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dagetijkse raad voor [and- en tuinbouw van 24 maart2022
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2. Ruimtelijke projecten:

- Streefbeeld groene Lobben: stand van zaken
- AZ Nikolaas:stand van zaken
- Moervaartvatlei fase 2: stand van zaken
- Fietspad Molenbeek

3. Toestand van onze watersystemen (beken en grachten Nieuwkerken)
4. Richtl.ijnen bebossen gronden in agrarisch gebied.

5. Advies bebossingsaanvraag perceeI in agrarisch gebied t.h.v. Haneweestraat
6. lnfoavond educatief aanbod [and- en tuinbouw
7. Bespreking versl.ag Gecoro

8. Bespreking versLag Stramin-
9. Varia

opvolging

t. Goedkeuring verslag l februari 2022

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Ruimtelijke projecten

Streefbeetd groene lobben: stand van zaken

Geen nieuwe informatie

AZ Nikolaas: stand van zaken

L

Geen nieuwe informatie
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Moervaartvatlei fase 2:stand van zaken

Laatste vergadering pl.anbegeteidingsgroep is doorgegaan op 2 februari 2Q22. Op de agenda

stond enket fase L.

Discussiepunten fase 2 Liggen voor bestissing op het bureau van de bevoegde minister

Er wordt onderzocht of het project Moervaartva[[ei mee opgenomen kan worden in de

aanvraag voor de erkenning nationaaI park Scheldevaltei.

Fietspad Molenbeek

De onderhandelingen met de eigenaars zijn lopende. Bijna a[[e eigenaars werden reeds

gecontacteerd en zijn mits enige voorwaarden bereid om mee te werken.

3. Toestand van onze watersystemen (beken en grachten Nieuwkerken)

Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende vergadering.

4. Richttijnen bebossen gronden in agrarisch gebied

ln de vergadering van l- februari 2022 heeft de Landbouwraad een aantaI richt[ijnen
voorgesteld betreffende aanvragen tot het bebossen van gronden in agrarisch gebied. Er werd

ondertussen een voorsteL van richtl"ijnen uitgewerkt door de bevoegde diensten dat

voorgelegd zaI worden aan het cotlege van burgemeester en schepenen.

De richtLijnen van de [andbouwraad werden besproken op Stramin. Stramin kan akkoord gaan

met de richtl.ijnen van de landbouwraad maatvraagt een uitzondering voor percelen die
grenzen aan waterlopen en kunnen ingeschaketd worden in een groenblauwe corridor tussen

gebieden met hoge natuurwaarden.

Vanuit de dienst natuur wordt gevraagd een uitzondering te voorzien voor bebossing op de Z-

vorm i ge bosstructuu r (stu ifza nd rug).

De gevraagde uitzonderingen betekenen niet dat aanvragen dan standaard goedgekeurd

worden, maar dat de mogeLijkheid open gehouden wordt om toch een bebossing toe te staan

De raad:
- vraagt om de formuLering van de richtl.ijnen in de coLl.egenota op te nemen zoals deze

gestel"d zijn tijdens de Landbouwraad van L februari 2022:
- is van oordeel dat de voorgesteLde uitzonderingen niet opgenomen dienen te worden in de

richtLijnen. lndien nodig kan geva[ per geval. bekeken worden of er een afwijking op de

richtlijnen noodzakeLijk is. De door Stramin voorgestelde uitzondering is niet reLevantvoor

deze richtlijnen, aangezien deze gaan over het bebossen van Landbouwgronden en niet
over het realiseren van groene corridors Langs waterl"open (d.m.v. lage beplanting, kruidige

bermen, ...). Dit hoort eerder thuis onder de reglementering KLE's. Deze uitzondering dient
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bijgevolg niet opgenomen te worden in de richttijnen. De uitzondering betreffende de Z-
vormige bosstructuur is vaag en bestrijkt een groot gebied.
stelt dat bebossing in agrarisch gebied mee opgenomen moet worden in de ptanologische
compensatie aLs bos.

5. Advies bebossingsaanvraag perceel in agrarisch gebied t.h.v. Hanewêestraat

De stad heeft een aanvraag ontvangen tot het bebossen van een percee[ landbouwgrond t.h.v.
Haneweestraatzn, kadastraaI bekend 1-0" afdeLing, sectie B, perceelnummer 857. De te
bebossen oppervlakte bedraagt 0,82 ha. Het cottege van burgemeester en schepenen dient
binnen een termijn van 30.dagen na de indiening van de aanvraag op basis van artike[ 35 bis 5

5 van het veldwetboek een bestissing te nemen.

ln de aanvraag wordt geopteerd voor een gemengde bebossing met standp[aatsgeschikt
inheems loofhout, met langs de oostrand een bosrand bestaande uit bessen- en
vruchtendragende inheemse struiken. De nodige afstandsrege[s tot de perceelsgrenzen zuL[en
gerespecteerd worden.

ln het kader van deze aanvraag werd ook advies gevraagd aan het departement Landbouw en
Visserij. Op 1,4 maart 2022 heeft het departement volgend advies gegeven:
De grond(en)woorop de aanvraag betrekking heeft, is/zijn niet gelegen in HAG, in agrarisch gebied
von een definitief vastgelegd gewesteLijk RUP of in een agrarisch gebied van een definitief
vastgelegd provinciaal of gemeentetijk RUP of ptan van aonleg. De grond(en) is/zijn gekend op de

bodemkaart als matig natte zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel (ZdP) (86,45"/"),

matiE natte lemig zandbodem zonder profiel (Sdp) (13,55%o) en worden niet als marginale
landbouwgronden beschouwd. De grond(en) is/zijn aangeduid als verwaarloosbaar erosiegevoelig.

Er wordt geen noemenswaardige schade verwacht aan de agrarische structuur bij bebossingen
waorvon de totale oppervlokte van de nieuwe en bestaande boskern kleiner blijft dan L0 ha én die
voldoen aan één van onderstaande situaties:
- de gronden sluiten aan bij een b'estaand bos dat een minimumoppervlakte van L ha heefr en

conform artikel 3,51-, van het Bosdecreet onder de toepassing van het decreet valt én het gaot niet
om goede landbouwgronden die liggen binnen de draineringsklasse b, c en d;
- de gronden sluiten niet aan bij een bestaand bos dat een minimumoppervlakte van t ha heeft en

conform artiket 3,91., van het Bosdecreet, onder de toepassing van dat decreet valt maar
o de gronden worden als marginale landbouwgronden beschouwd;
o gronden werden in het kader van een structuurplan van een ruilverkaveling, een natuurrichtplan,
een landinrichtings- of een natuurinrichtingsproject geheel of gedeettetijk aangewezen voor
bebossing of de betreffende bebossing waardoor het advies wordt gevraagd werd in het
ru i lve rkave li n g s co m ité ove rle g d, g o e d g e ke u rd e n a Is d usd an i g g e n otu Lee rd ;
o de gronden hebben een zeer hoge bodemerosiegevoeligheid. Het gaat om percelen die in de
potentiëte bodemerosiegevoeLigheidskaart ingekleurd zijn ats zeer hoog erosiegevoelig;
o de gronden zijn gei'soleerde percelen die moeilijk integreerbaar zijn in een gjangbare

landbouwbedrijfsvoering. Het gaat onder andere om percelen die volledig ingesloten zijn door
landbouwtechnische onoverbrugbare hindernissen zoals waterlopen, spoorwegen, bebouwing of
autosnelwegen;
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o de gronden liggen binnen een vastgesteld habitat- of vogelrichtlijngebied en de voorgestelde

bebossing is in overeenstemming met de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied.

De raad geeft gunstig advies voor deze aanvraag tot bebossing

De raad herhaaLt haar standpunt dat bossen die gereaLiseerd worden met gemeenschapsgeld

pubLiek toegankel.ijk moeten zijn of publ.iek toegankeLijk gemaakt moeten worden.

6. lnfoavond educatief aanbod land- en tuinbouw

ln het kader van het uitbreiden en versterken van het educatief aanbod van [and- en tuinbouw
zaL de stad op maandag 30 mei 2022 om20u een infoavond voor [and- en tuinbouwers en

schoLen organiseren

De bedoel"ing is om de vraag van de schoLèn en het aanbod van de Land- en tuinbouwbedrijven
beter op etkaar af te stemmen en het aanbod ook duidelijker in kaart te brengen.

De provincie zaL een toelichting geven over'Beleef de boerderij'en zal ook iets zeggen over
'Melk4kids'van de VLAM. Daarnaast zaLJohan Van Goethem van de Cleeterboshoeve zijn
ervaring delen over klasbezoeken op zijn bedrijf. De Cleeterboshoeve neemt deel aan 'Beteef

de boerderij' en'Mel"k4kids.

Aans[uitend wordt een netwerkmoment met een drankje voorzien.

Er wordt ook onderzocht of er mensen gei'nteresseerd zouden zijn om [and- en tuinbouwgids
te zijn om rondleidingen op bedrijven te doen. Hiervoor werd een rondvraag doorgestuurd
naar de Landelijke giLden.

Opmerkingen raad:
- PierLepijn verzorgt ook rondLeidingen op Land- en tuinbouwbedrijven.
- Deelnemende bedrijven een vaste vergoeding voorzien voor het openstellen van hun

bedrijf t vergoeding per kLasbezoek?

7. Bespreking verslag Gecoro

Het verslag van ].6 februari 2022wordt besproken.

8. Bespreking verslag Stramin

Geen recent verslag te bespreken.
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9. Varia

Votgende vergadering:donderdag 9 juni 2022.
Datum uitgebreide landbouwraad: ].u week van juLi 2022

Namens de dagel.ijkse raad voor [and- en tuinbouw,

De secretaris

D aetens

schepen-voorzitter

Fi Baeyens

'l
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