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Verslag Landbouwraad 22 mei 2019 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van vorige vergadering 07/03/2019 wordt goedgekeurd. 
 

2. Project agrarisch hergebruik landbouwgebouwen en nieuwe inplantingen 
Nieuw project opgestart, getrokken door Marlies Caeyers, nu werkzaam bij de provincie. 
Ruimte is schaars en net zoals in de rest van Vlaanderen neemt de bebouwing binnen het agrarisch 
gebied in de provincie Antwerpen jaar na jaar toe. Bovendien neemt het aantal landbouwers al 
decennialang af. Door deze trends vinden meer en meer zonevreemde activiteiten plaats in de 
vrijkomende landbouwgebouwen en infrastructuren. Voorbeelden zijn wonen of niet-agrarische 
bedrijvigheid. De zonevreemde activiteiten in infrastructuren nemen samen ongeveer 10% van het 
agrarisch gebied van de provincie Antwerpen in. Soms is de bestaande locatie ook niet langer geschikt 
voor het uitoefenen van bepaalde types landbouwactiviteiten, bv omwille van gebouwtypologie, 
natuurdoelstellingen (PAS) of erfgoedbeschermingen. In de praktijk blijkt het voor landbouwers financieel 
interessanter om te investeren in nieuwe infrastructuur veeleer dan in bestaande. Gevolg hiervan is dat 
jaarlijks nieuwe landbouwexploitaties worden opgericht op onbebouwde percelen in de open ruimte 
terwijl tegelijkertijd ook vrijgekomen landbouwgebouwen en infrastructuren worden ingenomen door niet-
agrarische activiteiten. 
Om deze trend tegen te gaan zet de provincie Antwerpen onder meer in op de herontwikkeling van 
agrarische sites voor landbouwgebruik. De herontwikkeling van agrarische sites betekent enerzijds 
vrijgekomen landbouwsites en bijhorende gronden herontwikkelen in functie van landbouwgebruik. 
Anderzijds betekent dit het in stand houden van landbouwgebruik op bestaande sites. Door de 
herontwikkeling van agrarische sites in de open ruimte blijven de aanliggende landbouwgronden 
(zogenaamde huiskavels) in landbouwgebruik. Dit draagt bij tot een optimalisering van de 
landbouwstructuur en de samenhang van de agrarische gebieden.  
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een visievorming door atelier Romain. Er worden toestandskaarten 
en radars opgemaakt die voor elk deelnemende gemeente verschillend zijn. Deze toestandskaarten 
omvatten indicatoren die rekening houden met vergunningstechnische aspecten, ontwikkelingskansen 
en kansen naar verbreding.  
Wat als er vanuit de landbouwers geen interesse is voor bepaalde leegstaande sites? 



 

Wat zijn de voordelen voor de landbouw? Zal er sneller een vergunning worden gegeven? Zullen er 
niet meer kosten zijn voor de startende landbouwer? 
De kaarten zijn niet bindend maar helpen de gemeenten om een visie te vormen.  
Er wordt de boeren aangemoedigd om op die locaties in te zetten.  

3. Beheerscommissie Marum – kort verslag van de vergadering van 16/4/19: doelstellingen van alle partijen. 
Er wordt opdracht gegeven aan VLM om een visietekst uit te werken. Dit opdrachtdocument werd met 
een aantal landbouwers bekeken en aanmerkingen werden doorgegeven. De opdracht moet vanuit de 
beheerscommissie komen, waarvoor Pidpa toelating krijgt om hierin initiatief te nemen.  
Vanuit de visietekst zal worden bekeken of een RUP nog noodzakelijk is of niet.  
Het gebied zou vernat moeten worden om aan de natuurdoelstellingen te voldoen. Er wordt gedacht 
aan compensaties voor de landbouwers die maatregelen toelaten op hun percelen. 

4. vergunning kleiduifschietstand militair domein : vervolg 
De landbouwraad heeft hierover negatief advies gegeven. Er werd voor gekozen om dit advies 
eveneens als bezwaar in te dienen.  
Het dossier werd ingetrokken op 21/5/19.  
 

5. Gecoro : bijeenkomsten uitgesteld wegens aanwerving nieuw coördinator ruimtelijke ontwikkeling 
Na het overlijden van Katrien Van Herbruggen was Anne Meeussen vervangend planner. 
Er werd een nieuwe coördinator ruimtelijke ordening aangesteld, namelijk Ben De Bruyn. Hij was 
werkzaam bij de provincie als planner. De vergaderingen van de Gecoro werden tijdelijk uitgesteld. 
Momenteel wordt bekeken hoe de samenstelling kan aangepast worden aan de nieuwe regels rond 
omgevingsvergunningen. 

 
6. samenstelling vernieuwde en verjongde landbouwraad   

Volgend kandidaten en vervangers werden voorgedragen en goedgekeurd: 

ORGANISATIE kandidaat vervanger 
      
ABS Marc Van Looveren Eddy Bevers 
      
Landbouwcommissie Louis Van Looveren Jan Van Riel 
      
Agravrouwen Emma Wijnants Hilde Bogaerts 
      
Groene Kring Lode Van Rompaey Lode Van Looveren 
      
Kalversector Stan Beyers Danny Matthysen 
      
kippensector Ronny Van Riel Johan Rombouts 
      
tuinders Wim Joosen Rudi Van Looveren 
      
varkenssector Vital Bogaerts Dave Hens 
      
rundveesector jan Covens  Bart Floren 



 

      
Landelijke gilde Sint-Lenaarts Koen Van Hooydonck Louis Van Velthoven 
      
Landelijke gilde Brecht Thijs Vrints Marc Vrints 
      
Landelijke gilde Overbroek Luc Verheyen Paul Rombouts 
      
Paardenhouderij Wim De Bruyn Patricia Goetschalsckx 
      
Geitenhouders Ton Jansen   
      
niet-georganiseerde landbouwers Eric Goossens   
      

 
Volgende vergadering worden alle nieuwe leden uitgenodigd. Dan worden meteen de nieuwe voorzitter 
en ondervoorzitter gekozen en de vertegenwoordigers voor de Gecoro en milieuraad (of in de 
vernieuwde vorm). 
Volgende vergadering (september) zullen de statuten herbekeken worden en waar nodig aangepast. 
Mogelijke andere geïnteresseerden worden hierover geïnformeerd en zullen op de hoogte gehouden 
worden van het verloop. 
 

 
7. Bouwaanvraag en milieuvergunning uitbreiding kleiwinning Kraaienhorst: opvolging nabestemming   

Er werd een omgevingsvergunning aangevraagd.   Voor het perceel in Brecht zal de groeve gedeeltelijk 
worden opgevuld. De opvulling zal gebeuren met niet-verontreinigde gronden. De opvulling gebeurt in 
functie van nabestemming landbouw op verlaagd niveau. Ze worden afgewerkt volgens de Code van 
goede Praktijk voor de kwaliteitsvolle heraanleg van een ontginning in functie van landbouw. De 
vergunning situeert zich voornamelijk in Malle, slechts een klein stukje in Brecht. In malle zou er veel 
bezwaar tegen komen omdat er vroeger veel vervuilde grond werd gebruikt voor de opvulling. Zie 
documenten in bijlage. 
 

8. Project asbestverwijdering vanaf juni van start?    
Voor Brecht is er een éénmalige subsidie van 37.000 euro. 
De gemeente mag zelf invullen hoe dit geld besteed wordt.  
Voorstel van de landbouwers om per m² te subsidiëren of per container.  
Aanlevering van pakken om veilig asbest te verwijderen? 
Volgende week wordt dit besproken en wordt volgende keer teruggekoppeld.  
Merksplas is hier al een tijdje mee bezig, daar kan informatie opgevraagd worden. 
Er bestaat een online tool om asbest te inventariseren.  
Zie ook variapunten. 

 
9. inzameling landbouwfolie opvolging en resultaten   

Op het containerpark is niet veel folie binnengebracht. 
Bij Van Gastel daarentegen wel. Er diende een kleine vergoeding betaald te worden. Ter compensatie 
ontving men aankoopbon van Van Gastel.  



 

Er werden 4 volle containers ingezameld.  
De inzameling viel nu in een drukke periode. Er zal volgende keer waarschijnlijk voor een rustigere 
periode gekozen worden.  
Dit is voor de boeren een goede oplossing. De landbouwraad heeft er geen werk meer mee.  

 
10. Borden project : wadisda … op het veld? Locatie granen   
 Overbroekstraat 23a – Sooi Sips (telefoonnummer?) triticale 
  
 
  11. project boeren op de rand: aanleg demoranden in de Brechtse Heide     
 Er worden demoranden aangelegd in de Brechtse heide bij Dirk Anthonissen.  

Er wordt onderzoek gedaan rond wanneer er best gemaaid wordt, hoe vaak, met welk materieel enz. 
 
12. varia 
 

- Is er interesse voor een vorming rond brandveiligheid? De bedrijfsgilde volgde deze opleiding bij de 
brandweer. Hiervoor was bij de bedrijfsgilde weinig animo. 

- Misschien wel rond hoe veilig omgaan met asbest? Wat is asbest? Waar vind je asbest? Hoe kan je 
het herkennen? Hoe kan je het veilig verwijderen? 

- Door de storm in maart zijn er heel wat bomen omgewaaid. De opgeruimde bomen zullen door de 
gemeente als stookhout verkocht worden. Dit zal in Brechtsnieuws vermeld worden. 

- Beek Legeheideweg: werd doorgegeven dat dit bij het volgende onderhoud moet meegenomen 
worden. Boeren moeten in het binnengebied hun eigen beken zeker nog eens nakijken.  
De buis onder de straat is niet de oplossing.  

- Koningstraatje (OB) aan Dirk Van Dyck lig een bult in de baan. 
- Legeheideweg baan opmaken. 
- Abdijlaan : bomen om boom vervangen door een nieuw exemplaar. Binnen een 10-tal jaar de 

andere. 
- Hoek Henxbroek – Kloosterstraat : 1 boom verspert het zicht. Kan deze verwijderd worden?  
- Kloosterstraat : fietspad. Er moet nog een stand van zaken opgevraagd worden. Wat wordt er met 

de beek gedaan die achter de bomen lopen t.h.v. Annemie Van Dyck? Wordt deze dichtgemaakt?  
- Hoe zit het met het contact met de provincie/Pidpa i.v.m. het onderhoud van de beken? Frans vraagt 

na hoe de stand van zaken is bij Gert Van Riel. 
- Legeweg : knik in de baan tussen Fockaert en Van Hooydock nummers 2 en 2a. 
- Koen Van Hooydonck gaat op 6 juni 4 x Alpes D’Huez beklimmen met de fiets met als doel om geld 

te verzamelen voor kankeronderzoek. Daarbij trok vooral volgende zaken hem aan in de actie: 
o Fysieke uitdaging 
o Confrontatie met kanker thuis 
o Gaat uit van agrarische sector 

- Voor de uittredende leden : Louis Aernouts , Danny Matthysen en Tom Kenis wordt een attentie 
voorzien. 

 
 

Volgende vergadering : dinsdag 3/9/19 – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 
 
 


