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Problematiek van de Kerkeveld-ontginning te Neerijse 

Tekst aanvaard op de M.A.R. Huldenberg vergadering van 22 december 09 

 

De bezorgdheid van de inwoners van Neerijse (een kleine 2000 inwoners) heeft geleid tot 426 

bezwaarschriften. De gemeente Huldenberg en de Milieu Advies Raad hebben deze bezwaren samengevat en 

gebundeld in hun advies. Er is een terechte misnoegdheid rond het gebrek aan consultatie en informatie naar 

de bewoners toe. Het Milieu-Effecten-Rapport (MER) wordt als weinig objectief ervaren. Het besluit van de 

provincie is ontzettend slordig. Belangrijker is dat de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden zeer vage 

aanbevelingen blijken te zijn zonder enige verbintenis. 

Het is ongehoord dat de firma en de provincie-gedeputeerde de milieuvergunning verkondigen en bejubelen 

zonder dat de gemeente Huldenberg de juiste inhoud van de vergunning gezien heeft. Dit laat firma De Kock 

toe om propaganda te verkopen zonder dat men effectief weet heeft van de ware toedracht van de extra 

maatregelen. "Dit hebben we te danken aan het feit dat het MER, het milieueffectenrapport, heel minutieus 

werd opgemaakt. Wij zijn er ons heel goed van bewust dat alle mogelijke hinder zoveel mogelijk moet ingedijkt 

worden." (letterlijk uit De Standaard van 25 november 2009). Deze "coup de theâtre" is duidelijk bedoeld om 

een onderbouwde reactie onmogelijk te maken.  

De milderende maatregelen zoals voorgesteld in het MER komen daarenboven als onvoldoende en inconsistent 

voor. Letterlijk citaat van zaakvoerder Hugo De Kock in "de Standaard" van 03 september 2009: 'Ik kan alleen 

maar herhalen wat ik al honderd keer gezegd heb. Wij doen al het nodige om de hinder tot een minimum te 

beperken. In de bijlage van onze milieuvergunningsaanvraag zijn al meerdere van die maatregelen opgenomen. 

Het is uiteraard de bedoeling dat we die naleven'. In de praktijk beperkt de firma zich tot intimidatie en was de 

verplichte informatie-avond van 11 augustus 2009 over de milieuvergunningsaanvraag een pure 

schertsvertoning. De firma chanteert ook zijn werknemers in tijden van een lagere bouwactiviteit. De firma De 

Kock verkondigt graag zijn versie aan de media maar treedt nooit in discussie met de bewoners en/of de MAR. 

Het is ongemeen cynisch om zogezegd de hinder te beperken door de Ganzemanstraat voor te stellen als een 

betere route, terwijl deze weg helemaal niet geschikt is, terwijl de werkelijke reden een puur bedrijf-

economische is. Het persbericht van de provincie spreekt over een Noordelijke ontsluiting. Deze natte droom 

van de firma is voldoende gekend. Men wil de kortste weg te nemen doorheen Leefdaal. Blijkbaar heeft de 

provincie zonder enig onderzoek en zonder consultatie met de betrokken gemeentes deze onrealistische visie 

van de firma overgenomen. Er is echter geen enkele reden waarom de gemeente Bertem vrachtverkeer zou 

toelaten doorheen de dorpskern Leefdaal. De zogenaamde optie via de fietsweg "Brede weg" is onzin. Deze 

weg is onderdeel van het functionele fiets netwerk en het fietslussen systeem. Ondanks de naam is het geen 

brede weg maar juist een smalle weg met als functie een fietspad en landbouwersgebruik. Deze weg heeft een 

nauwe gedeelde rijstrook en is verboden en ongeschikt voor doorgaand verkeer en bevindt zich in Bertem.  Dat 

de provincie deze optie verdedigt toont aan dat er nooit enig tereinbezoek geweest is. 

Het besluit van de deputatie, getekend op 19 november2009, ter toekenning van de milieuvergunning is pas 

op vrijdag 4 december, meer dan een week na de persconferentie van 25 november, toegekomen op de 

gemeente. Het blijkt ook een ontzettend slordig document te zijn. Zo bvb wordt de N253 op pagina 5 als een 

type II vermeld; terwijl er op pagina 7 type III vermeld staat. Ook zijn de algemene besluiten en de bijzondere 

voorwaarden (wat echt specifiek zou gedaan worden om de hinder te beperken) met een slordige nummering. 

Op pagina 15 start binnen artikel 4 met "§ 2" als bijzondere voorwaarden om dan op pagina 16 ten eindigen 

met artikel 12. Op pagina 17 gaat men dan gewoon verder met artikel 5 (met ander lettertype) uit het besluit. 

De bijzondere voorwaarden ogen als een eerste ruw kladje ge"copy-pasted" in het besluit zonder zelfs de 

moeite te doen om iets of wat te editeren of een duidelijke nummering te gebruiken. Professioneel 

bedroevend…  

 

De bezorgdheid na het lezen van het provinciebesluit is zelfs groter geworden omdat de zogenaamde 

bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden deels standaard Vlarem voorwaarden zijn en deels volledig 

vrijblijvend als aanbevelingen geformuleerd zijn. Opvallend is ook de kortheid en vaagheid van hun 

omschrijving. De bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden zijn vage aanbevelingen, en zeker niet de naam 

voorwaarde waardig. Er is dus geen enkele garantie op het beperken van de hinder. 
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De zandgroeve is veel te dicht bij de dorpskern Neerijse en haar bewoning; grote 

hinder is onvermijdelijk. 

Langs de Loonbeekstraat, de Ganzemanstraat en de Langestraat liggen woonzones, die onmiddellijk grenzen 

aan de geplande groeve. De dorpskern van Neerijse sluit aan bij de hoek van de Langestraat en de 

Loonbeekstraat. De meeste lokale bewoners zijn uiterst bezorgd rond de ontginning en opvulling die 

onmiddellijk zal aansluiten bij hun achtertuinen.  

   
Foto 1: Rode cirkel links hoek Langestraat-Loonbeekstraat van het Kerkeveld. Gele cirkel holleweg als onderdeel van 

buurtweg 26. Rechts Neerijse met een beschermd dorpsgezicht, dat aansluit bij de groeve. Foto genomen vanuit de 

Nijvelsebaan. 

 

 
Foto 2: Kerkeveld vanuit Loonbeek; de ontginning komt naast de Ganzemanstraat (huizen vooraan), de Loonbeekstraat 

(huizen rechts) en de Langestraat (boven links naast de bomenrij). De dubbele torens van Neerijse staan in het verlengde 

van de Loonbeekstraat. Bos in de hoek van de Loonbeekstraat en Ganzemanstraat is een zeer oude groeve en wordt 

opgevuld in de planning. Duidelijk te zien is hoe de bewoning van de Loonbeekstraat en de Ganzemanstraat grenst aan 

de groeve. 

 

Het MER rapport is uiterst vaag over de positie van de buffer. Het bevat met uitzondering van een 160m lange 

grondbuffer "aan te leggen in funktie van de voortgaanfase" (letterlijk) niets concreet en/of bindend. Die 

exemplarische grondbuffer is ontoereikend en is blijkbaar bedoeld voor Loonbeekstraat 6. Het lijkt eerder een 

symbolische milderende maatregel, zodat men de negatieve effectscores kan reduceren in het MER door een 

zogenaamde milderende maatregel. Artikel 10 van de bijzondere milieuvoorwaarden bevat slechts een zinnetje 

en verwijst naar een buffer ditmaal voor de Langestraat "minstens in de projectfase waarbij de werkzaamheden 

zich bevinden in de nabijheid van de woningen aan de Langestraat" (letterlijk en gecopiëerd uit het MER). Dit is 

zeer vaag en voor willekeurige interpretatie vatbaar. Hoeveel meter afstand is nabijheid? Waarom worden de 

Loonbeekstraat en de Ganzemanstraat niet vermeld?. Toevallig is ook de projectfase aan de Langestraat de 

laatste fase. Daarenboven kosten de buffers niets want men dient de teeltaarde toch te stockeren gedurende 

de ontginning. Waarom weigert men een duidelijk plan van de buffers te tonen? Is dat zo moeilijk?   

Volgens de gangbare normen mag men de 45dB(A) in een woonzone niet overschrijden. Het Milieu Effecten 

Rapport stelt dat voor een aantal omwonenden deze norm zal overschreden worden. Het MER stelt geen 

minimale afstand voor tussen de grens van de ontginning/opvulling tot de woonzone. Ook de 

milieuvergunningsvoorwaarden bevatten niets concreet. Hoogstens wordt op pagina 9 verwezen naar 

Vlarem II; of een afstand van 5 tot maximaal 15 meter van de ontginning. Deze standaard Vlarem bepaling 
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houdt verband met stabiliteit-risico's van taluds bij ontginning en is uiteraard onvoldoende ten opzichte van de 

tuinen van de bewoners.  

 

De gewestweg N253 is niet geschikt voor zware vrachtwagens met zand en aarde. 

Een van de belangrijkste pijnpunten bij de omwonenden is de impact van de zware vrachtwagens op het 

verkeer. Omdat dit zo hinderlijk is verbiedt de omliggende gemeente Bertem het centrum van Leefdaal voor 

niet-lokaal zwaar verkeer. Deze maatregel is in de eerste plaats bedoeld om het zandgroeve verkeer buiten te 

houden. Dit betekent dat men niet de kortste weg naar de oprit Bertem van de snelweg kan nemen. Alle 

verkeer richting Leuven (40% van het vrachtverkeer volgens het MER) dient dan altijd door de bochtige en 

nauwe dorpskern van Neerijse te rijden. In de dorpskern van Neerijse is er een bocht die alleen kan genomen 

worden door zwaar vervoer (bussen of vrachtwagens) indien er geen tegenligger is of indien een tegenligger 

hoffelijk stopt om het zwaar vervoer door te laten.  

Zowel in het MER als in het provinciebesluit wordt verwezen naar het statuut van de N253- als secundaire weg 

van type III (in het zeer slordige provinciebesluit staat zelfs op pagina 5 foutief type II). Daarenboven vindt men 

het belangrijk te stellen dat de N3 (Leuven-Tervuren) dezelfde categorisering heeft (pag 7 van het provincie 

besluit). 

Een zeer merkwaardige redenering probeert te bewijzen dat de vrachtwagens een verwaarloosbare impact 

zouden hebben. Volgens het provinciebesluit zijn er 117 vrachtwagen ritten (rit in het provinciebesluit duidelijk 

gesteld als bestaande uit een heen en weerbeweging, dus 2 passages per rit op de N253 of 234 doortochten 

per dag, maar niet noodzakelijk in dezelfde richting) per dag. Dit zou slechts 2.5% van het verkeer uitmaken en 

daardoor niet significant zijn. Gemiddeld betekent dit over een 8-urige werkdag 29,25 passages per uur (of om 

de twee minuten een vrachtwagen). Er is normaal een simultane ochtendpiek zowel van het woon-werk 

verkeer als van het groeve verkeer. Gedurende deze ochtend piekuren van 7 tot 9 h ligt de intensiteit ver boven 

het gemiddelde. Vooral belangrijk is dat bij eenzelfde absolute hoeveelheid vrachtwagens de hinder door 

vrachtwagens meer dan proportioneel toeneemt bij een toenemende algemene intensiteit van het verkeer. De 

reden is dat in de flessenhalzen het toegenomen aantal tegenliggers voor vrachtwagens en bussen op de N253 

(zie foto 3) sterker gaan vertragen. De vergelijking met de kaarsrechte N3 Leuven-Tervuren met een 

daarenboven over ruime afstand excellent en gescheiden fietspad is onzin.  

   
Foto 3: De typische knelpunt-bocht in dorpskern Neerijse; zwaar verkeer kan slechts passeren indien er geen tegenligger 

(zelfs geen personenvoertuig) is. Het kruisen van 2 grotere wagens vergt zelfs het achteruit rijden van een van de 2. Dit 

knelpunten probleem is niet onderzocht in het MER. (bron website www.Neerijse.be) 

 

Er zijn ook nogal wat klachten over trillings- en geluidshinder vooral door de bewoners van de Loonbeekstraat 

en de Langestraat. Klachten over trillingen, vooral vanwege zwaar vervoer, zijn dikwijls ook gebonden aan de 

staat van het wegdek. Een vrachtwagen die over een weg met putten rijdt veroorzaakt extra veel hinder. Daar 

het zware vrachtverkeer veel snellere slijtage aan wegen veroorzaakt ontstaat er een vicieuze cirkel: zwaar 

verkeer veroorzaakt meer slijtage, waardoor de trillingen ook groter worden en terwijl de putten ook de 

slijtage versnellen (zie foto 4).  
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Foto 4: Kapot gereden Langestraat; alleen vrachtwagens 

voor de groeve komen er voorbij wegens een tonnage-

beperking doorheen Leefdaal. 

 
Foto 5: Ganzemanstraat: betonnen weg met veel 

trillingen; oude renoveerde woningen zeer dicht bij de 

straat. Vele jonge gezinnen met kleine kinderen. 
 

Het tendentieuze en weinig objectieve karakter van het MER wordt overduidelijk wanneer men vaststelt dat de 

woning (zie foto's hieronder) waar de meeste trillingsmetingen hebben plaats gegrepen zich bevindt op meer 

dan 15 meter van de weg en hoog op een talud. Daarenboven woont daar een werknemer van de firma. Niet 

alleen de locatie is een aanfluiting van representativiteit maar het is ook duidelijk dat de volledige firma op de 

hoogte was van die metingen. Het is ook hoogst waarschijnlijk dat de vrachtwagens van de firma extra 

voorzichtig reden om minder trillingen te veroorzaken op de meetpunten.  

 
Foto 6: Links ingescand uit het MER: De woning staat boven op een zeer hoog talud, ver van de weg en is slechts 

bereikbaar via een steile weg, die schuin insnijdt (zie de wagen vooraan) in het talud van de Langerodestraat (onderaan 

de foto). Daarenboven is de woning goed afgeschermd door bomen. In deze woning werden de meeste trillingsmetingen 

verricht voor het MER.   

 
Foto 7: Rechts Google Earth zicht op Langerodestraat 36. Het talud is zo steil dat de toegangsweg schuin naar de 

achterkant van de woning leidt. Gele lijn ("Ruler") toont de afstand van de rand van de asfalt tot de woning (16,55m op 

deze kaart). 

 
De inwoners van Neerijse voelen zich 2 maal gerold: enerzijds hebben ze een te nauwe pseudo "N"-weg waar 

op vele plaatsen voet- en fietspaden ontbreken en anderzijds dienen ze veel zware opleggers met zand, 

bouwafval, betonproducten en aarde te slikken. Er zijn ook werken gepland aan de N253. Iedereen verwacht 

een complete chaos, zeker met grote vrachtwagens ertussen.  

De zware vrachtwagens van het groeve verkeer horen niet thuis op de N253. Nu niet, tijdens de werken niet 

en ook niet na het aanbrengen van voet- en fietspaden.  Het beschermde dorpsgezicht laat niet toe dat de 

belangrijkste knelpunten bocht veel verandert, want die blijft verkeer in beide richtingen toelaten. 
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De zogenaamde Noordelijke ontsluiting of het gebruik van de fietsweg "Brede weg" 

is een zoethoudertje 

Volgens de gedeputeerde zouden de gemeentes Huldenberg en Bertem dienen samen te zitten om een 

Noordelijke ontsluiting uit te werken. In de laatste milieuvergunning verwijst men naar een de eerdere 

milieuvergunning van 2006, die opvulling toestaat van ex-Poels. Hierin wordt de "Brede weg" als oplossing 

vermeld. De naam "Brede weg", een zeer oude historische weg over het plateau, is spijtig genoeg misleidend. 

Ten eerste is de "Brede weg" een fietsweg met landbouwersgebruik zonder doorgaand verkeer en dus smal. 

Ten tweede ligt het relevante gedeelte van die weg volledig op grondgebied Bertem. In deze gemeente is geen 

enkele groeve-vrachtwagen welkom. Bertem heeft zich expliciet verzet tegen de groeve-uitbreiding. Ten derde 

is die weg onderdeel van het functionele en recreatieve fietsnetwerk. De "Brede weg" start in Egenhoven 

(Leuven) en eindigt in Duisburg (Tervuren) en is onderdeel van het fietsnetwerk. Zie foto van fiets-knooppunt 2. 

Dit punt bevindt zich op de brede weg dicht bij de Blokkenstraat. Via de "Brede weg" fietst men van 2 naar 3 

aan de Langestraat. Dit traject van 2 naar 3 zou volgens de provincie dienen gebruikt te worden voor de 

Noordelijke ontsluiting. Kan men dit als ernstig beschouwen? 

Deze fietsweg is verbonden als onderdeel van het fietsnetwerk met het Zoete water, Bertem, Leuven, het park 

van Tervuren, Overijse. Ondanks de mooie folders en informatie bladen van de provincie heeft blijkbaar een 

andere dienst geen weet van het karakter van de "Brede weg". Een kort terrein-bezoek volstaat om te zien wat 

de "Brede weg" in werkelijkheid is: een fietspad met landbouwersgebruik. Het is echter een natte droom van 

de firma De Kock om hier een verkeersader van te maken en de provincie heeft dit klakkeloos aanvaard. 

  
Foto 8: De fietsweg "Brede weg" op knooppunt 2 richting knooppunt 3.  Het gedeelte dat men wenst te gebruiken voor 

het zandgroeve verkeer is een fietsweg met landbouwersgebruik met een gedeelde smalle rijstrook. Bemerk ook de holle 

weg. Maakt ook deel uit van Vlaanderen stedenroute.   

 

Zelfs indien de gemeente Bertem (maar die kans is grenst aan het onwaarschijnlijke) zou akkoord zijn om deze 

fietsweg (ligt niet op Huldenberg) te verbreden tot een volwaardige weg, dan nog is het nagenoeg uitgesloten 

dat dit ooit vergund zou kunnen worden. Dit als alternatief voorstellen is een zoethoudertje, waarbij de schuld 

verschoven wordt naar een naburige gemeente. Daarenboven zou deze weg na verbreding doorgaand verkeer 

aanzuigen. Sluikverkeer vanuit Wolfshaegen (bvb. vanuit Oud-Heverlee & vanuit Grez Doiceau; Waals Brabant) 

van en naar het afritten complex te Bertem zou intenser worden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de 

provincie nooit de moeite gedaan om het terrein te bezoeken en zomaar een onrealistische Noordelijke 

ontsluiting voorgesteld op eenzijdig advies van de firma.  

Wordt de zandmenginstallatie in combinatie met de Wolfshaegen-groeve te Neerijse 

geen dekmantel voor een industriële beton-centrale? 

De vragen, zoals vele andere kritische vragen, over de interactie tussen de groeve Wolfshaegen (Neerijse) op te 

vullen met inert bouwmateriaal en de groeve Kerkeveld, op te vullen met onvervuilde grond, werden niet 

beantwoord op de fameuze infoavond. In VLAREM heeft een zandmengcentrale dezelfde rubriek 30.3b als een 

betoncentrale. In de groeve te Wolfshaegen is een betoncentrale (zelfs zo genoemd in het provincie besluit) 

aanwezig, die gebruikt wordt om magere beton en gestabiliseerde dolomiet (zie de website van de firma) aan 

te maken. Hierbij wordt het grootste deel van de grondstoffen aangevoerd en het eindproduct afgevoerd. Met 

de zandmenginstallatie uit de milieuvergunningsaanvraag voor het Kerkeveld zou men vulzand uit de groeve 

mengen met cement om gestabiliseerd zand te produceren. Het is hoogst waarschijnlijk dat deze centrale in 
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het Kerkeveld vooral gebruikt zal worden om ook andere producten aan te maken die niets met de 

zandontginning te maken hebben  

Men kan misbruik maken van de lacune in VLAREM om de betoncentrale van Wolfshaegen over te brengen 

naar het Kerkeveld. Er is geen enkele garantie dat de Kerkeveld-groeve niet zal misbruikt worden om 

industriële activiteiten naast een dorpskern te ontplooien. Dit zou de hinder voor de inwoners van Neerijse 

doen toen nemen en daarenboven de duur van de uitbating verlengen.  

Het mooie landschap naast de dorpskern van Neerijse en een historische holle weg gaan 

onherstelbaar verloren. 
De foto 1 is genomen vanuit de Nijvelsebaan en toont aan hoe ingrijpend deze groeve zal zijn. De hellingen, die 

men wenst te ontginnen, langs de Loonbeekstraat en de Ganzemanstraat zijn duidelijk zichtbaar vanuit een 

zeer wijde omgeving. Ongeveer elk Noordelijk gericht venster van gebouwen van Neerijse die zich bevinden op 

de helling tussen de IJse en de Nijvelsebaan kijkt op het Kerkeveld. Foto 2 toont vanuit Loonbeek de hellingen 

langs de Ganzemanstraat.  

Het MER stelt ook terecht dat de holle weg als onderdeel van buurtweg 26 onherstelbaar is. Ook het landschap 

met de hellingen op de rand van het Kerkeveld naar de Loonbeekstraat en de Ganzemanstraat zal verloren 

gaan. In het MER kent men terecht de maximaal negatieve score van -3 toe aan "Wijziging perceptieve 

kenmerken". Deze holle weg is ecologisch zeer waardevol. De ecologische waarde van het Kerkeveld in de 

combinatie van akker-land met landschapelementen zoals de holle weg is zeer belangrijk. De akkervogels die 

voorkomen in het Kerkeveld behoren juist tot de meest bedreigde. 

 
Foto 9: Holle weg van het Kerkeveld op 25 Oct 08; rechts de dorpskern Neerijse; links een woning uit de Langestraat 

 

Men stelt in het MER dat het behoud van de buurtweg 26 in totaal 48000 m³ minder ontginning zou vergen. De 

vraag door de ontwerp-MER-vergadering was om dit te onderzoeken voor de holle weg, die slechts een klein 

onderdeel is van deze buurtweg. Het behoud van de holle weg kost veel minder zand dan men beweert. Ten 

eerste is het leempakket er volgens een vroegere geologische meting (die op de DOV-website staat en ook in 

het MER opgenomen is) juist onder de holle weg meer dan 6,6 meter dik. Ten tweede is er naast er het 

grootste gedeelte van deze holleweg langs de Langestraat geen ontginning mogelijk. Dit is een doelbewuste 

manipulatie van de oorspronkelijke vraag, terwijl men deze holle weg onmiddellijk als een bestaande groen-

buffer zou kunnen gebruiken. Waarschijnlijk wenst de firma De Kock uit principe vast te houden aan elke 

morzel terrein. 

De zachte recreatie (wandelen, fietsen en ruiters) neemt toe in de Druivenstreek omwille van het mooie 

landschap. Er is bvb. een snelle groei van de bed-en-breakfast accommodatie in de streek.  

Er is geen enkele bepaling over hoe nauwkeurig het herstel van het landschap dient te gebeuren. Dit had een 

bijzondere voorwaarde dienen te zijn. De opvulling kan dus volledig willekeurig gebeuren, waarschijnlijk gezien 

de huidige grote graaf- en buldozer-machines veel vlakker in vergelijking met het oorspronkelijke landschap.  

 

Het ontginnen van het Kerkeveld brengt een niet herstelbaar litteken aan in het landschap en dit 

onmiddellijk naast de dorpskern van Neerijse. Het is zinloos een het dorpsgezicht te beschermen en het 

landschap er onmiddellijk naast te vernietigen. Het is compleet zinloos dat men een ruimtelijk visie over het 

Brabants Plateau en Dijlevallei stroomopwaarts Leuven ontwikkelt om het dan te laten afgraven. 

 


