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I Aanwezigheden 

Aanwezig:  Michaël GEEROMS, Stefaan MERTENS, Jean-Jacques SILVERANS, Fons VAN 

DEN BERGH, Reinout Keymolen, Anja DESMET, Andreas VANDERSMISSEN, Myriam 

VANHOLDER, Marleen FLAMENT, Philippe CASTELAIN.  

Uitgenodigd:- 

Verontschuldigd: Rudy DEPRETER, Martien FRISCH, Margareth GOORICKX, Solange 

RENDERS, Hervé STRUYE, Bruno VANDEWINCKEL. 

Afwezig:  Ania BALDASSAR, Joëlle Eykmans, Anne FOURBISSEUR, Jean-Pierre 

MEULENYSER, Thomas SINGELE, Axel ZIWNY. 

 

II Goedkeuring verslag vergadering 03/12/2013 

Verslag goedgekeurd. 

 

III Verslag vergadering 26/05/2014 

 

A. Dagorde 

Overlopen en goedkeuring van de dagorde, en vraag aan de leden of er extra punten aan de 

dagorde gevoegd moeten worden. 

 

-deelname of niet aan 14-18 herdenking 

-bepijling bestaande veldwegen 

-voorstellen BBC: stappenplan? 

-voortgang startnota heraanleg Bever Centrum 

-bermbeheer (mate van opvolging INL werkzaamheden…) 

-artikel infoblad  

-nieuws Bomenproject RLPZ 

-nieuw decreet duurzaam pesticidengebruik 

-Varia: stort in Akrenbos? 

 

B. Nieuw lid, leden die ontslag namen 

Leden die ontslag namen, wegens onvoldoende tijd/interesse: Ania Baldassare enJoëlle 

Eykmans 

Nieuwe leden: Reinout Keymolen en Anja Desmet. Welkom Reinout en Anja! 

 

C. Nieuws van het gemeentebestuur? 

Burgemeestersconvenant werd ondertekend (zie ook vorige verslagen. Er wordt ingezet 

op energiebesparing in openbare gebouwen. Myriam zendt de concrete initiatieven door 

(niet ontvangen per 03.08). 

 

D. artikel infoblad voorjaar 2014 

Ingediend: artikel over “duurzame voeding”, echter niet opgenomen, gezien de MAR niet 

op tijd verwittigd werd. Zal in de volgende uitgave opgenomen worden. Misschien wordt 

ook een artikel gemaakt over de inrichting van natuurlijke tuinen m.m.v. het Regionaal 

Landschap. 

Er stond wel een verslagje van de vorige “Dag van de trage weg” op. 

 

E. voorstellen BBC 

Vraag of de volledige tekst van de BBC (beleids- en beheerscyclus) op de website 

bekendgemaakt kan worden om redenen van openbaar bestuur. 

 

F. deelname of niet aan 14-18 herdenking 

De MAR beslist om mee te helpen aan de bebloeming van de graven van de gevallen soldaten 

op het Bevers kerkhof. Deze bebloeming zou de hele strook in beslag nemen voor de graven. 

-De MAR stelde een ndl-talige brief op met fr-talige vertaling, die vervolgens naar de 

gemeente werd gestuurd. Deze brief bevat een vraag naar de nabestaanden, met het 

verzoek hun akkoord te geven. Op 06.06 werd de vraag gesteld aan de gemeentesecretaris. 

Van de gemeente werd niets meer vernomen, zodat per 03.08 nog onduidelijk was of we 

hiermee mogen beginnen. 

-De MAR stelt voor als meerjarige plant: Geranium sanguineum: een bossig uitgroeiende 

plant tot ca. 20 cm hoogte. Deze bloeit karmijnrood van juni tot september; eind september 
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is ze ver uitgebloeid, maar het is een dankbare plant om te planten en te onderhouden. De 

meeste soorten bedekken de bodem en onderdrukken daarmee ongewenste kruiden: 

milieuvriendelijk want er hoeft niet of weinig geschoffeld. De bloemen lijken op 

ooievaarsbekken en kunnen vroeg maar vooral lang bloeien. Ze zijn geschikt voor elke 

grondsoort en staan graag in de zon maar half schaduw is zeker geen probleem. 

-Daarnaast (bvb wat verder van de graven) kunnen we éénjarige klaproos uitzaaien; 

uiteraard is het zo dat het lentebloeiers zijn: pas volgend jaar gaan ze bloeien 

Het zaaien van klaprozen is simpel: we strooien de zaadjes oppervlakkig in aarde op een 

stukje geschoffelde grond. We zaaien in maart – april zodat  men hetzelfde jaar nog bloemen 

krijgt. Als de klaprozen in herfst gezaaid worden gaan ze pas volgend jaar bloeien. 

De plek is geschikt, aangezien er daar veel zon komt. Klaprozen groeien op bijna alle soorten 

grond, behalve als het echt heel nat is.  

Klaprozen hebben geen verzorging nodig na het zaaien. De bloemen ontwikkelen zelf weer 

zaadjes als ze uitgebloeid zijn. Die kunnen we verzamelen om ergens anders weer uit te 

zaaien, of je kan ze laten zitten zodat ze zich rond de planten verder uitzaaien. 

Philippe heeft zelf nog een verzameling klaprooszaden (ong. 50-100g, dus genoeg), dus 

kunnen we dit z.s.m. proberen.  

Het enige probleem is dat onduidelijk is of de aarde rond de graven al dan niet met herbicide 

bewerkt zijn. Dit laatste is waarschijnlijk, aangezien er bij inspectie geen enkel onkruid te 

vinden is. Indien ingeplant of –gezaaid wordt is het mogelijk dat beduidende groeivertraging 

of zelfs geen groei zal plaatsvinden. Een kleine test vooraf kan uitmaken of dit het geval is. 

Wellicht moet de aarde ook lichtjes verbeterd worden met teelaarde en/of compost. 

 

G. bepijling bestaande veldwegen 

-De Provincie heeft gezorgd voor het bepijlen van een aantal bestaande veldwegen. In 

Akrenbos werd nog voor de inhuldiging twee palen weggenomen. De Provincie is akkoord één 

paal te vervangen. 

Drie leden van de MAR hebben zich kandidaat gesteld om die wegen te inspecteren: JJS, HS 

en PC. Ook zijn er 3 leden van de makrallen die hieraan deelnemen. 

-De MAR heeft deelgenomen aan de spandoekactie ter heropening van veldweg 100.  
http://batchgeo.com/map/26df2bcebe38f50dd9e2f6ebdc22777c 

Marleen zegt dat het gemeentebestuur geen vragende partij is om dit te doen. 

Volgens de MAR verzuimt de gemeente hierdoor aan de wettelijke plicht om officieel 

vastgestelde veldwegen (buurtwegenatlas) niet te onderhouden, zelfs al zijn er ettelijke 

verzoeken vanuit de bevolking om hier werk van te maken. 

 

H. voortgang startnota heraanleg Bever Centrum; zwaar verkeer door Centrum 

-Geen verdere informatie. De MAR vraagt of de startnota online kan worden gezet, o.b.v. de 

openbaarheid van bestuur. 

-De permanente doorgang van zwaar vrachtverkeer door het centrum van Bever vormt een 

ander probleem. De problematiek werd ter sprake gebracht tijdens de gemeenteraad van 

april jongstleden m.b.t. de vorderingen in dit dossier, en werd voorheen reeds meerdere 

malen aangekaart. Men zou een tonnagebeperking kunnen voorstellen. Er is reeds een 

overleg geweest tussen de burgemeesters van verschillende gemeenten en de politiezone. 

Ook Geraardsbergen is zich bewust van de problematiek en gaat akkoord met een 

tonnagebeperking via de verbinding Bever en Viane.  

Marleen wijst er echter op dat een tonnagebeperking enkel in Bever niet zomaar kan, daar 

men dan het probleem enkel maar verschuift naar de andere gemeenten. 

De MAR is echter van mening dat een dergelijk probleem enkel maar kans tot slagen heeft 

indien Bever samen met andere gemeenten bij de hogere overheden aan hetzelfde zeel trekt, 

en vraagt of de gemeente reeds initiatieven genomen heeft om een oplossing naar voor te 

schuiven. Indien iedereen op iedereen wacht gaat het niet vooruit en blijven de 

buurtbewoners met het probleem zitten. Men zou de vraag kunnen stellen aan het BIVV, op 

voorwaarde dat zij daar de tijd voor hebben, en indien dergelijke vragen, die gemeentelijke 

bevoegdheid zijn, voor hen prioritair zijn. 

Er wordt dus expliciet gevraagd of er reeds een vraag is gesteld aan het Vlaams gewest om 

dit aan te pakken, en vragen dit te verduidelijken tijdens de volgende vergadering. 

 

I. bermbeheer (mate van opvolging INL werkzaamheden…) 

http://batchgeo.com/map/26df2bcebe38f50dd9e2f6ebdc22777c
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De MAR heeft opgemerkt dat tijdens een maaibeurt in mei te Bloemendaal een tiental 

aangeplante boompjes in de hoge bermen onherstelbaar beschadigd zijn. De draad van de 

bosmaaier is te dicht bij de stammen gekomen waardoor de bomen over 5-10cm volledig 

ontschorst werden. Daardoor is de beplanting van INL van de vorige jaren voor een stuk 

verloren gegaan. 

We vragen dus aan het gemeentebestuur om er op toe te zien dat dit euvel zich niet 

herhaalt, dat de afstervende beplanting wordt weggenomen, en dezelfde bomen worden 

herplant.  

De MAR neemt akte van de besparing van ruim €8000/j door het schrappen van het INL-

contract (gaat nu naar aanleg/onderhoud van wegen), maar kan niet aanvaarden dat 

hierdoor vroegere initiatieven van ecologisch bermbeheer (op de kleine strookjes berm in 

Bever) niet verdergezet worden. Daardoor wordt de geïnvesteerd kapitaal van jaren ook 

teniet gedaan. 

Vraag dus aan het gemeentebestuur om de initiatieven van INL gewoon verder te zetten met 

eigen middelen. 

De MAR merkt terloops op dat het bermdecreet nog altijd van toepassing is, gerespecteerd 

dient te worden (maaien en ruimen op de gestelde data) en zo niet moet een 

bermbeheerplan opgemaakt worden, waarbij minimaal de helft volgens de wettelijke 

bepalingen wordt beheerd. Dit plan dient goedgekeurd te worden door ANB. Verschillende 

Pajotse gemeenten hebben hier reeds mooie resultaten geboekt. 

 

J. Voortgang Bomenproject RLPZ 

Er wordt een nieuwe vergadering voorzien om het project te laten starten. Concrete 

resultaten tegen de volgende vergadering. 

 

K. Pesticidenreductie: Totaalverbod op pesticiden 

  

Vanaf 1 januari 2015 treedt het nieuwe decreet duurzaam pesticidengebruik in werking.  

Voor de openbare diensten betekent dit een totaalverbod op het gebruik van pesticiden.  

 Vraag: Welke zijn de ingezette hoeveelheden product voor Bever? 

Enkel wanneer een pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, kan 

de gemeente een afwijking van dit verbod aanvragen. Ze doet dit door een 

omvormingsprogramma aan te vragen dat leidt tot nulgebruik van pesticiden. Deze aanvraag 

moet vóór 1 april 2014 ingediend worden voor de eerste afwijkingsperiode 2015-2017. 

 Is dit voor Bever gebeurd? Myriam zegt dat er een aanvraag werd ingediend maar dat de 

argumentatie onvoldoende was. 

Wanneer een gemeente deze afwijking kreeg en dus nog een beperkte hoeveelheid pesticiden 

gebruikt, geldt ook de nieuwe federale wetgeving: professionele gebruikers moeten vanaf 25 

november 2015 over een 'fytolicentie' te beschikken. Gemeenten die zo'n fytolicentie voor 1 

september 2015 aanvragen, kunnen genieten van een aantal overgangsmaatregelen en een 

langere geldigheidsduur van de licentie. 

 Heeft iemand zich ingeschreven voor de fytolicentie? Indien niet, waarom niet. 

 

Myriam zegt dat er een beargumenteerde derogatie zal worden gevraagd aan het gewest. De 

MAR vraagt zich af waarom, indien er toch zo weinig pesticiden werden gebruikt in het 

verleden (“enkele liters per jaar”), een derogatie moet gevraagd worden, en de wet niet 

normaal kan worden nageleefd. Myriam zegt het te zullen nakijken, en de nodige informatie 

zal opsturen. Per 03.08 werd nog niets ontvangen. Marleen zegt dat ze een erg dure offerte 

heeft ontvangen voor pesticidenvrij beheer (stoom). De MAR vraagt of er een 

kosten/batenanalyse is gebeurd, zodat we zouden begrijpen waarom men een derogatie wil 

aanvragen. Indien enkel op het kerkhof wordt gespoten kan dit ook zonder dure 

stoominstallaties. Zogenaamde “onevenredig hoge kosten” worden bewezen door ze te 

vergelijken met het investerings- en onderhoudsbudget voor groen en voor wegen, alsook de 

reële kost van het alternatief beheer t.o.v. het chemisch beheer (over welke bedragen 

hebben we het in Bever: dit is voorlopig niet erg transparant). De bovenvermelde 

argumentatie geldt trouwens bij uitbreiding voor alle groenprojecten in Bever (bvb: bermen, 

zie hierboven). 

Een lid vraagt voorbeelden van gemeenten die hierin zouden slagen. Na vergadering wordt 

dit opgezocht, en de MAR wijst op talrijke voorbeelden waar men met bijvoorbeeld 

veeginstallaties straten, pleinen en andere openbare plaatsen onkruidvrij kan houden: Retie,  
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Grembergen, Steenkerke, Oostende, Zwijndrecht, Meulebeke,… 

http://www.vvog.info/media/Fotos_GL_2013/Brochure_GroeneLente_2013.pdf. 

Ook in Wallonië zijn er tal van gemeenten die hun kerkhoven pesticidenvrij kunnen beheren 

(bvb. Marchin). 

De MAR vraagt reeds enkele jaren inzage in de gebruikte hoeveelheden, maar de informatie 

komt er niet door. Marleen vraagt aan Myriam de gegevens door te spelen via de facturen. 

De MAR vraagt eveneens de gegevens die ieder jaar digitaal moeten doorgegeven worden 

aan de hogere overheid, alsook een copie van de derogatieaanvraag mét argumentatie 

(deadline VMM: 15.07.2014). Per 03.08 nog niets ontvangen. 

Verdere informatie tijdens de volgende vergadering. 

 

L. Varia 

 Stort Akrenbos (gekend als de “bowling”). Sinds vele maanden reeds merken we dat 

iemand systematisch een lager gelegen stukje bos in Akrenbos als stortplaats voor aarde 

met puin misbruikt. De volumes wijzigen soms, dus er wordt regelmatig bijgestort en 

weggenomen. Wijzigingen in het reliëf kunnen niet zomaar, en er wordt gevraagd na te 

kijken wie hiervoor verantwoordelijk is, en of dit klein stukje natuur niet gerust kan 

gelaten worden. 

 Stefaan Mertens vraagt de toelating om met eigen middelen een beplanting uit te voeren 

ter hoogte van Ghesuele (Kapel). De schepen, en uiteraard de MAR, staat positief t.o.v. 

dit aanbod. 

 Er moet een snoeibeurt komen van de composthoek die er verloederd bijligt. 

 

M. Voorstel volgende vergadering: 

Maandag 01 september 2014 , gemeentehuis 1ste verdieping, 19:30u 

Voorlopige agenda: 

 Opvolging punten hierboven beschreven punten 

 Storting jaarlijks werkingsbudget MAR 

 Illegaal gebruik pesticiden in Bever 

 Open tuinendag 2015 te Bever 

 Varia 

 

Het gemeentebestuur en -administratie worden, net als alle leden, hierbij vriendelijk 

uitgenodigd eveneens tijdig de initiatieven door te geven aan de MAR voor bespreking 

tijdens de volgende vergadering.  

http://www.vvog.info/media/Fotos_GL_2013/Brochure_GroeneLente_2013.pdf

