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Geachte, 
 
 
 
 
Hierbij enkele opmerkingen bij het kennisgevingsdossier Project-MER – Aquafin N.V. – 
Collector Parkvijver Tervuren. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niko Boone 



Op figuur 2.1 zijn een groot aantal overstorten aangegeven. In de tekst is daar verder niets over terug 
te vinden. 
 
Het traject loopt voor een deel door een aantal beschermde moeras- en bosvegetaties. In tegenstelling 
tot wat in tabel 3.1 (p9) en op p14 (3.2.10) staat zijn natuurdecreet en bosdecreet hier van toepassing. 
Naast landinrichting en ruilverkaveling is natuurinrichting een officieel instrument van de Vlaamse 
overheid voor de inrichting van gebieden. De Voervallei maakt geen deel uit van dergelijk project. 
Het natuurinrichtingsproject zoals in de tabel staat aangegeven heeft waarschijnlijk betrekking op een 
gemeentelijk initiatief voor de zone stroomopwaarts het park. Zoals aangegeven op p14 ligt het 
Aquafinproject buiten het gemeentelijk natuurinrichtingsproject. Als juridische randvoorwaarde heeft 
dit natuurinrichtingsproject dus geen belang. 
 
P9 (3.2.4): Er is een aanvulling op dit decreet met maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen. 
Op p 40 en in figuur 7.6 worden ankerplaatsen aangegeven. Deze ankerplaatsen zullen de basis 
vormen voor de afbakening van erfgoedlandschappen. Voor de volledigheid kan dit onder 3.2.4 ook 
vermeld worden. 
 
Op p12 (3.2.6) wordt gesteld dat de Vlaamse Regering 17 gewestelijke RUP’s definitief heeft 
vastgesteld. Deze RUP’s hebben geen betrekking op de vallei van de Voer. 
 
Op p16: bij de beleidsmatige randvoorwaarden kan ook het provinciaal structuurplan aangegeven 
worden. De Vallei van de Voer wordt hierin aangegeven als verbinding tussen de Dijle en het Park 
van Tervuren-Kapucijnenbos. 
 
Op p19 (3.3.5) staat dat het gebied geen deel uitmaakt van een landinrichtingsproject. Het park van 
Tervuren en de vallei van de Voer liggen in het landinrichtingsproject Brabants Plateau. Dit project is 
nog niet officieel van start gegaan, maar er zijn wel al een reeks voorstudies uitgevoerd. 
 
Op p25 staat dat het project een zone bevat met een veenpakket. Op p33 staat net het 
tegenovergestelde. 
 
Op p33 : het kwartair betreft een zandhoudend leem, het tertiair (i.p.v. kwartair) een fijn kalkhoudend 
zand. 
 
In het lijstje bronnen van het deel fauna en flora (p37) kan het goedgekeurde beheerplan van het 
erkende natuurreservaat Twaalfapostelenbos toegevoegd worden. 
 
Elke BWK-eenheid heeft een specifieke biologische waardering. Op figuur 7.4  is een 
vereenvoudiging van deze waardering aangegeven. Het geeft echter een juister beeld van de 
biologische waarde van een gebied als de originele waardering van de BWK-kaarten wordt gebruikt. 
Dit geldt zeker voor de meest recente en meest nauwkeurige BWK-versie (2.1) die nu ook voor de 
vallei van de Voer (kaartblad 32) beschikbaar is. Naar kan afgeleid worden op p38 is voor het deel 
van de Voervallei een oude versie gebruikt (versie 1.0). 
 
Op p38 zijn de paragrafen over de Voervallei en het Park van Tervuren niet erg duidelijk. 
 
Op p39 Monumenten en landschappen: als aanvulling kan gesteld worden dat naast de Dorpsstraat 
ook de Kouterstraat (evenwel minder bebouwd) de vallei doorsnijdt en een fysische barrière vormt 
tussen valleidelen. 
 


