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Verslag Landbouwraad 23 september 2020 
 

1.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
In de kantlijn worden de bevindingen besproken die Corona op de sector heeft:  
- prijzen zijn gezakt van de melk, varkens, kippen. 
- Mestkalveren geraakten niet weg in april.  
- In Duitsland is er varkenspest. De laatste weken blijven de varkens ook zitten. Heeft niets met 

corona te maken. Belgische slachthuizen werken maar op halve kracht omdat er weinig vraag is.  
- Buiten prijzen weinig andere nadelen ondervonden omdat wij primaire sector zijn.  
- In tuinbouw ook 3 maanden last van slechte prijzen gehad. Komkommers en tomaten niet zoveel 

vraag naar als anders + overproductie dus prijs laag.  
Voor aardbeien gouden jaar.  
Automaten voor thuisverkoop dubbele omzet.  

- Seizoensarbeiders mochten dubbel zo lang blijven. Dit was nodig ook. Het is moeilijk om werkvolk 
hier te krijgen. Nu moeten nieuwe werkkrachten in quarantaine werken. Dat zorgt voor extra 
praktische problemen zoals bv. met vervoer: max. 2 personen per busje. 
De administratieve last is enorm toegenomen in de tuinbouw i.v.m. seizoenswerkkrachten 

- Huifkartochten en vakantiewoningen hebben niet goed gerendeerd en komen maar stilletjes terug 
op gang.  
Eric is een maand geleden met pensioen gegaan. Het feestje is ook nog niet kunnen doorgaan.  

1.2. Rampenfonds, nitraatresidu en schattingscommissie 
Er zijn 10 aanvragen binnengekomen voor de schattingscommissie. Alle percelen werden bezocht behalve het 
grasland. Gemiddeld werd 35% geschat voor het grasland.  
35% wordt als een onderschatting ervaren van het grasland: 1ste snee normaal, 2de snee verdroogd, 3 en 4de 
snee, 5 snee weer niets.  



 

Er kwamen niet veel aanvragen binnen omdat velen een weersverzekering hebben afgesloten en omdat veel 
boeren niet meer forfaitair belast worden. Er zal voor de winter veel gras bijgekocht moeten worden maar het is 
overal schaars.  
De PV’s van de schadecommissie zijn niet meer verplicht voor de staalnames. Ze kunnen pas achteraf dienen 
om bezwaar in te dienen tegen het resultaat van de staalname niet meer om percelen te wisselen zoals in het 
verleden.  

1.3. Beheerscommissie Marum – opvolging 
- “Landbouwgebruik in de toekomst” is de opdracht die aan VLM gegeven is. Rond de startnota zijn 

samen met de landbouwers opmerkingen geformuleerd en deze werden overlopen tijdens de 
vergadering.  

- Deze oefening was zeer waardevol. VLM had de lijst die ANB had aangeleverd met doelstellingen 
als vrij concreet aanzien terwijl dit een basis is om een evenwicht te zoeken tussen landbouw en 
natuur.  

- De vergadering werd vrij positief afgesloten.  
- De aanvraag tot vergunning voor de aanleg van de poelen op stukken van defensie is ondertussen 

goedgekeurd. 
- De landbouwers ervaren een tegenstrijdigheid tussen water oppompen door Pidpa tegenover 

vernatting van de gronden.  
- Poelen aanleggen op de hoogste punten van het domein heeft geen zin.  

Door de leden van de beheercommissie werden reeds suggesties aangereikt zoals bv. een lange 
waterloop aanleggen langs een overwoekerde weg. 

- Waarom zijn de doelstellingen enkel van toepassing in het landbouwgebied en niet in de bossen? 
Het stuk landbouwgebied is mee ingekleurd voor Natura2000.  

- Gronden ruilen, compensatie voor inspanningen die een boer doet op zijn perceel is mooi in 
theorie maar blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk te zijn. 

1.4. Brechtse Heide 
- Overlegplatfom in Viersel om een betere samenwerking te bewerkstelligen.  
- Voor elke beheercommissie zal er een werkvergadering plaatsvinden om afspraken te maken rond 

uit te voeren werken zodat zaken niet onnodig lang moeten blijven aanslepen.  
- Dirk Artois (erfgoed) zal zijn taken stilaan overdragen aan Jef Anthonissen die bij onze gemeente in 

dienst is als erfgoedconsulent.  
- Onderhoud wegen: snoeiwerken langs Sint-Jobbaan door ANB. ANB heeft minimaal gesnoeid.  

Als het problematisch wordt, is de volgende stap eventueel ANB in gebreke stellen.  
- Eind vorige week zouden de wegen geschaafd moeten zijn.  
- De gracht langs de St-Jobbaan wordt helemaal dichtgereden. Ze is te schuin geschaafd. 

Landbouwvoertuigen moet uitwijken voor de takken en schuiven zo richting gracht.  
- Er wordt nog een groot onderhoud gepland aan het fietspad. Landbouwers blijven voorstander om 

het fietspad op te schuiven. Dit zou gemakkelijk kunnen wanneer er goed gesnoeid wordt. 
- Cfr. Veldwetboek ivm overhangende bomen. 
- ANB geeft aan dat er heel veel inbreuken worden vastgesteld op de Brechtse Heide. Gebeurd dit 

door onwetendheid of bewust? 
bv. frezen historisch permanent landschap, houtkanten uitdoen, beek maken zonder vergunning. 
Men heeft aangekondigd dat de handhaving zal worden opgedreven. Het is landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied, geen natuurgebied.  

- Er werd gepolst bij de leden van de landbouwraad of een infoavond wenselijk is waarbij alle 
gebruikers en eigenaars geïnformeerd worden over wat mag en wat niet en hoe zaken kunnn 
aangevraagd worden.  

- De landschapspremies voor de landbouwers worden verhoogd om projecten uit te voeren.  
 



 

- De tractorsluis in de Brechtse Heide (Drieboomkesberg): Voor de sluis wordt er geparkeerd. Met 
de tractor kan je er dan nog zeer moeilijk passeren. De gemeente Brecht heeft hiervoor geen 
goedkeuring gegeven. Deze is geplaatst op initiatief van de gemeente Malle. De parking is enkel 
nog via Malle te bereiken. Voorstellen tot oplossing: Bord doodlopend langs kant van Brecht? 
Parkeerverbod langsheen de weg of parking langs Brechtse kant voorzien?  

 
 

1.5. Inzameling landbouwfolie in augustus – opvolging 
De prijs is verhoogd omdat de containers niet meer zo vol mochten. Johan Van Gastel is terug overgeschakeld 
naar de vorige leverancier van containers. Eerste 100 kg 7 euro. Daarna 7 st per kilo. Dit initiatief wordt positief 
geëvalueerd. 

1.6. Project asbestverwijdering - opvolging 
- Is er nog plaats voor gesubsidieerde projecten? 

De 2de fase van het project gaat nog starten. Er is een wachtlijst opgesteld. Momenteel staan er al 
32 geïnteresseerden uit Brecht op.  
De voorwaarden zullen dezelfde blijven als in de vorige fase. Alle informatie + contactgegevens 
staan op : www.igean.be/asbest  
Wanneer er bericht komt van de nieuwe subsidies, zal er nog een mailing naar alle landbouwers 
worden gestuurd.  

- Op het containerpark kan je ondertussen ook terug asbest wegbrengen. (1 ton/gezin/jaar) 
- De asbestindustrie heeft ook klappen gekregen door corona. De prijzen van verwerking zullen 

hierdoor stijgen.  
- Landbouwers ervaren dat asbestvrije platen op het containerpark ook als asbest worden aanzien. 

De medewerkers op het containerpark zien het verschil niet. Ze weten niet waar ze er anders mee 
naar toe moeten. Deze mogen niet bij het bouwafval ook al heb je attest dat het geen asbest is.  

- Om nieuwe platen op het dak van je stal te leggen kan je 30% subsidie krijgen bij het VLIF. 
 

1.7. Project agrarisch hergebruik – opvolging 
Marlies Caeyers heeft het project een tijd geleden toegelicht tijdens een infovergadering.  
Momenteel worden instrumenten bestudeerd die het prijsverschil nivelleren tussen het hergebruik van een site 
en het ontwikkelen van een greenfield.  
Als gemeente worden we daarbij geconfronteerd met tal van vragen rond zonevreemde functies in 
landbouwbedrijven : in hoeverre wil een gemeente daar in meegaan en waar wordt de grens getrokken? Hoe 
vinden we een evenwicht en op welke manier is dit oplegbaar?  
 

1.8 Kennismakingsactiviteit uitstellen naar 2021 
Er was een activiteit ineen gestoken om met de gemeenteraad een aantal boeren te bezoeken tijdens 

Overbroekkermis. Deze activiteit worden n.a.v. de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar. 
 

 
1.9 Gecoro van 17 september 2020 – opvolging RUP’s 
- RUP Lange Pad: Er werd nieuwe procedure opgestart omwille van nieuwe inzichten met het nieuwe bestuur.  

 
1.10 Project “Wadisda… op het veld” is weer te zien op het veld.  
- er werden borden geplaatst op verschillende velden.  



 

- Algemeen is men van mening dat er meer zou moeten rond gebeuren: er kan bv. meer achter de QR code 
gezet  worden  
- De toeristische dienst zou een fietsroute langs de borden kunnen organiseren.  
- Het zou interessant om hetzelfde met bedrijven te doen. Bord met QR code naar website/ filmpje van het bedrijf.  
  

1.11 Varia: 
- de Merel : waterbeheer -> de boomgaard is aangelegd. Het is redelijk nat op dit perceel. Dit is het   
laagste stuk.  
  Bekijken of we daar een stuwtje kunnen plaatsen? Er zit een buis onder de schotensteenweg. Deze   
zou te hoog zitten. De landbouwraad ziet wel kansen in en adviseert om bij de betrokken landbouwers 
af te toetsen. 

   De omheining is opgeschoven om nog een haag bij te plaatsen voor de kleine diertjes;  
- project mestgassen: de brandweer houdt het project tegen. Katrien De Meyer wil zich er niet over             
uitspreken.  
- ’t Pleckske: vraag om zich te komen voorstellen en gesprek aangaan welke projecten zij op zich kunnen 
nemen voor de landbouwers. De leden van de raad staan hier positief tegenover. Er wordt gevraagd om 
als eens na te denken over projectvoorstellen . Voor het project “Binnen bij Boeren” wordt een nieuwe 
datum gezocht.  
- grachten: er bestaat een kaart van wie welke gracht moet onderhouden. Guy Verlinden wordt op de 
landbouwraad uitgenodigd om met hem de problemen hierrond eens op te nemen.  
- de bermen zijn niet of weinig gemaaid dit jaar. Dit kan met Corona te maken hebben. Dit werd reeds 
op het college besproken. De sociale tewerkstellingsplaats die hiervoor aangesteld was, heeft deze 
taak niet uitgevoerd. Ze werden in gebreke gesteld.  
De technische dienst tracht dit op te vangen maar kan niet overal zijn. Kan dit niet beter uitgegeven 
worden aan een externe partner?  
- op de Lege Mereyt, als je van de Mieksebaan komt, is de technische dienst een tak vergeten te 
snoeien (bij het blootleggen van de duiker).  
- medisch afval op containerpark: info en periodes vind je op https://www.brecht.be/medisch-
landbouwafval  
- zijstraat van de Vaartdijk : bijna dichtgegroeid en diepe gaten. Normaal ging men dit aanpakken na de 
Kriekenbogerd.  
- veel meldingen van sluikstort in velden en beekkanten. 
- Brasschaatbaan ; onkruid staat enorm hoog + fietspad ligt er slecht bij. (bultjes/niveauverschillen 
opvullen/affrezen? ) 

  
 
 

Volgende vergadering :25/11/2020– 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
To do (Sabine): 

Artikels veldwetboek ivm overhangende takken opzoeken 
Toelage LBR nog niet gestort? 
Voorwaarden asbest toevoegen 
’t Pleckske uitnodigen voor volgende vergadering 
Guy Verlinden uitnodigen voor volgende vergadering?  
Werkvergadering:  

-zijstraat Vaartdijk  
-fietspad en onkruid Brasschaatbaan 
- Lege Mereyt : tak vergeten snoeien bij blootleggen duiker 
- De tractorsluis in de Brechtse Heide (Drieboomkesberg): Voor de sluis wordt er geparkeerd. 
Met de tractor kan je er dan nog zeer moeilijk passeren. De gemeente Brecht heeft hiervoor 



 

geen goedkeuring gegeven. Deze is geplaatst op initiatief van de gemeente Malle. De parking 
is enkel nog via Malle te bereiken. Voorstellen tot oplossing: Bord doodlopend langs kant van 
Brecht? Parkeerverbod langsheen de weg of parking langs Brechtse kant voorzien?  
 

 Toerische dienst : fietsroute langs borden volgend jaar?  
 Pleckske : voorstel doen om  

o bedrijven op te nemen via de borden en QR code 
o Meer informatie achter QR codes. 

Terugkoppelen naar werkvergadering Brechtse Heide  
-  infoavond voor gebruikers en eigenaars wenselijk is.  
- De gracht langs de St-Jobbaan wordt helemaal dichtgereden. Ze is te schuin geschaafd. 

Landbouwvoertuigen moet uitwijken voor de takken en schuiven zo richting gracht.  
- Er wordt nog een groot onderhoud gepland aan het fietspad. Landbouwers blijven voorstander om 

het fietspad op te schuiven. Dit zou gemakkelijk kunnen wanneer er goed gesnoeid wordt. 
-  


