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Tijdens de maand mei werden verder contacten gelegd met betrokkenen bij de problematiek van het 

Turnhouts vennengebied (zie overzicht in bijlage 1). 
 
Op 10 mei kwam de Interdisciplinaire Werkgroep voor het eerst samen.  In de groep werd een aantal 

werkafspraken gemaakt (zie verslag in bijlage 2). 
 

De verschillende betrokken administraties engageerden zich om een insteek te doen ter voorbereiding van de 
verdere werkzaamheden: 

 

• VLM 

o Gedetailleerd overzicht van de betrokken landbouwbedrijven in het Turnhouts vennengebied. 

o Gedetailleerd kaartenmateriaal 
o Een overzichtsnota van de gemaakte afspraken in het kader van het raamakkoord rond de Liereman. 

 

• ANB 
o Overzichtsnota van alle besliste ruimteclaims in het maatwerkgebied met verwijzing van  

de juridische basis. 

o Een overzicht van alle bestaande eco-hydrologische studies die binnen het maatwerkgebied werden 

uitgevoerd. 
 

• VMM 
o Oplijsting van de bij hen bekende waterwinning vergunningen 
o Verificatie of het bewarend vergunningenbeleid in het maatwerkgebied ook van toepassing is op 

waterwinningsvergunningen. 
o Overzicht van de stroomgebiedsbeheersplannen en project “waterlandschap 1.0”. 
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• OMG 
o Toelichting bij de grensoverschrijdende samenwerking met Nederland en binnen die samenwerking 

het pilootproject Turnhouts Vennengebied (één van de 4 pilootprojecten). 

 

• DLV 
o Overzichtsnota van de verschillende mogelijkheden vanuit DLV om reconversie of heroriëntering 

van landbouwbedrijven te ondersteunen. 
 

• INBO 
o Projectvoorstel voor de uitvoering van fase 1 van het ecohydrologisch onderzoek in het 

maatwerkgebied. 

 

• VITO 

o Projectvoorstel voor de modellering in het maatwerkgebied van de impact van stikstofdepositie in 
het kader van de PAS. 
 

• ILVO 
o Overzicht van de mogelijkheden voor aangepaste bemesting en aangepaste teelten. 

o Elementen voor een vaste methodologie voor individuele gesprekken met de betrokken 
landbouwers. 

o Overzicht van mogelijke alternatieve verdienmodellen (routeplanner melkvee, verdienwijzer). 
 

• ANB, VITO, INBO en VLM samen: 

o Nota over de methodologie voor de verdere allocatie van knelpunt habitat types 3110 en 3130. 
 

Bijna alle nota’s en gegevens werden aangeleverd door de leden van de werkgroep. Ze worden gedeeld met 

alle leden via een sharepoint, met uitzondering van persoonsgebonden gegevens (overzicht landbouwers, 
overzicht waterwinning vergunningen) waarvoor een verwerkingsovereenkomst (GDPR) zal opgemaakt 

worden.  

Vermeldenswaardig is ook de eerste contacten met natuurbeheerders in het maatwerkgebied en met de 
gebiedscoalitie voor het nationaal park Taxandria. 

 

Piet VANTHEMSCHE 

3 juni 2022 
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BIJLAGE 1 
 
Overzicht contacten en overlegvergaderingen – maand mei 
 
 
 

• 02/05/2022  Provincie Antwerpen Kathleen Helsen - Gedeputeerde 

• 03/05/2022  INTOE Gert Van Den Genachte - Projectbegeleider 

• 04/05/2022  Landelijk Vlaanderen Jurgen Tack - Directeur en Alec Van Havre - Project Officer 

• 05/05/2022 08:30u Provincie Antwerpen Antwerpen: Gouverneur Cathy Berx: toelichting De Liereman 

 12:00u VLM Overleg i.v.m. de rol VLM in het maatwerkgebied 

• 09/05/2022  Natuurpunt Beheer Rik Hendrix: lokaal beheerder Turnhouts Vennengebied 

• 10/05/2022 09:00u INBO Floris Vanderhaeghe 

  10:00u Interdisciplinaire Werkgroep PAS Maandelijkse bijeenkomst (eerste vergadering) 

• 16/05/2022 09:00u ANB Daniel Josten 

 10:00u Departement Landbouw Sam Van Vlierberghe 

• 18/05/2020 16:00u Natuursector T.V. Turnhout: overleg met lokale afgevaardigden natuursector 

 20:00u Taxandria Turnhout: overleg met gebiedscoalitie kandidaat Natuurpark  

• 23/05/2022  ILVO Melle: David De Pue – Elke Rogge 

• 31/05/2022 10:00u Departement Omgeving Katrien Cooman: grensoverschrijdende projecten 

• 31/05/2022 12:30u Boerenbond Lode Ceyssens - Voorzitter 

 
 

___________________ 
 
 

 


