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

Het verslag van vorige vergadering 19/09/2018 wordt goedgekeurd. 
 

2. bespreking hoofdpunten vergadering ABG 12/12/18 
De 3 ABG afdelingen van Brecht, Wuustwezel/ Loenhout en Essen vergaderden samen.  
De voorzitters en bestuursleden moesten hun engagement opnieuw uitspreken en hiervoor tekenen. 
Het enthousiasme is echter weg uit de ABG. Om financiering te kunnen krijgen om projecten te doen 
was dit hernieuwde engagement nodig.  
Volgende projecten staan op de agenda: 

- Boeren op de rand 
- Demo in februari door machine die maaisel op de akker blaast. Bedenkingen bij deze 

machine: 
o Ook blik en afval wordt op de akker geblazen 
o Onkruid komt eveneens mee op de akker 
Er wordt een groepsaankoop georganiseerd om een mengeling aan te kopen om de 
randen in te zaaien. 
De 1 meter regel geldt enkel voor gecategoriseerde waterlopen.  

Verder werd er over drainagewerken gesproken. Er blijkt meer controle uitgevoerd te worden op 
drainageprojecten. In Essen werden werken stilgelegd die niet vergund waren. 
   

3. inzameling landbouwfolie – verdere afspraken 
In het voorjaar werd 100 euro betaald aan de ophaler en dit najaar opnieuw 221 euro. Er wordt geen 
vergoeding meer ontvangen voor de inzameling van de folie.  
Er wordt overeengekomen dat er opnieuw 100 euro tegemoetkoming zal gegeven worden aan Johan 
Van Gastel zoals voorgaand jaar. (Wim Joosen) 
De containers worden gefinancierd met geld van de gemeente Brecht. Er komen ook klanten van Van 
Gastel uit Rijkevorsel en Hoogstraten folie storten. Dit is niet de bedoeling. (enkel voor Brechtse 
landbouwers) 
Dit zal met Johan Van Gastel besproken worden. 

4. bespreking verslag Beheerscommissie Brechtse Heide 29/11/2018 



 

- Leen Vervoort, nieuwe dame bij het Agrobeheerscentrum ECO², kwam het project ‘Boeren op de Rand’ 
voorstellen.  
- Er werd een oproep gedaan naar boeren die een ven hebben om zich kandidaat te stellen voor het 
leaderproject Markante Vennen.  
In de Korhoendreef is er een landbouwer die zelf een ven opnieuw heeft uitgegraven en het slib op de 
rondliggende akker heeft uitgereden. 
Paul Goossens heeft een ven uitgekuisd en mag 0.5 Ha rond het ven niet aanplanten. 
- overzicht beheerswerken: 
 -  houtkantenbeheer bij Dirk Anthonissen (knotploeg) 

-  Gruttosingel: Kempens Landschap heeft hier een aantal percelen aangekocht en wil deze 
gaan inrichten als migratiegebied voor de kamsalamander.  
Een aantal opmerkingen van de landbouwers hierbij: 

- de habitatgebieden van de kamsalamander liggen te ver uit mekaar om te kunnen  
rondtrekken. 
- landbouwers zien de kamsalamander liever niet verschijnen in dit gebied omwille van 
de maatregelen die er dan weer zullen aan gekoppeld worden. 
- dreefherstel Luyckx 
- KLE aanplant: heraanplant van houtkanten die verdwenen zijn. 
- tomatendump: voor- en tegenstanders 
- Endurro Rally (moto’s) door de Brechtse Heide. 
- Sint-Jobbaan: probleem met verzakking van zand in de gracht.  
Opmerkingen vanuit de landbouwraad: 
 - fietspad is te breed. Blokken opschuiven en goed snoeien. 
- de 70 km/ uur regel in de Brechtse Heide zal aangepast worden. 
- vraag om verbod op jagen wegens geen wild in de Brechtse Heide.  
De wildbeheerseenheden hebben een jachtplan om het wildbestand instand te 
houden.  

  Vraag om waarschuwingsborden te plaatsen tijdens het jachtseizoen.  
- kerstboomverbranding in de Brechtse Heide werd ondertussen vergund.  
 

5. Beheerscommissie Marum : stand van zaken Rup 
De opdracht is toegewezen aan een studiebureau maar dient nog opgestart te worden. 

  
6. Varia    

 
 

- Klein Veerle : asfalteringswerken t.h.v. Louis Van Looveren opgenomen in de planning 
voor 2019? 

- Verzakking kruispunt Vaarstraat/ Eyndovensteenweg (aan bakkerij Meesters) komende 
van brug 10 op verhoogd kruispunt. 

- Vluchtheuvels aan de jongensschool in Overbroek: bij het afrijden richting dorp sterk 
niveauverschil (springplankeffect) 

- Probleem onderhoud beek in Luyckstraat nog steeds niet opgelost.  
De beken zitten overal vol bladeren. Er mogen bladkorven geplaatst worden op de 
gelijkgrondse berm door de bewoners zelf voor het opruimen van de bladeren op de 
openbare weg. De gemeente zal deze komen ophalen na telefonisch contact.  
 

- Stand van zaken project rond asbest? De gemeente is hier mee ingestapt, maar verder is 
het hier nog stil rond. 

- De trajectcontrole in Overbroek is in testfase. Er worden al beelden doorgestuurd, maar 
nog geen PV’s opgemaakt.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende vergadering NTB – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
De datum voor de volgende vergadering zal worden afgestemd met de nieuwe schepen van 
landbouw, Frans Van Looveren.  
Er zullen voor de volgende vergadering opnieuw kandidaturen moeten ingediend worden voor de 
hersamenstelling van de landbouwraad. 
 
Annemie Van Dyck en Luc Aerts worden bedankt voor hun inzet en steun de afgelopen jaren. 
Een kleine attentie volgt tijdens het afsluitend etentje bij Caro’s.  
 
 
 


