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“Met het Sigmaproject Nete en Kleine Nete geven Waterwegen 

en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en 

Bos (ANB) nieuwe kansen aan zeldzame natuur. Bovendien  

bevorderen de ingrepen ook de veiligheid van de omwonenden. 

Voor twee zones, de Beneden-Nete en Varenheuvel-Abroek, zijn de  

inrichtingsplannen volledig klaar. Daarmee kon je vorige zomer al ken-

nismaken via infomarkten en een nieuwsbrief. Voor de derde zone, 

het Mondingsgebied van de Grote Nete, wordt het studiewerk stilaan 

afgerond.

We zijn nu bijna klaar voor de volgende stap: de opmaak van het 

milieueffectrapport (MER). Dat onderzoekt welke gevolgen de  

inrichtingswerken kunnen hebben voor mens en milieu in 

de buurt van de drie projectzones. Maar voor we het MER  

opmaken, publiceren we een kennisgevingsnota. Die beschrijft het  

inrichtingsplan en hoe we de milieueffecten willen onderzoeken. 
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Als omwonende ken je het projectgebied bijzonder goed. Daarom wil-

len we voor het MER-onderzoek een beroep doen op jouw kennis en 

nodigen we je graag uit om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Ongeveer vanaf 22 september kun je de kennisgevingsnota over het 

MER inkijken in de gemeenten die grenzen aan het projectgebied: 

Berlaar, Duffel, Grobbendonk, Lier, Nijlen en Zandhoven. De precieze 

data zullen eind augustus via www.wenz.be, www.sigmaplan.be en 

www.mervlaanderen.be worden meegedeeld. Met deze nieuwsbrief 

maken we je alvast wegwijs in de MER-procedure.”

Koen Segher
projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)

Koen Deheegher
projectleider Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Lever zelf een bijdrage 
aan het onderzoek naar  
milieueffecten!

Nete en Kleine Nete

De kennisgevingsnota van het 
Sigmaproject Nete en Kleine Nete 
is klaar! Op de volgende pagina’s 
lees je wat dit precies betekent 
en wat de volgende stappen zijn. 
Hoe je zelf opmerkingen kunt  
geven  op de nota, ontdek je op de 
achterkant van deze nieuwsbrief.



KENNISGEVINGSFASE

RICHTLIJNENFASE

UITVOERINGSFASE

BEOORDELINGSFASE

De initiatiefnemer stelt de kennisgeving op en 

dient ze in bij de dienst Milieueffectrapportage 

(Mer) van de Vlaamse overheid. Die verklaart de 

kennisgeving volledig of onvolledig en meldt dat 

binnen de twintig dagen na ontvangst aan de 

initiatiefnemer.

De dienst Mer stuurt de volledig verklaarde 

kennisgeving naar de betrokken adviesinstanties, 

gemeenten en provincies.

De dienst Mer plaatst de kennisgeving op zijn 

website en kondigt de terinzagelegging aan in 

kranten. De betrokken gemeenten zorgen ervoor 

dat burgers de kennisgeving kunnen raadplegen.

Binnen de twintig dagen na de terinzagelegging 

neemt de dienst Mer een beslissing over de 

richtlijnen, publiceert die op zijn website en deelt 

ze mee aan de initiatiefnemer, de adviesinstanties 

en de betrokken gemeenten.

Een team deskundigen stelt het MER op en dient 

het in bij de dienst Mer.

Binnen de vijftig dagen moet de dienst Mer 

het MER goed- of afkeuren. De beslissing 

wordt meteen bezorgd aan de initiatiefnemer, 

de adviesinstanties en de gemeenten, en 

gepubliceerd op de website van de dienst Mer.

Het goedgekeurde MER ondersteunt de verdere 

besluitvorming rond het plan.

Na dertig dagen terinzagelegging bundelt de 

dienst Mer alle opmerkingen en adviezen tot 

richtlijnen, de basis voor het MER.

Wat is een MER?
Een MER beschrijft een plan en onderzoekt welke gevolgen mens en milieu in 

de omgeving van het plangebied ondervinden. Zo kunnen werkzaamheden of 

nieuwe inrichtingen een invloed hebben op nabijgelegen bodems, waterlopen 

of fauna en flora. Ook menselijke en sociale aspecten worden meegenomen in 

het MER-onderzoek. 

Waarom een MER?
Tijdens een MER-onderzoek kunnen werkpunten van een plan nog aan het licht 

komen, zodat bijsturing mogelijk is. Hoewel een MER slechts een adviserend 

document is, houdt de overheid er sterk rekening mee om een plan goed of 

af te keuren.

Hoe verloopt een MER?
Het schema hiernaast toont de volledige procedure van een MER. Het 

Sigmaproject Nete en Kleine Nete zit momenteel aan de start van de  

kennisgevingsfase. Daarin maken we bekend welke milieueffecten we in het 

MER willen onderzoeken, en hoe we dat doen. De kennisgevingsnota kun je on-

geveer vanaf 22 september 2015 inkijken in de gemeenten die grenzen aan het 

projectgebied: Berlaar, Duffel, Grobbendonk, Lier, Nijlen en Zandhoven. Je vindt 

het document en de precieze data van de terinzagelegging ook op www.wenz.

be, www.sigmaplan.be en www.mervlaanderen.be. 

De drie projectzones van het Sigmaproject Nete en Kleine Nete liggen verspreid over 
265 hectare en zes gemeenten. De veiligheid van de omwonenden is vanzelfsprekend 
een speerpunt, maar ook aan natuurontwikkeling besteden we bijzondere aandacht.

Welke gevolgen kan het Sigmaproject Nete 
en Kleine Nete na de inrichting hebben op 
zijn omgeving? Het milieueffectrapport (MER) 
beantwoordt die vraag en zoekt meteen 
maatregelen om de impact te milderen.
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Netevallei met tal van troeven Milieueffectrapport 
als volgende stap 

Zone 1: 
overstromingsgebieden, 
getijdennatuur en wetlands
Anderstadt 1 zal worden ontpolderd. Zo 

ontstaat er zeldzame getijdennatuur en 

tempert het gebied de getijden. Bovendien 

wordt Anderstadt 1 weer een geschikte paai-

plaats voor de fint en de spiering, doelsoor-

ten van het geactualiseerde Sigmaplan.

De Polder van Lier en Anderstadt 2 zijn 

al gecontroleerde overstromingsgebieden 

(GOG’s). We onderzoeken of we in de Polder 

van Lier een nieuwe uitwateringsconstructie 

kunnen bouwen. Daardoor zou het GOG na 

een overstroming vlotter leeglopen en snel-

ler klaar zijn voor de volgende vloedgolf. In 

beide gebieden wordt ook wetland ontwik-

keld met plassen en rietvelden: een ideaal 

leefgebied voor onder meer de roerdomp.

De Zone Hof van Lachenen en de Vijvers 
aan Anderstadt worden volledig op maat 

van de natuur ingericht. Met 65 hectare 

nieuwe natte natuur leveren ze een stevige 

bijdrage tot de Europese natuurdoelen. 

Zone 2: wetland en landbouw
Het grootste deel van Varenheuvel-Abroek 
wordt ingericht als wetland,  een geschikt 

leefgebied voor de kwartelkoning. Die  

vogel heeft nood aan open, onbemeste en 

bloemrijke graslanden, die in de lente en de  

winter af en toe onder water komen te staan. 

De Kleine Pulsebeek zal haar overvloedige  

water in de winter nog steeds kunnen  

bergen in de omliggende graslanden. 

Ongeveer 75 hectare in Varenheuvel-Abroek 

blijft landbouwgrond. Een nieuw afwaterings-

stelsel voert water van dit landbouwgebied 

recht naar de Kleine Nete.

Zone 3: wetland
Het Mondingsgebied van de Grote 
Nete willen we omvormen tot 54 hectare 

wetland met uitgestrekte rietlanden: een  

gedroomde leefgebied voor de roerdomp.

Nijlen

Grobbendonk

Ranst Zandhoven

Lier

Duffel

Berlaar

Boechout Zone 2:
Varenheuvel - Abroek
wetland

Zone 3:
Mondingsgebied Grote Nete
wetland

Polder van Lier
GOG - wetland

Vijvers aan Anderstadt
wetland

Anderstadt 2
GOG - wetland

Anderstadt 1
ontpoldering

Zone Hof van Lachenen
wetland

Kleine Nete

Grote Nete

Netekanaal

Albertkanaal

Zone 1: Beneden-Nete (bestaat uit Anderstadt 1, Anderstadt 2, Polder van Lier, Zone Hof van Lachenen en de Vijvers aan Anderstadt)

Meer info vind je in de project- 
brochure. Die kun je opvragen bij 
W&Z (adresgegevens op pagina 4) of 
bekijken op www.sigmaplan.be/nl/
publicaties/nete-en-kleine-nete

Kwartelkoning

Goed om te weten!
Jouw ideeën kunnen het MER-onderzoek nog verbeteren. Vertel ons 

welke milieueffecten extra aandacht verdienen of hoe we ze het beste 

onderzoeken. Tijdelijke milieueffecten – zoals geluidshinder of werfver-

keer – worden echter pas later bestudeerd in een gedetailleerder milieuef-

fectrapport. Inhoudelijke bezwaren tegen het project worden dan weer 

behandeld tijdens de procedures rond het ruimtelijk uitvoeringsplan.
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Contact

Meer informatie over het Sigmaplan  
vind je op www.sigmaplan.be

Met vragen kun je terecht bij:
Koen Segher,
Projectingenieur  
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 
tel. 03 224 67 11
koen.segher@wenz.be

Koen Deheegher,
Projectleider  
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 
tel. 03 224 62 62
koen.deheegher@lne.vlaanderen.be

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
Waterwegen en Zeekanaal NV
Afdeling Zeeschelde
ir. Wim Dauwe
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen

Redactie: 
Pantarein in een consortium met 
DenS Communicatie en Technum 

Uitgave september 2015

Gedrukt op gerecycleerd papier

www.sigmaplan.be

Opmaak van het MER 
en vervolgstappen

Eén MER voor drie zones 

Er wordt voor de drie zones van het 

Sigmaproject Nete en Kleine Nete één MER 

opgemaakt. Omdat het project zou ingrij-

pen in de volledige structuur van de rivieren,  

onderzoeken we de impact op mens, water-

huishouding, landbouw, bodem, gebouwen 

en wegen, landschapswaarden, recreatie en 

industrie in de omgeving. Meteen worden  

ook maatregelen voorgesteld om negatieve 

effecten zo veel mogelijk te milderen.

Volgende stappen
Als het MER goedgekeurd is, stellen we per 

projectzone een gewestelijk ruimtelijk uit-
voeringsplan (GRUP) op. Zo’n GRUP bevat de 

langetermijnsvisie van de overheid voor een 

bepaald gebied. De bestemming van gron-

den kan ermee worden gewijzigd. Zo kan bij-

voorbeeld wettelijk worden vastgelegd dat 

een bepaald gebied is voorbehouden voor 

natuurontwikkeling.

Van de drie deelzones, pakken we zone één, de 

Beneden-Nete, als eerste aan. Nadat de GRUP’s 

zijn opgemaakt en goedgekeurd, kunnen we 

voor die zone de stedenbouwkundige vergun-

ningen aanvragen. Zodra die verkregen zijn, 

kunnen de inrichtingswerken beginnen, ten 

Stap Timing

Verdere uitwerking technisch ontwerp 
zone 1 (Beneden-Nete) 2015

Formele procedures MER en GRUP 2015-2016

Aanvraag stedenbouwkundige vergunningen  
zone 1 (Beneden-Nete) 2016-2017

Aanbesteding en start der werken
 zone 1 (Beneden-Nete) Vanaf 2017

vroegste vanaf 2017. Als omwonende, eigenaar 

of gebruiker krijg je bij elke fase de kans om 

vragen te stellen of opmerkingen te geven via 

info- en inspraakmomenten.

Waar en wanneer kun je de  
kennisgevingsnota inkijken? 
De precieze data van de terinzagelegging 

(vermoedelijk vanaf 22 september) en het 

document kun je vinden:

• in de gemeentehuizen van Berlaar, Duffel, 

Grobbendonk, Lier, Nijlen en Zandhoven

• bij W&Z in het Anna Bijnsgebouw,  

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 

2018 Antwerpen.

• op de website van de dienst Mer 

(www.mervlaanderen.be)

• op de Sigmasite (www.sigmaplan.be) 

Hoe kun je reageren?
• Je vraagt het inspraakformulier aan bij je 

gemeentebestuur en bezorgt het inge-

vuld terug. Van daaruit wordt het naar de 

dienst Mer gestuurd.

• Je downloadt het inspraakformulier via 

www.mervlaanderen.be  en dient het zelf 

in bij de dienst Mer, Koning Albert II-laan 

20 bus 8, 1000 Brussel.


