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Milieuraad
24.05.2018
Panoramazaal, Zeeridder
M. De Bie (schepen voor leefmilieu), J. Pepermans
(voorzitter), W. Veldeman (Natuurpunt), , T. Slachmuylders
(Werkgroep buurtwegen Hombeek), J. Van Sanden
(Natuurpunt), J. De Grieve (Tuinhier vzw), D. Ploegaerts
(SP.A), J. Botterman (Vormingplus), M. Schepers
(Cultuurraad), A. Delvoye (N-VA), L. Keppens
(omgevingsfilosofie), D. De Caluwé (milieudeskundige) en N.
Van den Bilcke (secretaris - milieudeskundige)
schepen K. Den Roover, M. Proesmans, E. De Witte, R.
Serneels
/
Mechelen – culturele hoofdstad van Europa in 2030?

1. Verslag vorige vergadering
Bij het verslag van vorige vergadering (25 april 2018) zijn er geen opmerkingen. Het
verslag wordt goedgekeurd.

2. Omgevingsvergunningsaanvragen
Klasse 1


HTMS NV (gemengd dossier)
HTMS NV produceert metalen dichtingsringen voor de lucht- en ruimtevaart. Het
bedrijf is gelegen in industriegebied (gebied voor milieubelastende industrieën). Een
deel van de gevaarlijke producten (kleine verpakkingen), materiaal zoals
polijsttrommels en centrifuges, en de dagvoorraad gas zullen binnen het bedrijf of de
site verplaatst worden.
Advies milieuraad: gunstig



Eandis System Operator (gemengd dossier)
Eandis beschikte reeds over een vergunning, maar vraagt een hernieuwing aan. Om
drukverliezen te voorkomen wordt het gasontvangststation in beperkte mate
uitgebreid. Voor deze uitbreiding zal één boom gekapt worden.
Advies milieuraad: gunstig

Klasse 2


Parts Express BV (dossier milieu)
Parts Express is een logistiek bedrijf. De opdrachtgevers zijn meestal grote
importeurs van auto- en truckmerken. Het betreft een nieuwe inrichting, namelijk een
opslagruimte voor winter- en/of zomerbanden. Vroeger was het bedrijf gevestigd in

1

de Zeutestraat 1, maar verhuisde naar Machelen. Wegens nood aan opslagcapaciteit
zal opnieuw gestockeerd worden in de Zeutestraat.
Advies milieuraad: gunstig mits opmerkingen
Het vermogen van de airconditioning is hoog (200 kW). Vraag is of hier geen
inspanning kan geleverd worden (vb. betere isolatie opslagruimte).


DHL Supply Chain Belgium (dossier milieu)
De omgevingsvergunningsaanvraag betreft het veranderen van een logistiek
magazijn (o.a. opslag van olieproducten en uitbreiding van gevaarlijke producten in
kleine verpakkingen).
Advies milieuraad: gunstig

3. Tuinen en parken
Toelichting
K. Verrelst van de dienst Natuur- en Groenontwikkeling leidt de fietstocht in met een
toelichting over de volkstuinen en samentuinen. Het verschil tussen beide: een tuintje in
het volkstuinpark wordt individueel bewerkt. In samentuinen wordt het werk verdeeld
onder een groep mensen.
Volkstuin Galgenpark omvat 55 volkstuintjes. Niet enkel huurders kunnen van het park
genieten, maar ook omwonenden. Naast het park ligt een speelbos. Voor de inrichting
van de spelprikkels werd dood hout gebruikt. Het Galgenpark is voorlopig het enige
volkstuinpark. De vraag naar volkstuintjes is groter dan het aanbod (wachtlijst). Aan
Spreeuwenhoek zal op termijn ook een volkstuinpark gerealiseerd worden met een 35-tal
tuintjes.
Samentuinen:
 Hovenierspark: Het Hovenierspark werd vorig jaar geopend en is het resultaat van
een participatietraject. Samen met de buurtbewoners werd gezocht naar een tijdelijke
nieuwe bestemming voor het binnengebied. Er is gekozen voor een groen
binnengebied. Het perceel is eigendom van het Sociaal Huis. Het park omvat een
samentuin en speeltuin. De samentuin met houten moestuinbakken en kippenren
wordt onderhouden door de buurtbewoners. De rest van het park wordt onderhouden
door de stad. Op initiatief van enkele vrijwilligers werden ook bloembollen
aangeplant. In de speeltuin werd met dood hout gewerkt.
 Heffen: Recent is in Heffen een mini-samentuin opgestart. Nabij de chiro-terreinen
werd door de chiro en buurtbewoners een speelbos aangeplant.
 Den Deigem: De samentuin aan het dienstencentrum, ook wel pluktuin, versterkt de
sociale cohesie. Op de blinde gevel van het aangrenzende huis is een muurschildering
gemaakt.
 Park Tivoli: De vroegere rozentuin in het stadspark Tivoli is omgevormd naar een
gezamenlijke moestuin.
 Caputsteenpark: Ook in dit park is een samentuin met moestuinbakken ontwikkeld.
Soms worden er groenten uit de moestuintjes gestolen.
In het volkstuinpark en de samentuinen mogen geen pesiticiden gebruikt worden.
Tuinhier vzw geeft opleidingen over pesticidevrij tuinieren. Schepen M. De Bie: het
biologisch tuinieren wordt gepromoot!
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Andere:
o D. Ploegaerts is peter van de Oh tuin. Kristof meldt dat hij voor vragen steeds
terecht kan bij de dienst Natuur- en groenontwikkeling. De uitvoeringsdiensten
beheren de Oh tuin!
o Bewonersinitiatieven die bijdragen tot een beter klimaat (klimaatneutraal)
kunnen in aanmerking komen voor een subsidie tot 5000 euro per project.

Fietstocht
K. Verrelst gidst de leden van de milieuraad per fiets langsheen de Kruidtuin,
Pennepoelpark en Caputsteenpark. Een beknopte samenvatting:
1) Kruidtuin/Dodoenstuin
De kruidtuin is het meest historische park van Mechelen. Vroeger was het een formele
tuin zoals in Versailles met streng gesnoeide taxus- en buxushaagjes. Daarna is een
Engelse landschapstuin met waterpartijen geïntegreerd. Nu is gekozen voor een
hedendaags ontwerp. De tuin is genoemd naar de Mechelse geneesheer Dodoens, die
ook een wetenschappelijk boek over kruiden schreef. De Dodoenstuin is opgebouwd uit
‘hopbellen en –bladeren’ (bakken uit cortenstaal en beton), die gevuld zijn met kruiden.
De ‘bladeren’ fungeren ook als zitbank. Verder is er in de kruidtuin ook een vast podium
voorzien (de vroegere kiosk) waar optredens zoals parkpop worden georganiseerd. De
vijvers zijn van beschoeiing voorzien. De boogbrug is gerestaureerd. In het deel van de
tuin grenzend aan de Bruul is een ‘lummelruimte’ voorzien. Op termijn zullen ook de
gebouwen van archeologie en de serres uit de kruidtuin verdwijnen. De speeltuin zal
heringericht worden. De boomspiegels in de kruidtuin worden beschermd door een
kastanjehouten afsluiting. De ‘vrienden van Dodoens’ zijn vrijwilligers die een stukje van
de Dodoenstuin onderhouden (wieden). De vraag wordt gesteld of het perspectief naar
de Zandpoortvest toe wordt hersteld. De natuur perkt soms perspectieven in. Schepen M.
De Bie legt uit dat de toegang naar de Zandpoortvest momenteel verscholen ligt, maar
dat het doel is om een link te maken met de plaats waar het water terug werd
opengelegd (ter hoogte van de Thomas More Campus De Ham). Verder wordt gevraagd
of de toegangspoort wordt hersteld. Schepen M. De Bie deelt mee dat de gesprekken
hierover lopende zijn.

2) Pennepoelpark
Het is niet duidelijk waar de naam Pennepoel vandaan komt. Het park werd vorig jaar
geopend en telt 3 toegangen. Het bureau omgeving maakte het ontwerp. In het park is
er veel aandacht voor spelen: er is een voetbal- en speelzone met houten elementen, en
een multifunctioneel grasland met trampolines. Verder zijn er ook aantal bloemenweides,
een wadi (verplicht volgens stedenbouwkundige verordening omwille van aanwezige
verharding), hondenweide, … Schepen M. De Bie: De overdekte fietsenstalling is voor de
buurtbewoners. De vorige eigenaar, Eandis, wilde op de site een bouwproject realiseren,
maar de stad besliste om de grond aan te kopen en deze groene plek te creëren. De
heesters en vaste planten zijn vlinder- en bijvriendelijk. Niet alle planten zijn inheems.
De gebouwen van woonpunt zullen op termijn worden afgebroken en het Pennepoelpark
zal verder uitgebreid worden richting Overheide. In de straat Neerheide zal ter hoogte
van het park een knip worden gerealiseerd. Verder wordt ook een fietsverbinding
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voorzien richting Oud Oefenplein. Het masterplan is reeds opgemaakt. Er zijn nog geen
architectuurplannen.
3) Caputsteenpark
De vroegere site van PIDPA werd omgevormd naar een ecologisch en
onderhoudsvriendelijk park. Er zijn fruitbomen, een samentuin met groente-,
compostbakken en kleine serre, bloemenweides, een zandspeelzone met wadi’s,
klimmuur, hondenweide, bergplaats met groendak,… geïntegreerd en er is een
drinkwaterpomp voorzien. De betonnen elementen zijn gerecycleerd van het Hof Van
Busleyden.
Meer info over de tuinen en parken ook op de stadswebsite:
https://www.mechelen.be/parken-en-tuinen

4. Varia
 Mechelen wordt Betergem
M. Schepers: ‘Mechelen wordt Betergem’ wordt georganiseerd vanuit de mondiale
raad, milieuraad en cultuurraad. Hoe leven, wonen en werken we in 2038 in
Mechelen? De leden ontvangen een flyer. Later wordt ook een uitnodiging per mail
verstuurd.
 Mechelen in 2030 culturele hoofdstad?
M. Schepers: In 2030 mag een Belgische stad zich culturele hoofdstad van Europa
noemen. Oostende en Leuven hebben zich reeds kandidaat gesteld. Mechelen mag
ook de ambitie hebben om deel te nemen.
 Memorandum
Voorzitter: Vanuit het dagelijks bestuur worden contacten gelegd met de
verschillende politieke partijen om het memorandum voor te stellen. De tekst wordt
naar de pers gestuurd.
 Trage wegen
T. Slachmuylders: Op zondag 27 mei wordt een trage wegenwandeling georganiseerd
om 14u.
 Adviesraad na de verkiezingen
M. Schepers stelt voor om contact op te nemen met de voorzitter van de GECORO om
te bepalen hoe het na de verkiezingen verder moet met de adviesraad ikv de
omgevingsvergunning. De voorzitter zal hiervoor contact met hem opnemen.
 Milieuboot
De milieuboot is op 29 september gereserveerd voor de milieuraad. Meer details
zullen later nog overgemaakt worden.
 Nieuw gezicht binnen de milieuraad
Ludo Keppens zal Erik Nobels tijdelijk vervangen.
 De milieuraad van 28 juni zal verplaatst worden naar woensdag 27 juni om
19.45u.
We sluiten dit verslag af met een bedankje voor Kristof Verrelst. Hij bezorgde de
milieuraad een boeiende fietstocht met deskundige uitleg!

Verslag: Dennis De Caluwé en Nina Van den Bilcke
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