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1. Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 7 juli 2016.
De secretaris zal het verslag van juli opnieuw doorsturen naar de leden want sommige leden
hebben het blijkbaar niet ontvangen. Enkel leden bevestigen dat ze het verslag wel degelijk
ontvangen hebben.
Het verslag wordt goedgekeurd, na het nalezen van de besluiten.

2. Adviesaanvraag Bodemsaneringsproject Defensie
Het probleemgebied is gelegen aan de Haachtse Steenweg tegenover de wijk Groenveld.
Defensie heeft zelf het initiatief genomen voor de sanering.
Het terrein zal in de toekomst gebruikt worden voor het stallen en onderhoud van nieuwe
vrachtvliegtuigen.
De milieuraad vraagt zich af:
- of er plannen zijn voor bebouwing op deze plaats?
- of de proefdraaiplaats (= METS) daar zal blijven?
Er is vroeger ook een sanering geweest in die buurt, namelijk van het Esso station.
De milieuraad vraagt dat de sanering op een aanvaardbare manier zou gebeuren zonder impact
voor de omgeving: de toegangswegen proper houden, verschillende werken op elkaar
afstemmen, enz…. Bovendien vraagt de milieuraad om erop toe te zien dat de toekomstige
activiteiten op een duurzame en milieuvriendelijke manier zouden gebeuren.
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3. Werking van de adviesraden
Geert Baro laat vragen bij alle adviesraden of ze enkel hun adviesfunctie wensen uit te oefenen
of dat ze ook evenementen wensen te organiseren.
In geval de verenigingenkiezen voor het organiseren van evenementen dan moeten ze dat als
hoofdactiviteit doen.
De milieuraad is echter vooral een adviesorgaan voor de gemeente. Dat wil niet zeggen dat de
milieuraad geen evenement zou kunnen organiseren.
Bijvoorbeeld de oprichting van Repair Café Steenokkerzeel is ook een activiteit die besproken
werd in de milieuraad en die gesteund wordt door de raad.
Besluit : de hoofdtaak van de milieuraad is adviserend, maar het is niet uitgesloten dat er
sprekers worden uitgenodigd of zelfs kleine dingen georganiseerd waar het thema milieu en
natuur de bovenhand heeft. Het is dan de bedoeling om gebruik te maken van het budget dat
voor de MAR jaarlijks in de begroting wordt voorzien. Indien er toch eens zou geopteerd
worden om een groter event op te zetten, zullen wij tijdig het bestuur in kennis stellen en de
nodige middelen vragen.
Er werd verder nagedacht wat de milieuraad zou kunnen organiseren in de toekomst.
Suggesties:
- Navragen bij de verenigingen of men iets rond milieu organiseert.
- Samenwerken met deze verenigingen.
- Website updaten met verschillende thema’s en sprekers ter beschikking van de
verenigingen.
- Composteren, mobiliteitsinformatie,… dit zijn niet alleen belangrijke thema’s van
milieu maar ook van de inwoners van Steenokkerzeel of van de raden zoals de
seniorenraad.
- Aanwezigheid in Den Beiaard

4. Nacht van de duisternis
De gemeente zou een nacht van de duisternis willen organiseren als sensibiliseringsactie naar
de bevolking toe maar zoekt ook of de verenigingen plannen hebben in die richting. Natuurpunt
doet ook dergelijke activiteiten.
In Steenokkerzeel is echter veel lichthinder van de luchthaven.
Het laten doven van de lichten door Infrax is geen goede oplossing. Het is beter de om de
duistere plaatsen op te zoeken. Het veld ter hoogte van de zevenwegen is geschikt als duistere
plaats.
De voorzitter zal vragen aan “De groene valei” of zij volgend jaar iets rond dit thema kunnen
organiseren.

5. Varia
Buxusmot vernielt buxus op verschillende plaatsen in Vlaanderen
Dit is een mooi voorbeeld van exoten en wat de gevolgen zijn. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen
zijn buxusrupsen opgedoken. Die kunnen makkelijk een hele haag kaal vreten. Waar komt het beestje
vandaan, hoe is het bij ons beland en wat kan je eraan doen?
Wat is de buxusrups precies?
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De buxusrups, die zich uiteindelijk ontpopt tot buxusmot, behoort tot de familie van de grasmotten en
kan zich elk jaar tot maximaal tien kilometer verspreiden.
Het insect, afkomstig uit Oost-Azië, zat wellicht als verstekeling op een zending buxusplanten uit
China. Het werd in Europa voor het eerst ontdekt in Duitsland (2006). Al vrij snel werd het diertje ook
gespot in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië, en nu duikt het in verschillende plaatsen in
Vlaanderen op (eerste waarneming: 2010)
Nadat de rups zich heeft ontpopt tot buxusmot, legt het eitjes op de blaadjes van de Buxus
Sempervirens, die voor zowel mens als dier giftig is. De rupsen vreten vervolgens de hele buxus kaal,
door eerst de onderkant van het bladmoes te verorberen
Wanneer komen de rupsen?
De rupsen kunnen het hele jaar door worden aangetroffen. Het felgroene lichaam met een zwarte kop
en het patroon van zwarte stippen en lichte strepen over de lengte van het diertje zorgen voor een
makkelijke herkenning. Een volgroeide rups wordt tot 4 centimeter groot.
Vooral in de maand augustus is de rups actief. Dan komt de tweede lichting rupsen uit die zich
vervolgens weer zullen ontpoppen tot buxusmotten in september. Ook zij leggen opnieuw eitjes die
opnieuw vrij snel uitkomen waardoor de buxus opnieuw wordt kaalgevreten.
Deze lichting rupsen proppen zich vol tot de maand oktober, om dan in winterrust te gaan.
Wat doe je eraan?
Er valt weinig aan te doen. Om de buxusplant te beschermen tegen dit ongedierte kan men best
tijdens de maanden april en mei een preventieve visuele controle uitvoeren en de eventuele rupsen
verwijderen.
Men kan regelmatig de buxusplant nakijken. Als de rupsen al uitgekomen zijn, kan men proberen ze
met een stok uit de plant te kloppen. Het is daarbij wel belangrijk om de rupsen op te vangen in een
plasticfolie, en de plastic goed dicht te binden en bij het restafval te gooien en niet op de
composthoop en als men merkt dat er bladeren samenzitten in een spinsel, moet men die uittrekken,
want dat betekent dat er eitjes inzitten.
Ook snoeien kan een oplossing zijn, want dan is meestal al drie vierde van de eitjes weg.
Ten slotte bestaan er ook chemische bestrijdingsmiddelen. Die moeten in het voorjaar gebruikt
worden en ze zijn verboden op het openbaar domein. De buxusmot kan ook biologisch worden
bestreden met Bacillus thuringiensis var. Kurstaki. Rupsen die besmet raken met deze bacterie krijgen
problemen met hun spijsvertering, stoppen met eten en sterven. Voorzichtigheid is echter geboden,
want ook inheemse en onschadelijke rupsensoorten kunnen zo worden getroffen. Niet aan te bevelen
dus.
Helaas is het vaak zo dat geen hulp meer kan baten. De plant verwijderen is dan de laatste uitweg.

6. Volgende vergadering
Donderdag 6 oktober om 20u in de Corren.
Einde vergadering : 22h03
http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel
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