
Vergadering raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, recreatie, 
domeinen en dierenwelzijn
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 06/11/2018
Voorzit(s)ter Anne Sobrie Aanvangsuur 12:30 uur

Aanwezig Bury Katleen
Claes Ingrid
Creces Nico
Debraekeleer Luc
Dunon Diederik
Geerseau-Desmet Nicole
Ghysels Lena
Horlait Dieudonné
Kindekens Chris
Laeremans Jan
Lemonnier Martine
Meulemans Vera
Moeyersons Koen
Schellens Geert
Uyttersprot Guy
Van Aken Leen
Van den Cruijce Joris
Van den Eede Linda
Van der Elst Mia

Verontschuldigd Declercq Jo
Zelderloo Elke

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Opheffing van het 'reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en 
onroerenderfgoedelementen in het provinciaal archeologisch en nooddepot in Asse'.

Nele De Cuyper licht dit agendapunt toe.
Er zijn geen vragen.



Advies: positief

3 Dienstenopdracht met sociale clausule houdende de aanstelling van Monumentenploegen 
voor het uitvoeren van onderhoud- en herstelwerken aan waardevol, niet-beschermd 
onroerend erfgoed: goedkeuring bestek en voorwaarden en wijze van gunnen.

Nele De Cuyper licht dit agendapunt toe.
Er zijn geen vragen. 

Advies: positief

4 Wijziging ‘Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het Onroerend 
Erfgoeddepot Vlaams-Brabant’ en aanpassing van het 'model 
bewaargevingsovereenkomst' naar een 'model bruikleenovereenkomst'

Nele De Cuyper licht dit agendapunt toe.
Er zijn geen vragen.

Advies: positief

5 Ontwerpen en inrichten speelzone kazemat in het provinciedomein Diest; goedkeuren 
bestek en voorwaarden en wijze van gunnen.

Ria Schepmans licht dit agendapunt toe. 

Jan Laeremans vindt het raadsdossier een beetje onoverzichtelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de 
speeltuin aan het strand? 
Ria Schepmans antwoordt dat deze speelzone geen deel uitmaakt van dit dossier. Aangezien het om 
twee identieke speelcombinaties gaat zal ook hier de afbraak in eigen beheer gebeuren. Hier zal wel 
geen vervanging komen aangezien op het strand al bijkomende speeltuigen werden geplaatst.

Jan Laeremans wil weten hoe ver deze twee speelzones van elkaar verwijderd zijn?
Ria Schepmans antwoordt dat deze twee zones zich toch een paar honderd meter van elkaar 
bevinden. 

Jan Laeremans vraagt of er schetsen zijn?
Ria Schepmans antwoord dat dit niet het geval is omdat we de creativiteit van de inschrijvers zoveel 
mogelijk wil laten spelen.

Er wordt afgesproken om pagina 21 uit het bestek waarin de opdracht beschreven wordt op te nemen 
in het verslag.
Het verslag wordt als volgt aangevuld: 
De projectzone is een mooie en idyllische plek die tot de verbeelding spreekt en heeft een hoog 
‘Robin Hood’ gehalte. Er zijn veel hoge bomen en de plek is omsloten door water en ligt er enkele 
meters boven: de ideale plek om een schuilplaats te bouwen. 
Voor de herinrichting van deze zone wordt daarom gedacht aan een natuurlijk speellandschap waar 
het thema van schuilplaatsen centraal staat en dat vooral gericht is op kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Kinderen moeten er kunnen ravotten in de natuur met daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van 
natuurlijke elementen. 
Gezien de eerder afgelegen plaats op het domein is het noodzakelijk dat er een echte eyecatcher is 
in deze zone die ervoor zorgt dat de zone voldoende attractief zal zijn. 
Het is de wens een heuse boomhut te realiseren, die zoveel mogelijk een natuurlijke uitstraling heeft 
en al dan niet bestaande bomen integreert. De boomhut maakt deel uit van een speelcombinatie en is 
toegankelijk via verschillende mogelijkheden die de speelwaarde en het avontuur vergroten zoals 
klimmen en kruipen op en in uitdagende constructies. 
Het naar beneden klauteren kan ook op verschillende manieren maar een kabelbaan is essentieel. 
Ook een glijbaan uit RVS zou hierbij geïntegreerd kunnen worden. 



In de boomhut moeten de kinderen ook effectief kunnen spelen en zitten en even uitrusten. 
De inrichting moet niet beperkt blijven t tot één solitair opgesteld speeltuig (zoals de huidige toestand), 
maar kan ook gezien worden als een integrale inrichting van de gehele plek zodat kinderen de hele 
plek benutten tijdens het ravotten en het spelen van ‘inlevingsspelletjes’. 
Kleine natuurlijke ingrepen zoals een wilgenbouwsel, niveauverschillen in het terrein ed. kunnen al 
voldoende zijn om als schuilplek te dienen. Ook licht verhoogde platformen kunnen in aanmerking 
komen. Touwen kunnen gebruikt worden maar het is niet de bedoeling een touwenparcours aan te 
leggen gezien er al meerdere hindernissenparcours op het domein te vinden zijn 
Alle bomen dienen volledig behouden te blijven, kleine snoeiwerken kunnen wel, na overleg met het 
bestuur. 
Alle werkzaamheden aan bomen (bv verankeringen in stammen ed) gebeuren onder toezicht van een 
Europees erkende boomverzorger die deel uitmaakt van het ontwerpteam. 
Het bestaande speeltuig wordt afgebroken in eigen beheer, inclusief alle verankeringen in de grond en 
de afvoer ervan. 
De bestaande valdempende laag uit fijn wit zand met houten omboording kan behouden blijven. 
Nivellering ervan is nodig alsook het terug aanvullen met fijn wit zand (Mols zand) zodat de 
valdemping van de bodem conform de Europese norm EN 1177 is. 
Afhankelijk van het ontwerp kan deze valdempende zone ook verwijderd worden en elders ingeplant 
worden. 
Bij grotere evenementen op het domein wordt deze plek ook vaak benut als zone voor het opstellen 
van tenten en de doorgang van grote aantallen bezoekers. Bij het ontwerp moet rekening gehouden 
worden met een zelfde hoeveelheid vrije ruimte tussen de bestaande bomen die te behouden is

Advies: positief

6 Rondvraag

De voorzitter meldt dat dit haar laatste raadscommissie is. Ze dankt de collega’s en de leden van de 
administratie voor de vlotte en aangename samenwerking. 

Datum volgende vergadering Nog niet bepaald
Einduur van de vergadering 12:55 uur

De secretaris, De voorzitter,

Peter Biondi Anne Sobrie


