
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Landbouwraad 

vergaderdatum: 23/09/2021 
voorzitter: Eric Goossens 

verslaggever: Sabine Van Eester 
aanwezig: ☒Marc Van Looveren, ☒Louis Van Looveren, ☒Emma Wijnants, ☐Lode Van 

Rompaey, ☒Stanny Beyers, ☒Ronny Van Riel, ☒Wim Joosen, ☒Vital Bogaerts, 
☒Jan Covens, ☒Koen Vanhooydonck, ☒Thijs Vrints, ☒Luc Verheyen,☒ Eric 
Goossens, ☒Wim De Bruyn, ☒Ton Jansen, ☒ Frans Van Looveren, ☒ Sabine 
Van Eester ☐ Sven Deckers ☐ Danny Matthysen ,☒ Lode Van Looveren 

afwezig met kennisgeving: Danny Matthysen, Sven Deckers 
afwezig zonder kennisgeving: Lode Van Rompaey 
 

 
 

Verslag Landbouwraad 23 september 2021 
 

 
1. goedkeuring verslag vorige vergadering 

goedgekeurd.  
Hilde Bogaerts – vervanging van Emma Wijnants vermelden in aanwezigheidslijst.  

 
2. afwegingskader agrarisch hergebruik landbouwgebouwen – project provincie Antwerpen 

artikel in de Landbode van 13/8/21.  
Caravans stallen in koeienstallen, kan dat? Hiervoor moet een functiewijziging aangevraagd worden. 
Het is afhankelijk van gemeente tot gemeente of dit goedgekeurd wordt. Departement Landbouw en 
Visserij geeft advies maar de gemeente neemt uiteindelijke beslissing. Departement Land zet fel in op 
actieve landbouwers tegenover zonevreemde activiteiten. In onze gemeente wordt geval per geval 
beoordeeld. De gemeente kan gemotiveerd afwijken van het advies van Land. Zij of departement 
omgeving kunnen wel bezwaar indienen tegen de vergunning die de gemeente toekent. 
Door het project is duidelijk geworden dat er financiering moet tegenover staan wanneer je een oud 
gebouw moet slopen om te hergebruiken. 
Greenfield ontwikkelingen zijn echt verleden tijd. 

3. Visieontwikkeling Marum – opvolging 
De geplande vergadering is niet doorgegaan. Het rapport dat nu voorligt is niet conform de laatste 
besprekingen. Er is geen rekening gehouden met de voorstellen die tijdens de laatste vergadering zijn 
voorgelegd. Er is ook geen contact opgenomen met Geert Rombouts, ondanks de belofte.  Volgende 
week wordt er met de landbouwers uit de commissie, Geert Rombouts en burgemeester en schepen 
overlegd om het verder verloop te bespreken.   

4. wijziging statuten en huishoudelijk reglement landbouwraad  
Om meer uniformiteit te krijgen bij de gemeentelijke adviesraden werden er een aantal basisprincipes 
bepaald en een sjabloon voor de statuten opgemaakt als basis voor alle adviesraden. 



 

Belangrijkste wijzigingen:: 
- Vanaf nu geen vaste samenstelling meer. Iedereen kan deelnemen die interesse heeft. Er is ook 

geen beperking in aantal leden. . Naast de afvaardigingen van sectoren kunnen ook individuele 
landbouwers als experten in landbouw deelnemen, woonachtig te Brecht;  Decreet Lokaal bestuur 
bepaalt dat 1/3 vrouwen moeten zijn. Er zal pragmatisch mee omgegaan worden als dit niet zo is.  

- Vanaf nu zal er een jaaractieplan en budget moeten opgemaakt worden. Hierin worden 
doelstellingen voor het komende jaar opgesteld en daaraan een budget gekoppeld. Voor de 
vergaderingen wordt de zaal gratis ter beschikking gesteld. Enkel dranken buiten koffie/thee en 
water moeten betaald worden.  

- Subsidies kunnen niet meer worden toegekend door een adviesraad. Dit is  nog enkel de 
bevoegdheid van CBS en moet op basis van een subsidiereglement gebeuren. (subsidies op maat 
en administratieve last beperken). De vergadering beslist dat  er geen toelage meer zal worden 
uitbetaald aan ABG Brechtse Heide.  

- Verenigingen worden niet meer erkend door hun deelname aan een adviesraad maar er komt een 
apart, nieuw erkenningsreglement voor verenigingen.  

- Voor grotere projecten worden projectadviesraden samengesteld met mensen die hierbij nauw 
betrokken zijn  

Er wordt gevreesd dat de landbouwraad niet overeind zal blijven zonder vaste kern, wanneer er vrije 
in-en uitloop is. In het huishoudelijk reglement kan afvaardiging opgenomen worden. Waarschijnlijk 
zal het wel zo een vaart niet lopen.  
Verder geen opmerkingen bij de nieuwe statuten.  
Het huishoudelijk reglement wordt later opgemaakt volgens het nieuwe sjabloon.  
Sabine denkt na over de opmaak van een actieplan en bijhorend budget. 
 

5. Nationaal Park Kalmthoutse Heide: evaluatie 
Er was eensgezindheid bij de landbouwraad dat het engagement niet moest aangegaan worden.  
Brecht en Wuustwezel gaan er niet op in,  Brasschaat en Kalmthout dan weer wel onder 
voorwaarden.  
Het college is hierin mee gegaan met een aantal opmerkingen: 
- Het wettelijk kader voor de landbouw is onduidelijk. De gevolgen zijn onvoldoende gekend. 
- Het college wenst dat de gronden op Brechts grondgebied uit de conceptnota worden gehaald 

indien er toch besloten zou worden om het dossier in te dienen zonder een engagement van de 
gemeente. 

- Het college geeft ook aan dat indien Grenspark zijn kandidatuur verder wenst te zetten, de 
gemeente Brecht graag deel wil uitmaken van de commissie die vorm geeft aan het masterplan.  

Er is toch een kandidatuur ingediend met het grenspark zoals het nu gekend is. Er werd een 
potentiekaart aan toegevoegd. Grondgebied Brecht is op dit moment niet opgenomen in de 
kandidatuur. Wanneer die aanvaard wordt, krijgen ze 100.000€ en moeten ze binnen een jaar een 
masterplan uitwerken. Dan zullen de gemeenten wellicht opnieuw bevraagd worden. Alles hangt er 
van af welk statuut aan het Nationaal Park gegeven wordt. 

6.    Het nieuwe goederenrecht - va 1/9 zouden landbouwgronden mogen betreden worden die niet 
omheind zijn. 

(artikel de boer) 
Van <https://vilt.be/nl/nieuws/akkers-mogen-niet-plots-betreden-worden-door-vernieuwd-goederenrecht:  
Wat met landbouwgrond? 



 

Eén van de nieuwe paragrafen van de wet luidt letterlijk: 
Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is afgesloten, mag ieder er zich op 
begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze 
kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn toestemming de grond te 
betreden. 
Deze paragraaf zorgde voor wat onduidelijkheid bij landbouwers. Toch slaat dit op bijvoorbeeld een 
wandelpad dat onderbroken wordt door een braakliggend stuk terrein. De kwalificatie “onbewerkt” is in 
deze tekst zeer belangrijk. Hiermee wordt namelijk elke vorm van landbouwgrond uitgesloten. Een 
weide of akker zomaar betreden blijft dus verboden, ook al wordt het stuk grond dat jaar niet 
bewerkt in het kader van bijvoorbeeld teeltrotatie. 
Landbouworganisatie Boerenbond is tevreden dat de regeling niet geldt voor landbouwpercelen. Voor 
woordvoerder Vanessa Saenen is het evident dat landbouwgronden, ook al zien ze er leeg uit, als 
bewerkt worden bestempeld.  “Een leegliggend stuk landbouwgrond kan bijvoorbeeld nog maar pas 
bezaaid zijn. Dat zie je niet meteen, maar betreding zou in dat geval tot schade aan de gewassen kunnen 
leiden. Grasland is een ander voorbeeld. Dat ziet er misschien onbewerkt uit, maar de boer bemest en 
maait”, legt ze uit in Het Nieuwsblad. 
  
Van <https://vilt.be/nl/nieuws/akkers-mogen-niet-plots-betreden-worden-door-vernieuwd-goederenrecht>  
 

7. subsidies voor asbestophaling - verdere evolutie. 
Er zijn terug subsidies beschikbaar bij Igean (https://www.igean.be/afval/sorteren/asbest/asbest-zelf-
verwijderen-en-laten-ophalen-aan-huis ). Wie op de wachtlijst staat, wordt gecontacteerd.  
Ovam is ook bezig met een project. (voorwaarden bij OVAM: https://www.ovam.be/land-en-
tuinbouwers). Op het containerpark is het systeem moeilijker geworden: platen moeten in een zak 
gestoken worden. (1€/stuk) 

8. kennismakingsactiviteit gemeenteraadsleden  
enkele wijzigingen: 
- De dag van de landbouw in Overbroek komt niet goed uit voor een aantal mensen.  
- er werd gepolst bij het college welke datums het beste zouden aankomen:  Eerste 2 zondagen van 
december.  
- verzamelen bij Eric Goossens met koffie en gebak. Doel van deze kennismaking uitleggen aan de 
gemeenteraadsleden.  
-op huifkar uitleg over groenten en fruitteelt , 2 bedrijven en dan naar Luyckx (lunch) 
Na de lunch naar Dave Hens en Lode Van Looveren. Eventueel eindigen bij Lode Van Rompaey (ijs?) 
5 of 12 december wordt voorgesteld. -> Frans laat weten welke datum de voorkeur heeft. 
Brief voor kennismaking is reeds opgemaakt geweest.  
De betrokken boeren zullen nog bijeenkomen om de aanpak te bespreken.  

9. Binnen-bij-boeren-dag : evaluatie 
Afgelopen dinsdag 21/09/2021 is de binnen-bij-boerendag doorgegaan bij Ton Jansen. 180 lln. Van het 
5de leerjaar kwamen op bezoek op de boerderij.  
Er waren vele standjes aanwezig met informatie over kippen, melkkoeien, vleesvee, varkens en 
stemboxen. 
Deze editie werd gesubsidieerd door Leader met  ’t Pleckske als promotor. Er wordt geopperd dat dit  
jaarlijks zou herhaald moeten worden. Niet alleen voor leerlingen was het interessant maar ook de 
leerkrachten hebben zelf veel bijgeleerd.  



 

De gemeente heeft al middelen ingeschreven in het MJP dergelijke acties te ondersteunen. Er zal nog 
naar andere subsidiekanalen gezocht worden.  
Vraag of er een evaluatie bij de leerkrachten voorzien is. Dit zal meegenomen worden naar de 
evaluatievergadering.   
10. Varia 
 
- Weggetje aan Stapelhoeve: slechte staat richting de andere brug. 
- Scouts aan Drieboomkesberg. Malle was in het begin heel enthousiast maar boswachter van 

Trappisten wilde er niet te veel volk waardoor ze beperkt werden tot hun kampterrein.  
- Legeheideweg: wordt deze opgemaakt? Bocht : haag snoeien? -> groendienst? 
- Fietspad Kloosterstraat: onteigening nog 3 dossiers. Deze legislatuur wordt fietspad nog gelegd.  
- Over maaien en beken moet TD + vertegenwoordiger PIDPA (?) nog eens komen toelichten. Dan 

kan LBR bedenkingen over werking doorgeven. + advies geven over ‘Maai mei niet’ 
- Asbestophaling is ook voor particulieren.  

 
Volgende vergadering: :  2/12/2021. Locatie te bepalen (GC of OC?) 
 
 
To do:  

- TD + Pidpa uitnodigen 
-  


