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De startmaand van de opdracht als intendant werd gewijd aan informatie- en contactvergaderingen en dat 
zowel op Vlaams als op lokaal niveau (zie bijlage 1). 
 
De opdracht van de intendant werd toegelicht aan de hand van een presentatie (zie bijlage 2). 
 
Aan de leidende ambtenaren van de betrokken administraties werd gevraagd om een medewerker af te 
vaardigen naar de Interdisciplinaire Werkgroep die door de intendant zal geleid worden (zie brief in bijlage 3). 
Er werd vooropgesteld dat deze personen maximaal halftijds ter beschikking zullen zijn voor de werking van de 
interdisciplinaire groep. 
 
ANB Daniel JOSTEN 
Departement Landbouw Sam VAN VLIERBERGHE  
Departement Omgeving Karel GEYS 
ILVO David DE PUE 
INBO Floris VANDERHAEGHE 
VITO Felix DEUTSCH 
VLM Bert VUEGHS 
VMM Marc FLORUS 
 
Tijdens mijn gesprekken is gebleken dat ook de VMM een belangrijke actor is voor alles wat met waterbeleid 
te maken heeft (waterwinning, waterlandschap, stroomgebiedsbeheerplannen).  Daarom heb ik ervoor 
geopteerd om ook een medewerker van de VMM op te nemen in de interdisciplinaire werkgroep. 
 
 
 
  



 pagina 2 van 4 

 
 
Een belangrijk issue is dat van de verschillende processen die momenteel lopen in het gebied en de interactie 
daarvan met de opdracht van de intendant.  Momenteel ben ik in gesprek met de initiatiefnemers voor het 
nationaal park Taxandria, met de gouverneur van de provincie Antwerpen (zie brief in bijlage 4) voor het 
natuurontwikkelingsproject De Liereman en met de VLM voor andere projecten.   
Op basis van deze gesprekken zal ik een voorstel formuleren over hoe die projecten zich verhouden tot mijn 
opdracht op basis van het principe dat de opdracht van de intendant voorrang heeft op andere processen. 
 
De landbouwers betrokken bij het gebied hebben zich georganiseerd in een stuurgroep van + 25 landbouwers 
die zowel geografisch als sectoraal representatief zijn voor het gebied. Zij beschikken naar eigen zeggen over 
het mandaat (de handtekening) van meer dan 300 betrokken landbouwers om hun belangen te verdedigen. 
Ik heb mij geëngageerd om hen nauw te betrekken bij de uitvoering van mijn opdracht als intendant. 
 
Hetzelfde geldt trouwens voor natuurbeheerders en landeigenaars actief in het gebied.  Met hen wordt in de 
komende weken overleg gepland. 
 
Volgende voorbereidende werkzaamheden lijken me onontbeerlijk voorafgaand aan de opmaak van een 
ontwikkelingsplan. 
 

1. Het vervolledigen van een exhaustieve dataset van alle betrokken landbouwbedrijven  
(VLM, DLV, VITO). 
 

2. De allocatie van de habitatgebieden 3110 en 3130 (ANB, VLM). 
 

3. De opmaak van bijkomende ecohydrologische studies voor het bepalen van de intrekgebieden gelegen 
buiten SBZ-H waar bijkomende maatregelen op het vlak van bemesting moeten genomen worden 
(INBO). 
 

4. Het inventariseren van alle vergunningen voor waterwinning binnen het werkingsgebied (VMM). 
 

5. De ontwikkeling van een tool die het voor de intendant mogelijk moet maken om verschillende types 
van bijkomende emissiescenario’s voor de bronnen gelegen in het werkingsgebied eenvoudig en snel 
te simuleren.  Het VITO heeft hierover een voorstel geformuleerd en becijferd dat hiermee een kost 
gepaard gaat van €99.968,70 voor de inzet van een team bestaand uit een senior wetenschapper,  
een wetenschapper en een informaticus, ten belope van 97,5 mandagen (equivalent ½ VTE) binnen 
het kader van de referentietaken (zie nota VITO in bijlage 5). 

 

Ook voor de andere werkzaamheden zullen desgevallend bijkomende middelen moeten worden voorzien. 
 
Piet VANTHEMSCHE 
4 mei 2022 
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BIJLAGE 1 
 
 
Overzicht contacten en overlegvergaderingen 
 
• 30/03/2022 ILVO Joris Relaes + team 

• 31/03/2022 ANB Jos Rutten 
Departement Omgeving Peter Cabus 

• 04/04/2022 Departement Landbouw Patricia Declercq 

• 05/04/2022 INBO Maurice Hoffmann 
VITO Dirk Fransaer 

• 07/04/2022 Gemandateerde landbouwers T.V. Groep 7 landbouwers 

• 12/04/2022 Boerenbond Lode Ceyssens 

• 13/04/2022 ABS Hendrik Vandamme – Lieven De Stoppeleire 

• 14/04/2020 Kabinet Landbouw Raf Suys – Loes Lyssens 

• 20/04/2022 Architecture Workroom Joachim Declerck 
VLM Toon Denys 

• 22/04/2022 Burgemeesters T.V. Groep 5 burgemeesters – 6 schepenen 
 Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Bas Van der Veken 

• 25/04/2022 Natuurpunt Vlaanderen Walter Rycquart en Bart Vangansbeke 
 Dossier Taxandria Geert Noels 
 Stuurgroep landbouwers T.V. met Minister Zuhal Demir 
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• 26/04/2022 SALV Koen Carels 
 Departement Landbouw Danny Vandenbossche – Riccy Focke 

• 27/04/2022 VITO Felix Deutsch – Wouter Lefebre 
 Stuurgroep landbouwers TV met Minister Hilde Crevits 

• 28/04/2022 VMM Bernard De Potter - Michiel Van Peteghem 
 
 
 

___________________ 
 
 


