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Zandgroeve Kerkeveld mag uitbreiden: comité tekent beroep aan 
Neerijse - De bestendige deputatie van Vlaams-Brabant geeft uitbater De Kock NV uit Overijse een milieuvergunning
voor het verder ontginnen en uitbreiden van de zandgroeve in Neerijse. Tegelijkertijd koppelt de deputatie daar
bijzondere voorwaarden aan die de verkeers- en geluidsoverlast moeten beperken. Het Kerkeveldcomité dat zich tegen
de uitbreiding verzet, tekent beroep aan bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Bij De Kock wordt verheugd
gerageerd. De bouwaanvraag volgt binnenkort. 

 

De geplande zandontginning stuit op verzet.  

 
De firma De Kock NV uit Overijse had bij de deputatie van Vlaams-Brabant een milieuvergunningsaanvraag ingediend
voor de verdere ontginning en opvulling met niet-verontreinigde grond na de uitbating van de zandgroeve aan de
Ganzemansstraat in Neerijse. Na onderzoek van de aanvraag heeft de deputatie besloten om de milieuvergunning te
verlenen. Maar de deputatie koppelt er wel een hele reeks bijzondere voorwaarden aan, afkomstig uit het millieu-
effecten-rapport (MER).

De belangrijkste maatregelen gaan over het inperken van het verkeer en de geluisoverlast. Het traject van de
vrachtwagens van- en naar de zandgroeve werd grondig bekeken. "Het vrachtverkeer moet gebeuren via de
basisontsluiting waarbij het verkeer aan- en afrijdt via de Langestraat. Enkel voor het inkomende vrachtverkeer dat via
de N253 uit de richting van Brussel komt, kan hiervan worden afgeweken. Hen bevelen we aan om gebruik te maken
van de Ganzemansstraat. Op die manier zorgen we voor wat spreiding van de verkeersstromen en verminderen we het
verkeer in de Dorpstraat", zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.

De uitbater van de zandgroeve moet ook een vervoerplan opstellen, in overleg met de gemeenten Huldenberg en
Bertem. De bedoeling is om te zorgen voor een ontsluiting in noordelijke richting, naar het afrittencomplex Bertem aan
de E40.

Andere bijzondere vergunningsvoorwaarden gaan over het gebruik van de bodem, het water, het milieu, geluid en lucht.
De Kock NV moet de bovenste grondlaag na de ontginning terugplaatsen om later landbouw op het terrein mogelijk te
maken. De firma moet ook een afsluiting rond de groeve plaatsen. Anderzijds moet men zorgen voor de heraanplanting
van houtkanten en bomen en het behoud van een nestwand voor de waardevolle oeverzwaluw.

Aan de zijde van de Langestraat moet de uitbater een buffer plaatsen zodat de huizen in die straat afgeschermd worden
van het geluid in de groeve. Ook dienen ze groenschermen aan te brengen om de visuele verstoring te beperken. 

"Bij de goedkeuring van deze milieuvergunning hebben we een goed evenwicht nagestreefd, en gevonden, tussen
werkgelegenheid, impact van het verkeer en geluidshinder", besluit gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Ondanks de voorwaarden tekent het Kerkeveld comité beroep aan tegen de beslissing van het provinciebestuur. "Zoals
we hadden verwacht heeft het provinciebestuur van Vlaams-Brabant het negatief advies van de gemeente Huldenberg
en de 425 bezwaarschriften van de bevolking naast zich neergelegd. We zullen hiertegen beroep aantekenen bij het
ministerie van Leefmilieu en hopen dat de minister de belangen van de bevolking hoger inschat dan de belangen van de
N.V. De Kock", stelt Peter Singulé van het Kerkeveld comité.

Bij De Kock reageert men verheugd. “Hier streven we al bijna dertig jaar naar. Dat de vergunning er eindelijk is hebben
we te danken aan het feit dat het milieueffectenrapport (MER) heel minutieus werd opgemaakt. Wij zijn er ons heel goed
van bewust dat alle mogelijke hinder zoveel mogelijk moet ingedijkt worden en dat zullen we ook doen. De
bouwvergunning dienen we over enkele weken in’, zegt Marijke De Kock van de firma uit Overijse. 


