaar. Hun verdwijning volt op. Maar
voor eIke grotere soort die verdwijnt zijn er misschien wel
honderd kleine soorten verdwenen: insekten, spinnen,
wormpjes en heel het zootje dot we met de voeten treden
zonder het te weten. Ook voor hen zijn de geschikte bioto-
pen verdwenen; en vooral voor hen zijn de pesticiden de
loatste doodsteek.

Wat minder pesticiden gebruiken, en een hoekje tuin
"wild" laten kan een reele bijdrage zijn tot het behoud van
biologische diversiteit.



De agenda

van de natuurliefhebber

zo 4/04 Wandeling in Het Torfbroek te Berg
Samenkomstom 9u.30aan Cafe Fauna Flora

Loarzen noodzakelijk.

zo 2/05 idem

zo 6/06 idem

zo4/07 idem

zo 1 /08 idem

zo 5/09 idem

zo3/10 idem

zo 27/06 Orchideeenwandeling in Hef Torfbroek.

Start 14u.30 aan Cafe Fauna & Flora

zo 18/04 Voorjaarswondeling in Relst & Wilder

Samenkomstom 9u. oon't Park von Relst.

zo 22/05 Avondwandeling op zoek naar Nachtegalen

Start 20u. aan de Kerk van Nederokkerzeel

i
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Werkten mee aan dit nummer:

Michel Janssens, Hubert Gulinck,

Paul Van der Elst, Jean Meeus,

Luc De Meersman, Jan Wouters,

Stefaan Bonhomme, Bart VIeeschouwers,

Francis Vandermijnsbrugge.

Dit milieunummer Is er ook om u aan te moedigen uw persoonlijke vragen, bedenkingen en suggesties te formuleren, met betrekking
totde milieuzorg in Kampenhout. Aarzel nietons te schrijven. Wij danken u alvastvoor uw medewerking.
Ons adres: Milieuambtenaar Kampenhout.

Gemeentehuis

Gemeentehuissfraat 16, 1910 Kampenhout
of bel 016/65.73.73 (kantooruren)

(voornaam) (naam)

(straat)

Vragen, bedenkingen, suggesties:

,(nr),


