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Verslag Minaraad 13 januari 2020 

 

Aanwezig : Christel  Gorissen, Louis Vanham, Claire van de Berg, Anne-Marie Langmans, 

Sara Meyssen, Hugo Maesen, Bart Truyens, Ludo Wins en (verslag:) Marjolijn Heuvelman 

en Jacqueline Sampermans 

Afgemeld: Theo Hellofs, Frederik Gerits, Arjan v.d. Star, Thewissen Franciene, Luca 

Meuris en Mariëtte Spoelstra 

 

 

1. Opening, de agenda wordt vastgesteld, met een speciaal welkom voor de heer Maarten 

Hermans van de Waterwegen (verder DVW). Mariëtte Spoelstra gaf aan te willen stoppen 

met de Mina-raad. Jacqueline zal haar bedanken voor haar inzet. 

  

2. Waterwegen, antwoord op de gestuurde vragen:  

Kerntaken van de Vlaamse Waterweg (zie ook de website) zijn: 

 Economie en logistiek 

 Natuur- en waterbeheersing 

 Recreatie op en langs het water 

1. Wat is de totale oppervlakte, eigendom van DVW? Dit betreft ook de gronden 

uitgezonderd de kanaaltaluds. Antwoord: in gemeente Lanaken ± 4 km2. 

2. Hoeveel ha. is natuurgebied, landbouwgronden en andere? Bijv. braakliggende gron-

den, schaapsweiden? Antwoord: dit kan DVW niet uitgesplitst uit de database halen.  

Is het bespreekbaar deze gronden aan natuurbewegingen in beheer te geven?  

Antwoord: DVW is een samenwerkingsverband aangegaan met alle relevante natuur-

verenigingen in Vlaanderen. Deze zaken worden in die overeenkomsten besproken. 

Zijn er mogelijkheden voor tijdelijke natuur? Antwoord: tijdelijke natuur is ons inziens 

juridisch niet sterk genoeg onderbouwd in de Vlaamse wetgeving. Ofwel gaan we voor 

natuur, ofwel houden we het op regulier beheer. DVW werkt aan diverse projecten mee, 

bijv. De Hoefaert, Pays Mosan en Orchis die enkele habitatgebieden beheren. Zo onder-

steunen we Pays Mosan, sturen bij waar nodig; de dijkwachter volgt de werken op, doet 

nodige vaststellingen en grijpt in indien nodig. DVW heeft meer domeinen die 

ingetekend zijn als natuurgebied. 

3. Wat is de hoeveelheid afval (zwerfvuil-sluikstort) die opgeruimd is door de diensten 

van DVW? Per jaar in kg., als het bijgehouden wordt. Antwoord: DVW ruimt wekelijks 

zwerfvuil langs bevoegde waterwegen op. De jaarlijks opgeruimde hoeveelheid wordt 

niet gewogen, wordt geraamd op 26 ton. DVW ruimt ook drijfvuil op (zwerfvuil dat in 

het water terechtkomt; vooral organisch afval, maar ook deels afval). Dit wordt 

ingezameld ter hoogte van de waterkrachtcentrales in Bocholt en Lozen. Jaarlijks wordt 

hier gemiddeld 100 ton drijfvuil verzameld. Ook wordt jaarlijks ongeveer 25 ton drijfvuil 

ingezameld aan de mechanische roosterreinigers van 2 duikers. Tenslotte voert DVW na 

elke hoogwaterperiode van de Gemeenschappelijke Maas (die gemiddeld 1x per 10 jaar 

optreedt) ook een specifieke opruimactie uit. Dan wordt gemiddeld 200 ton zwerfvuil 

opgeruimd, of gemiddeld 20 ton per jaar. In totaal wordt dus jaarlijks 171 ton zwerfvuil 

opgeruimd langs het waterwegennet van DVW (ex-DS). 

4. Aanvullende info over samenwerking met gemeenten en natuurorganisaties bij 

natuurprojecten bijv. aanleg vijvers Hoefaert en trage-wegen-project; o.a. aanleg 

wandelpaden Belvedère-kronkelpad-wandelpaden K.K., Hochter Bampd? Antwoord:  
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hier staat DVW positief tegenover. Bijv. bij Belvedère een haag zetten die de gemeente 

onderhoudt.  

5. Mogelijkheden samenwerking: is het mogelijk om een contactpersoon aan te duiden 

bij DVW om mogelijk toekomstgerichte projecten uit te werken met de gemeente 

Lanaken en/of natuurorganisaties inzake natuur en milieu? Om de reden dat DVW veel 

gronden in bezit heeft die waardevol zijn inzake natuur. In het kader van de huidige 

klimaatproblematiek, afnemende biodiversiteit en andere milieuproblemen is het 

misschien mogelijk om concrete voorstellen uit te werken. Suggesties: braakliggende 

gronden of/en gronden die verpacht worden en minder interessant zijn voor 

landbouwers in gratis erfpacht geven aan natuurorganisaties. Concrete percelen nog 

aan te duiden (langs 18de Linieweg, perceel op de K.K., langs Heserwater, op 

Veldwezeltse kip en...) Meer bomen en KLE’s aanplanten in opdracht van DVW waar 

mogelijk. (bijv. langs 18de Linieweg vanaf 2e Carabinierslaan en ....) 

Trage wegen; heropenen van veldwegen achter de Holle wegen, achter voetbalplein 

richting Briegden. Lus voltooien wandelpad op K.K. 

Antwoord: medewerkers van DVW rijden bijna elke dag bij het Albertkanaal, Briegden, 

de Maas en Zuid-Willemsvaart. Bij overtredingen op gebieden van DVW, bijv. bij 

vernieling, moet de klager een dossier overhandigen (situatie voor en na). Voorstel: dat 

DVW dit dossier samen met gemeente en klager behandelt. Het verbreken van de pacht 

kan pas na 3 overtredingen. Het dossier moet via de gemeente ingediend worden (via 

de site van DVW, niet via de dijkwachters).  

6. Zwerfvuil-sluikstorten: wie moet men hoe contacteren bij DVW bij aantreffen van 

sluikstort op hun grondgebied: e-mail naar dijkwachter? Krijgt men dan ook antwoord? 

Antwoord: de dijkwachters willen helpen. Indien mensen regelmatig op dezelfde plek 

rommel achterlaten, voeren ze graag samen met politie en boswachter acties uit; dit 

kan alléen te gevaarlijk zijn. Voorstel: 2x per jaar doen. Ligt ergens lang sluikstort: 

meld dit per e-mail aan de gemeente; DVW helpen dit dan op te ruimen. 

7. Worden de jaagpaden ook zuiver gemaakt ten behoeve van de talrijke fietsers? 

Antwoord: dit doet DVW niet, ook geen losse steentjes weghalen of strooien: is geen 

geld voor, alleen bij extreme vervuiling. NB. Het jaagpad is in principe een dienstweg. 

Het medegebruik nam de laatste decennia sterk toe. DVW zet dan ook sterk in op  

kwalitatieve aanleg en onderhoud hiervan. De provincie Antwerpen is bezig met 

onderzoeken van mogelijkheden om jaagpaden te verlichten. DVW is geen initiatief-

nemer voor plaatsing en onderhoud. Ook onderzoeken de provincies winteronderhoud 

(strooien, sneeuw ruimen en bladval). 

8. Is DVW op de hoogte van het project van de vrijwillige zwerfvuilopruimers? 

Antwoord: ja. Ze mogen zakken klaarleggen en bellen naar dijkwachters (DW) zodat 

DVW ze ophaalt. DVW wil wel voor knijpers, zakken, handschoenen zorgen. DVW 

investeert hier ook in, bijv. met de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie langs de Maas die ze 

samen met Rijkswaterstaat organiseert, om niet alleen aan de Maas op te ruimen, maar 

op vele zones langs onze waterwegen. Die actie haalt ook steeds de pers. 

9. Wordt ook gewaardeerd dat deze mensen zwerfvuil opruimen op grond van DVW? 

Antwoord: wordt zeer gewaardeerd: dikke pluim voor zij die zich engageren het 

openbaar domein mee proper te houden. 

10. Handhaving: wordt voldoende gecontroleerd op autoverkeer langs de jaagpaden? 

Antwoord: onze DW’ers hebben politionele bevoegdheid om een pv op te maken voor 

o.a. rijden op jaagpaden, als één van hun vele taken. Ze kunnen de jaagpaden niet 

dagelijks controleren, maar zullen handhaven wanneer ze een wagen tegenkomen. 
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Dagelijkse controle op autoverkeer op jaagpaden is sinds 2014 een aandachtspunt.  

De dijkwachter verbaliseert overtreders. Gebruik van jaagpaden door onbevoegden is 

sindsdien sterk gedaald. Jaagpaden hebben ook een functie als ontsluitingsweg voor 

bepaalde percelen (bijv. landerijen, woningen) en als dienstweg voor andere 

overheidsdiensten die werken moeten uitvoeren langs jaagpaden in functie van o.a. 

waterzuivering, elektriciteitsvoorziening, bermonderhoud, rattenbestrijding.  

11. Is ook controle in buitengebieden? Bijv. bij vernielen van KLE, sluikstorten, natuur-

vandalisme, wild crossen. Antwoord: ze zijn er niet altijd, doen dat wel bij rondrijden. 

‘Buitengebieden’ worden minder vaak bezocht door DW’ers. Ze hebben geen bevoegd-

heid buiten hun gebied. Melding is wel belangrijk, bijv. via gemeente en milieuinspectie. 

12. Door wie worden controles gehouden: dijkwachters? Antwoord: ja. 

13. Bermbeheer van waardevolle bermen. Zijn die in Lanaken aangeduid? Is er 

aangepast beheer? Het beste is in blokken te maaien (50 m. maaien, 50 m. niet 

maaien). Antwoord: dit gebeurt volgens een bermbeheerplan. Ze maaien 2x per jaar 

een meter langs het jaagpad. In specifieke zones wordt een gefaseerd maaibeheer 

toegepast. Dit gaat altijd gepaard met aan weerszijde van het jaagpad een eerste 

veiligheidsstrook, zoals langs het Albert-kanaal; de rest is in begrazingsbeheer van Pays 

Mosan (Agentschap voor Natuur en Bos, verder ANB). Wat betreft Briegden-Neerharen 

en de Zuid-Willemsvaart is ook de veiligheidsmaaibeurt en een regulier maaibeheer van 

toepassing omwille van de aanwezige lijn-beplanting. Bermen AK in Lanaken worden 

beheerd door ANB, volgens ons bermbeheerplan. Een boswachter stuurt dit aan in 

samenwerking met de dijkwachter. Gefaseerd maaien (maaien in blokken) wordt 

toegepast tussen Spoorbrug Gellik en brug Eigenbilzen, schapenbegrazing in Veldwezelt 

en Gellik. NB. Om veiligheidsredenen is gekapt bij kasteel Hocht, waarna dit is 

ingezaaid met speciaal groen zaad dat snel kon wortelen, om erosie tegen te gaan.  

Zie website DVW voor maaien van bermen langs onze waterwegen en jaagpaden: gebeurt 

conform Bermbesluit van 27-6-1984. Dit besluit verplicht openbare besturen tot ecologisch 

verantwoord beheer op bermen langs wegen en waterlopen in hun beheer. Het besluit voorziet 

een voorjaarsmaaibeurt vanaf 15 juni en in najaar vanaf 15 september. Omdat DVW nv voor elk 

van de kanalen in haar beheer beschikt over goedgekeurde bermbeheersplannen, kan ze afwijken 

van die data. Zo kan ze ervoor zorgen dat de veiligheid van gebruikers van jaagpaden 

gewaarborgd blijft (overhangende vegetatie kan bijv. worden verwijderd). Ook kan rekening 

gehouden worden met de vegetatie en met insectenpopulaties op kanaalbermen. Voor de 

uitvoering van haar bermbeheer volgt DVW in het algemeen volgend schema: 

 Vanaf 15 mei uitvoeren veiligheidsmaaibeurt: langs beide zijden van jaagpad 1 maaibreedte. 

De bermstrook tussen jaagpad en waterzijde wordt in veel gevallen volledig gemaaid. 

 Vanaf 1 september: uitvoeren najaarsmaaibeurt: dan worden bermen volledig gemaaid. 

Uitzonderingen op deze algemene benadering: 

 Erg waardevolle bermen kunnen opgenomen zijn in een systeem van gefaseerd maaibeheer. 

Deze extra beheersmaatregelen worden in principe eind juli uitgevoerd. Het beheer van 

dergelijke stroken gebeurt in strikt overleg met het ANB. 

 Bermstroken waar houtkanten in het najaar zijn afgezet worden ongeveer gedurende drie 

jaar 2x per jaar gemaaid. Doel is deze berm te verschralen, zo biodiversiteit te stimuleren. 

Na drie jaar worden deze bermen enkel nog in het najaar gemaaid. 

 Bermstroken, deel uitmakend van belangrijke aanlegstroken voor binnenvaart, worden meer 

keer per jaar gemaaid, om de veiligheid van aanmerende binnenschipper te garanderen. 

 Kunstwerken (bruggen, duikers, grachten e.d.) worden zoveel mogelijk vegetatievrij 

gehouden. Die kunnen dan ook op jaarbasis meermaals gemaaid worden. 
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3. Verslag van vorig overleg d.d. 18-11-2019 wordt vastgesteld.  

 

4. Mededelingen 

 Terugkoppeling van Gecoro: blijft staan. 

 Meerjarenplan: meedenkende burgers zijn kort ingelicht dat het plan binnenkort op 

de site van de gemeente staat. Dat is op 13 januari gebeurd, zie 

https://www.lanaken.be/Bestuur/Politiek_management/Gemeente_OCMW/Beleidsra

pporten/Meerjarenplan Punten die zijn opgenomen:  

1. vergroenen van eigen patrimonium. 

2. Voorstel dat gezinnen en bedrijven (detailhandel en kmo) een energie-audit 

kunnen aanvragen. De gemeente ondersteunt, ook met aanvragen van premies. 

M.b.t. bedrijven: moet nog goedkeuring van de gemeenteraad hebben. 

3. Idee is dit ook voor boeren te regelen, in overleg met de Boerenbond. Hiervoor 

wordt een partner gezocht.  

4. Readaptatie, voorbereiding op klimaatverandering: 10% meer bosgrond 

aankopen, aanpalend aan een gemeentebos.  

 

5. Jaarplan 2020 (grijs gearceerd= afgerond): wordt vastgesteld, met paar extra 

acties, zie bijgaand.  

 

6. Milieuprijs: besluit winnaar en datum/plaats uitreiking 

Het DB nam contact op met de voorzitter van de Cultuurraad die aangaf dat het niet kon 

op de Nieuwjaarsreceptie. Voorstel is zelf een gelegenheid te creëren of aan te sluiten op 

een activiteit van een natuurvereniging om de prijs uit te reiken.  

De 3 nominaties worden besproken; gestemd is over de winnaar. Unaniem besluit, ook 

volgens de beoordelingscriteria: Achiel is de winnaar. Hij is educatief bezig, zet zich 

hiervoor in, heeft o.a. bereikt dat bloemenzaad wordt verspreid. Uitreiking: mogelijk op de 

Dag van de Moestuin, datum nog te bepalen. Hierbij worden alle natuurverenigingen incl. 

de imkers uitgenodigd om de dag meer cachet te geven. De andere kandidaten zullen een 

oorkonde krijgen.  

 

7. Rondvraag 

- is een vuurwerkverbod mogelijk? De gemeente Lanaken kan dit niet handhaven. Het 

komt terug op de agenda. 

- Hoefaert: probleem is dat eigenaren inrijden via een ander weg en dat afval wordt 

gegooid over de omheining. De nieuwe RUP wordt opgevraagd. Hierop kan de Mina-raad 

nog invloed hebben. De Mina-raad wil advies geven op dit punt.  

- een lid wil graag uitleg over de schapenbegrazing langs de Maas (Pays Masson), van 

ANB. Normaal zouden ze naar nachtweides moeten gaan, maar dit gebeurt niet. Een ander 

lid meldt dat bij Gellik/Eigenbilzen dode schapen lagen. ANB kan worden uitgenodigd. 

Actie allen: geef vragen aan ANB a.u.b. door aan Marjolijn 

- n.a.v. een vraag: bij voetbalveld Rekem zullen nieuwe bomen worden geplant. 

 

8. Nieuwe datum/sluiting: volgend overleg is op 16 maart 2020 om 20 uur in CCL.  

 

  

https://www.lanaken.be/Bestuur/Politiek_management/Gemeente_OCMW/Beleidsrapporten/Meerjarenplan
https://www.lanaken.be/Bestuur/Politiek_management/Gemeente_OCMW/Beleidsrapporten/Meerjarenplan
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9. Actielijst 

 

Nr. Datum Thema/actie 

 

Verantwoorde

lijke 

Streefdatum/voortg

ang 

1.  18-2-19 Subsidie m.b.t. bioboer: wellicht met 

“Landgenoten” 

Sara 3 reacties. nog mee 

bezig. Opslagplaats 

nog probleem. 

2.  15-4-19 Artikel pesticidevrij tuinieren en 

vergroenen bij de woning 

Mina-raad 2020. Zie Tiny 

forests 

3.  15-4-19 Vertegenwoordiger zoeken van Unizo 

voor MiNa-raad 

Bart Truyens lukt niet 

4.  15-4-19 Deelname Alicebourg/lezing Natuurpunt Sara 3 juni 2019 

5.  15-4-19 Overleg met Waterwegen m.b.t. 

zwerfvuil;  

met landbouwers over bijv. zwerfvuil en 

de 1-meterzone 

gemeente 13-1-‘20 

6.  15-4-19 Herfstwandeling zwerfvuil opruimen met 

ondernemers 

Bart Truyens 

en Marjolijn 

 

7.  18-11-19 Duurzaam Carnaval Frederik Zie jaarplan 

8.  13-1-20 Meedoen aan Dag van Moestuin,  

met uitreiking milieuprijs/oorkonde 

Mina-raad/ 

gemeente 

 

9.  13-1-‘20 Geef vragen aan N&B uiterlijk 7 februari 

door aan Marjolijn 

Allen  

10.  13-1-‘20 RUP opvragen m.b.t. Hoefaert Sara  

 

Ad 1. Biologisch tuinieren: worden nog lessen gegeven hierover? Sara kijkt dit na. 

Ad 5. Samenwerking D.V.W. met natuurorganisaties:  

a) Bijv. bij Belvedère een haag zetten die de gemeente onderhoudt.  

b) bij overtredingen een dossier opbouwen, via de gemeente indienen en 2x per jaar 

actie met de politie en boswachter. 

Ad 6. Bart: kan af, herfstwandeling met ondernemers is alleen voor bewustwording m.b.t. 

de natuur, dan wordt niet opgeruimd. De ondernemers doen zelf veel aan duurzaamheid.  

 

 


