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Limburgse Milieukoepel vzw - actueel:
- Belangrijk nieuws:
Juridisch nieuws
Soms, de laatste tijd nogal vaak, neemt de bevoegde overheid een beslissing die door de
milieubeweging niet kan aanvaard worden omdat de beslissing zeer negatieve invloed heeft op het
leefmilieu, de natuur, de open ruimte. Dan rest ons nog uitsluitend een juridisch beroep bij het
bevoegde rechtscollege (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen).
In de voorbije periode werden enkele dossiers ingediend en in sommige procedures werd recentelijk
een arrest uitgesproken.
1. De uitbreiding van het industriegebied Essers Genk en het verlenen van de
stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de nodige infrastructuren en gebouwen.
Het verzoek tot schorsing van de bouwvergunning (SV) werd op 29 augustus door de RvVB
verworpen omdat Essers zich schriftelijk heeft geëngageerd om geen uitvoering te geven aan de SV
zolang geen uitspraak is gedaan ten gronde (vernietigingsverzoek van de SV) en van het
vernietigingsverzoek van het RUP. De RvS besliste op 4 juli om het omstreden RUP te schorsen.
2. De bestemmingswijziging van het gebied Closing the Circle in Houthalen en het verlenen van
stedenbouwkundige vergunningen om dit project uit te voeren. Het verzoek tot schorsing van de SV
voor een bijkomende afvalstortplaats werd op 22 augustus door de RvVB verworpen. Over de
eventuele vernietiging moet de Raad zich nog uitspreken. Het verzoekschrift tot vernietiging van het
RUP van 6 maart 2015 leidde er toe dat de Vlaamse regering op 17 maart 2017 het "oude" RUP
introk en verving door een nieuw RUP (met quasi dezelfde inhoud). Ook tegen het nieuwe RUP werd
bij de RvS een verzoek tot vernietiging ingediend. Intussen werd ook tegen de milieuvergunning
voor het CtC project een verzoekschrift bij de RvS ingediend.
3. Omleidingsweg Noord-Zuid (Houthalen-Helchteren). Zowel tegen het RUP van 27 maart 2015,
dat de omleiding ten westen van Houthalen voorzag, als tegen het bijgevoegd plan-MER, werd
verzoekschrift bij de RvS ingediend. Op 12 mei 2017 vernietigde de RvS zowel het besluit over het
RUP als het besluit over het plan-MER. Hiermee vernietigde de RvS reeds voor de tweede maal
zowel het RUP als het plan-MER. De Vlaamse regering heeft nu (principieel) besloten de
wegverbinding te realiseren als een "complex project" volgens het decreet van 25 april 2014. Dit
decreet bepaalt dat er volwaardig overleg moet plaatsvinden en dat al de mogelijkheden
gelijkwaardig moeten onderzocht worden. Afwachten dus.
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- Openbare onderzoeken:
Goolderheide in Bocholt.
De provincie heeft een ontwerp-RUP goedgekeurd waarin de regularisatie (van een deel)
en de uitbreiding van het recreatiegebied Goolderheide wordt voorzien. Deze uitbreiding is
in feite reeds voorzien in het ruimtelijk structuurplan (RSPL) want Goolderheide is hierin
aangeduid als recreatief knooppunt type IIa.
Belangrijk in dit dossier is echter dat de voorziene uitbreiding, 10 ha bosgebied, wordt
omgezet in recreatiegebied, maar dat er geen waardige compensatie wordt voorzien voor
dit bos.
Openbaar onderzoek loopt van 14 augustus tot en met 12 oktober 2017.
Bedrijventerrein Hoeselt.
De provincie heeft een ontwerp-RUP goedgekeurd waarin de uitbreiding van het bestaande
industriegebied van Hoeselt wordt voorzien. De provincieraad keurde het ontwerp-RUP
goed op 21 juni 2017.
Het ontwerp-RUP voorziet:
- de opname van 11,40 ha bestaand bedrijventerrein;
- de uitbreiding met 13 ha bijkomend bedrijventerrein.
Dit houdt in dat het globale industriegebied in de toekomst 24,44 ha groot zal worden.
Het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus tot en met 29 september 2017.
- Andere verenigingen - actueel:
- Vormingsactiviteiten:
Het weer is gek geworden - Vormingplus Limburg.
Connecterra is de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen waar ook het moderne
onderzoekscentrum ECOTRON Hasselt University gelegen is. Onder begeleiding van een Ranger verkennen we
het

mijnverleden

van

Connecterra

en

bezoeken

we

aansluitend

de

ECOTRON.

Daar

zien

we hoe

wetenschappers er de natuur en het klimaat onderzoeken. Deze dag leert je veel over de invloed van
klimaatverandering op onze maatschappij. Kijk mee naar het verleden én de toekomst van ons klimaat.

Begeleiding: Hanne Vercampt, Natalie Beenaerts en Alejandro Chavez Saenz
Prijs: 5 €
Waar? Wanneer? Ecotron, Connecterra, hoofdtoegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen,
Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen (Eisden). Zaterdag, 28 oktober ’17 van 9.30 tot 12u .
Inschrijving: Website Vormingplus of 011/560 100
- Overige activiteiten:
Plantenverkoop Natuurpunt Limburg.
Zoals elk jaar wordt ook dit jaar een planten- en struikenverkoop georganiseerd door
Natuurpunt Limburg.
Met een ruim assortiment van inheemse planten en struiken werk je actief mee aan de
uitbreiding van de biodiversiteit. Bestellen kan tot 13 november 2017.
Meer info en een bestelbon vind je op de website van Natuurpunt Limburg.
Dag van de Trage Weg.
Elk jaar in de herfst vindt Dag van de Trage Weg plaats. Duizenden wandelaars, fietsers,
ruiters, kinderen en buitenmensen trekken de wegjes en paadjes op. Van de Westhoek tot
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het Maasland, in het groen en in de stad, langs authentieke landwegen en nieuwe tracés.
Dag van de Trage Weg is hét uithangbord voor veilige en aangename trage wegen in
ons land. Kruis alvast zaterdag, 14 en zondag, 15 oktober 2017 aan in je agenda.
Op deze link vind je alle informatie en activiteiten terug.
Nacht van de Duisternis.
Op zaterdag 14 oktober 2017 wordt de 22ste Nacht van de Duisternis
georganiseerd. Dan doven verschillende gemeenten de openbare verlichting voor een
avond en kan iedereen proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Met
deze jaarlijkse campagne zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de
Vereniging Voor Sterrenkunde de impact van lichtvervuiling in de kijker. Door
inderdaad... de lichten te doven. Ook jij en ik kunnen meedoen! Meer info vind je op deze
website.
Week van het Bos.
Ook in 2017 zetten alle bossen hun deuren wagenwijd open voor een knallende editie van
de Week van het Bos! Duid de week al met een knalgroene stift aan in je agenda: van
8 tot 15 oktober 2017.
En het thema van dit jaar? Onder het motto ‘de Natuur beweegt ons allemaal’ zet de
campagne talloze mogelijkheden om in de natuur te bewegen in de kijker. Waarom zou je
in een muffe sportzaal aan je conditie werken als je dat ook vrij en blij in de natuur kunt
doen? En het thema reikt verder. Want we moeten onze natuur koesteren en
respecteren, de kwaliteit verbeteren,... er zuinig op zijn. Allemaal samen. Want bewegen
in de natuur, dat doet deugd!
Week van het Bos: zondag, 8 oktober tot en met zondag, 15 oktober 2017.
Op deze link vind je alle informatie en activiteiten terug.
- Extra weetjes:

Nieuw! Breng ons ook eens een bezoekje op Facebook en like onze pagina. Bedankt!
Klik op onderstaand icoontje.

Animals were harmed.
Films en dierenrechten. Iets wat niet altijd verenigbaar was in onze rijke filmgeschiedenis. Zelf
schrok ik, als notoir dierenliefhebber, van het artikel dat ik aan het lezen was in de wachtzaal
van de cardioloog. Een korte 'bloemlezing'.
Lemmingen en Disney. Als we al iets weten over lemmingen, dan is dat meestal één grote
mythe. Bij overpopulatie zouden ze zichzelf op dramatische wijze het hoekje om helpen door
zich van rotsen te werpen, de diepte in. White Wilderness, een natuurdocumentaire uit 1958
heeft deze mythe de wereld in geholpen. Het was de eerste en meteen ook enige documentaire
die dit bizarre gedrag van lemmingen wist te filmen. Alles was namelijk in scène gezet. De
productieassistenten vonden geen lemmingen op de Noordpool, en dus hebben ze de muizen
gekocht van de plaatselijke Inuit om ze vervolgens richting Noordelijke Ijszee te 'schoppen'.
Iets wat je uiteraard niet ziet in de documentaire. En zo ontstaan dus mythes. De documentaire
kreeg in 1958 een Oscar voor 'beste documentaire'. Ik krijg er koude rillingen van. De bewuste
scène is op YouTube te vinden. Een tip: niet kijken!
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Billy the Kid en kippen. Je wilt niet weten wat Billy met kippen deed. De zogenaamde target
practice werd op levende kippen geoefend. Met de kop nog boven het zand en schieten maar.
Ik moet er geen tekeningetje bij maken. En zo ging dat in veel films uit die tijd. Make-offs
bekijken van films die gemaakt werden vóór 1990 is geen goed idee. Als er in de 1925-versie
van Ben Hur vijf paarden omkwamen in een paardenrace dan was dat omdat er effectief vijf
paarden omkwamen. Als er in Jesse James (1939) een paard van een klif dondert, is dat omdat
er effectief... Juist ja. Een vuistregel: als er in een oude film iets ergs dreigt te gebeuren met
een dier, is het meestal écht gebeurd.
Jacques-Yves Cousteau, een vissengenocidair. De eerste onderwaterdocumentaire ooit, 'Le
monde du silence', die in 1956 een Gouden Palm en een Oscar kreeg voor 'beste documentaire'
is meteen ook de dodelijkste dierenfilm uit de geschiedenis. Zo zit er in de documentaire een
scène waarin zijn boot, de Calypso, per ongeluk een potvis raakt (ramt) en ze hem op niet
diervriendelijke wijze uit z'n lijden verlossen, waarna ze de vis in zee werpen. Uiteraard komen
daar haaien op af. Omdat de crew het gruwelijke (ahum) beeld niet kunnen aanzien besluiten
ze de haaien eveneens in mootjes te hakken. Om het rijke leven van de koralen in beeld te
brengen blies Cousteau een stuk koraal op, filmde de vissen die aan het spartelen waren op de
zeebodem en wierp ze daarna op een hoop op het strand. Alles netjes in één kader in beeld
gebracht. Om aan te tonen hoe rijk het leven onder de zeespiegel 'was'.

Uiteraard, dat kon alleen maar vroeger. Nu krijgt iedere film die dieren in de cast heeft een
medewerker van de American Humane Association over de vloer. En dus is dat titeltje 'No
animals were harmed' een hele geruststelling. Al is harmed wel een rekbaar begrip. Tijdens het
draaien van 'The hobbit' lieten 27 schapen en geiten het leven bij een ongeluk op een boerderij.
In Pirates of the Carribean spoelden vier dagen lang dode vissen aan. 'No animals were
harmed'. De tijger in The Life of Pi verdronk bijna. 'No animals were...'. In Hollywood betekent
'harmed' dus 'intentionally harmed', 'accidentally harmed' valt daar blijkbaar niet onder. In
'Failure to Launch' (2006) zit een scène waarin een chipmunk (wangzakeekhoorn) zich vastbijt
in de hand van Matthew Mc Conaughey en niet meer loslaat. Door de meeste kijkers wordt dat
moment als hilarisch omschreven. Wat de kijkers niet weten is dat daarmee ook de laatste
momenten van de eekhoorn gefilmd zijn. 'A chipmunk was dropped and fatally squashed' luidt
de zin uit het persbericht. De animal handler had het beestje per ongeluk laten vallen en is er
nadien, ook weer per ongeluk, op gaan staan. De eekhoorn was niet meer te redden, wegens
een beetje plat. 'Failure to Launch' kreeg het certificaat 'No animals were harmed'. Een heel erg
rekbaar begrip...
Katya Van Autgaerden (bron: Focus Knack)

Verantwoordelijke uitgever: August Feyen, Geraertsstraat 25, 3500 Hasselt, 011 22 50 73
info@limburgsemilieukoepel.be
Wanneer u deze nieuwsbrief liever niet meer wilt ontvangen, geef ons dan een seintje.
Denk aan het milieu voor je deze nieuwsbrief afdrukt, dank je wel!
Ontwerp en redactie: Katya Van Autgaerden - Bewegingsmedewerker
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