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Verslag Landbouwraad 19 september 2018 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van vorige vergadering 04/04/2018 wordt goedgekeurd 
 

2. toelichting over de aanpak van de everzwijnenproblematiek door WBE-jagersvereniging 
De presentatie vindt u in bijlage.  
Er zal een artikel in Brechtsnieuws geplaatst worden waarin gevraagd wordt aan de bevolking om 
rechtstreeks contact op te nemen met de WBE wanneer everzwijnen worden gespot.  
Contactgegevens WBE: 
- Van den Broeck Raf, secretaris WBE Groot Brecht : 0475 71 23 64 
- Van De Mierop Jos, Voorzitter WBE Brechtse Heide : 0473 50 35 13 
Vanwege de landbouwraad zal er een mail gestuurd worden naar alle boeren met de gegeven 
informatie en de contactgegevens.  
Opmerking: Er worden geen vergoedingen voorzien wanneer er schade wordt geleden door 
everzwijnen. 
   

3. Schattingscommissie : werking en conclusies 
Er werden in totaal 222 schadedossiers ingediend. Er werd al een 4-tal weken rondgereden in 
augustus om de dringendste percelen te bezoeken, die direct geoogst gingen worden. In september 
werden de overige percelen bezocht. 
Ondertussen is er de officiële goedkeuring als landbouwramp. 
Het college van burgemeester en schepenen keurde goed dat er voor de landbouwers die actief zijn in 
de schadecommissie een kilometervergoeding wordt voorzien voor wanneer ze met hun eigen auto 
rondrijden en een vrijwilligersvergoeding per dag dat ze vaststellingen gaan doen.  

4. Stand van zaken dossier De Merel: landbouwgebruik en zekerheid voor de toekomst  
Alle boeren hebben een pachtcontract getekend. 
De groendienst en de wegendienst zullen oplijsten wat er moet gebeuren qua onderhoud binnen het 
gebied. Het gemeentebestuur heeft de afspraak met Kempens Landschap dat zij zorgt voor het 
onderhoud van het groen en de wegen binnen dit gebied.  
Er wordt een leaderdossier ingediend begin oktober dat volgende zaken zal inhouden: 
- verwijderen van de coniferen langs de Schotensteenweg 
- boomgaard aanplanten 
- creëren van een onthaalpunt. 



 

De kosten zullen gedeeltelijk door Leader gesubsidieerd worden. Het restant word door Kempens 
Landschap gedragen.  

5. Leaderproject randenbeheer 
Probleemstelling 
Langs waterlopen in agrarisch gebied dient een 1meter brede teeltvrije strook aangelegd te worden door 
de landbouwers ifv de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.  
Deze wetgeving is reeds bestaand, komt verder uit het integraal waterbeleid, en zal in de toekomst 
strenger gecontroleerd worden. Meer info 
 
Aanleiding 
Door deze problematiek krijgen wij (het Regionaal landschap de Voorkempen en Agrobeheercentrum 
Eco²) vragen vanuit onze lokale landbouwmiddens om hier op in te zetten en te ondersteunen. In een 
voorgaand LEADER project in de gemeente Stabroek en Kapellen zijn verschillende randen ingezaaid, 
in een polderlandschap vraagt dit een andere oplossing dan in de (Noorder)kempen (andere 
perceelvormen, andere teelten). 
 
Projectinhoud: 
 
Met dit LEADER project randenbeheer willen we: 

- Oplossingen zoeken op maat van de landbouwers hoe we deze randen best beheren in de 
Polder, in de Noorderkempen en Zoersel; 

- Zoeken naar de meest geschikte maaimachines (met arm of zonder, met afvoer, klepelmaaier 
of cirkelmaaier, transportband, blaassysteem, … ); 

- Win wins zoeken met andere partners (WBE’s? ); 
- Zoveel mogelijk win-wins zoeken, op vlak van ecologie en landschap (goed uitgevoerd 

maaibeheer kan zijn meerwaarde betekenen voor bijen, vlinders, vogels en klein wild); 
- Organiseren van demodagen, informatiemomenten, opleidingsmomenten, sensibilisatie, …; 
- Kennisuitwisseling met demoproject uit Oost-Vlaanderen, ..; 
- … 

- Promotor: Agrobeheercentrum Eco² vzw 
- Copromotoren: Regionaal Landschap de Voorkempen vzw, deelnemende gemeenten (Stabroek, 

Wuustwezel, Brecht en Zoersel) 
- Van de gemeente Brecht wordt een bijdrage van 2789 euro gevraagd.  
- In het huidige projectidee wordt geen aankoop meer voorzien van een machine. 

 
Advies van de landbouwraad: positief. 

6. Evaluatie inzameling landbouwfolie        
 
De Landbouwraad bestelt de containers maar Van Gastel regelt zelf de plaatsing en ophaling waardoor 
er geen volledig overzicht meer is.  
In februari 2019 zullen de containers achteraan worden geplaatst bij Van Gastel.  
De boeren zijn blij met het initiatief en de datums zijn al goed gekend. 

 
  
7. Beheerscommissie Brechtse Heide: wat met overtredingen in het landbouwgebied en hoe worden deze 
behandeld door de plaatselijke diensten?     

 
 Hoe wordt omgegaan met incidenten zoals tomaten en paprikas die gestort worden op een perceel in 
de Brechtse Heide 
Er werd een PV opgemaakt lastens de boer en de veiling van Hoogstraten 
De Brechtse Heide is beschermd landschap en permanent grasland mag niet worden gescheurd. 



 

Dergelijke acties doen de samenwerking met Regionaal Landschap De Voorkempen geen goed. 
De volgende beheerscommissie is gepland op 29/11/18.  

 
 
 
 
8. Varia   
 
 

- Brecht is toegetreden in het asbestproject via Ovam.  
Tijdens de volgende landbouwraad zal er verder over worden toegelicht. 

- Er kwam een vraag om het fietspad op de Sint-Jobbaan aan de andere kant van de rijbaan te leggen. 
De landbouwraad geeft hierop negatief advies. 
De landbouwraad stelt voor om de varkensruggen een halve meter naar het bos toe te verleggen en het 
pad beter te snoeien.  
Uit de vraag om het fietspad te verleggen, vloeide eveneens de vraag om de Sint-Jobbaan te knippen.  
Hierop geeft de landbouwraad eveneens negatief advies. De gronden aan de Vraeghoeve zijn enkel via 
de Sint-Jobbaan te bereiken.  
Bij Matthysen komen soms mensen paardrijden via Sint-Job.  
Dirk Anthonissen moet ook langs Sint-Job komen om zijn percelen te bereiken.  

- In editie 2018/3 van het magazine Aqua van Aquafin staat een artikel over het gebruik van gezuiverd 
afvalwater (effluent). Het betreffend artikel vindt u in bijlage bij dit verslag. Alle praktische informatie vind 
je op : https://www.aquafin.be/effluent-ophalen  

- In de Mollenweg is er een verbod op zwaar verkeer ingevoerd. Na een proefperiode van 6 maanden 
wordt het tijdelijk reglement nu bestendigd. Er wordt gevraagd of vrachtwagens geen alternatieve wegen 
gaan zoeken in de buurt? Als de vrachtwagens dat de afgelopen 6 maanden niet hebben gedaan, zal 
dat zo wel blijven vermits het reglement al 6 maanden van kracht is.  

- Het water kan niet weg in de beek in de Legeheideweg. De buis die onder de baan werd gestoken, zit te 
hoog. Dit kon niet anders door kabels die in de berm zitten.  

- Het beton in de Legeheideweg is in slechte staat.   
- Stand van zaken fietspad Kloosterstraat:  

o Het rooiplan is klaar 
o het innemingsplan wordt opgemaakt.  
o Dit dossier wordt gekoppeld aan een rioleringsdossier 

- Kan de overlaging van Groot Veerle ter hoogte van Louis Van Looveren in de planning van 2019 
opgenomen worden? 

- In de spiegel  op het kruispunt Sint-Lenaartsweg – Lege Weg kan niets meer gezien worden. 
- Het plateau aan bakker Meersters en het Laar in Brecht vertoont een punt en een bult. Graag nazicht.  

 
 

Volgende vergadering woensdag 19 december 2018 – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 

https://www.aquafin.be/effluent-ophalen

