
Een bufferbekken in 

Twaalf Apostelenbos?

Hoe een dossier keren zonder 

juridische strijd

OF



Juni 2019 -> bericht over aanleg bufferbekken in Twaalf
Apostelenbos

Aquafin-project 22535



1. Vermindering vd oppervlakte natuur

Aanfluiting principe Robuuste Valleien

2. Verlies van biodiversiteit

dotterbloemgrasland met brede orchis

natte moerasspirearuigte



1. Vermindering vd oppervlakte natuur

Aanfluiting principe Robuuste Valleien

2. Verlies van biodiversiteit

3. Verknoeien beschermd dorpszicht

4. Verstoren bodem en vegetatie 

5. Versterken van de verdroging 

6. Vernietigen natuurlijke 
buffercapaciteit 

7. Vergroten 
overstromingsproblematiek



Het voorstel van Natuurpunt

zwaartepunt in woongebied met landelijk karakter dat 
ongeschikt is om te bebouwen, omdat:

- het onderaan de erosiehelling ligt  

- bijkomende verharding op die plaats het probleem dat 
men hier tracht op te lossen enkel maar zal vergroten
- aansnijden van deze zone voor bewoning gaat in tegen de 
principes van de Vlaamse Bouwmeester: verdichten van de 
woonkernen op plaatsen waar zich kooppunten van 
openbaar vervoer bevinden

+ Tervuren krijgt 8 milj. euro van Vl. Reg. voor bescherming 
open ruimte



Tegenverhaal wordt gepresenteerd

eind september ‘19:

• schepen van milieu (Groen)

• schepen van OW (NVA)

reactie schepen GROEN:  herbekijken 

=> 1ste gemeenschappelijk overleg 
met  Aquafin, eigenlijk snuffelronde

=> 2de gemeenschappelijk overleg met  
Aquafin: poging to paaien

reactie schepen GROEN:  er zit niets 
anders op. 



Openbaar onderzoek

• bezwaar indienen 

=> provinciale administratie weigert 
vergunning!

=> gemeente en Aquafin ondernemen 
ultieme poging om provincie te overtuigen

argumentatie lijkt verdacht veel op de 
onze. Is er een verband? 

• achter de schermen ons verhaal naar 
alle mogelijke actoren doorsturen 

Echter, zonder resultaat en dossier 
moet terug naar af!



Feb ‘20: Contact met eigenaar weide

zeer ongelukkig 
met gang van 
zaken

=> huurcontract!



Publicatie in Natuur & Landschap

tegenverhaal 
uitgebreid 
gepubliceerd in N&L

=> gelezen door 
schepen GROEN



RESULTAAT

• telefoontje schepen GROEN: plannen in kader Blue Deal?  

• in een overleg: ons alternatief geponeerd alsof eigen idee 

• in een verslag IP Voer van dec ‘20: 

= CARAMBOLE! 



MORAAL van het VERHAAL 

Geen juridische argumenten?  

=> schrijf een sterk tegenverhaal 

tegenverhaal = omstandige argumentatie waarom 
voorliggend project slecht idee is + steengoed alternatief 

Zorg dat politici jouw verhaal niet kunnen 
negeren (zonder politieke schade op te 
lopen)

Maak gebruik van N&L. Het wordt ruim 
gelezen!


