VERSLAG LANDBOUWRAAD

Datum: 13 oktober 2021 om 20u
Plaats: Raadzaal Administratief en Bestuurscentrum
Aanwezig: Paul Cerpentier, Peter Relaes, Gert Van Duyse, Geert Beck, Jeroen De
Ridder, Berten Meersschaert, Francine Rombaut, Erna Verschueren, David
Franssens, Filip Hermans, Marleen Van Broeck, Geert De Breuck, Marcel Van
Eynde, Filip Hermans, Tine Van Ackere, Scheerders Walter, Martin Lelie, Anja
Goossens; Hannelore Declercq, schepen Chantal Vergauwen
Verontschuldigd: Raf Van Buynder, Raf Vermeulen, Rita Verstraeten, Cindy
Hermans, Marc De Boey, Annelore De Cock
Afwezig : Tom Thielman, Kris De Paep, Raf Vermeulen, Miet Geldof

1. Welkomstwoord voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden en opent de vergadering.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
3. Projectvoorstel – Interwaas – PV-scans voor landbouwers
Toelichting Frauke Van Goethem, Interwaas
Presentatie zie bijlage.
-scan is gratis voor landbouwers, wordt betaald door gemeente
- coaching (na de scan) is wel betalend, afhankelijk van grootte onderneming
-installaties kunnen geplaatst worden op dak, serres, velden, etc…zelfs op palen naast
boomgaarden …
4. Waterbekkens Sint-Niklaasstraat
Het hemelwater dat opgevangen wordt, moet eerst gebufferd worden voordat het in de
riolering kan;
Afhankelijk van verharding en bebouwing moeten er x-aantal bufferbekkens aangelegd
worden – 30 l per verhard m² oppervlakte buffercapaciteit (incl. oprit en dakoppervlak)
3 tal bekkens in voorbereiding;
*1ste bekken : achter De Paep, probleem geklasseerde rietkraag in buurt; gesprekken lopen
nog;
Buffering voor water Molenstraat, Dagsterrestraat …

Mogelijkheid wordt bekeken om aan de andere zijde van het perceel te plaatsen
Buffering onder rijweg niet mogelijk : grondwaterstand te hoog, aan diameter buis hangt
financiële kost, ….
*2de bekken aan voormalige bloemisterij van Guyse
3de bekken aan overkant Nissan-garage; project nog in voorbereiding, binnen een half jaar
mogelijks klaar; eigenaar nog niet benaderd, VMM moet nog akkoord geven voor project,
vanaf dan kunnen gesprekken verlopen;
Mogen landbouwers water uit buffer gebruiken?
Dient als buffer bij hevige regenval, dus moet normaal leeg lopen;
Op het moment dat bufferbekken wordt aangelegd, wordt landbouwer onteigend.
Krijgt vergoeding voor de waarde perceel + bufferstrook + betreding terrein (werken);
5. Voedselbossen
Initiatief door burgers, milieuverenigingen …
Doel : vruchten, productie voor mensen en dieren, educatie, beleving
Beplanting van een stuk bos, bosrandvegetatie, lagere fruitbomen, maar ook hoogstammen;
Voedselbos in de Feuselsdreef en in de Turfbankenstraat;
Volgens de aanwezige leden fruittelers vormen voedselbossen niet direct een bedreiging
voor de fruittelers;
In tegenstelling tot wat sommigen denken, vergt dit soort bos veel onderhoud.
Afhankelijk van de ligging van het bos in aanvraag, wordt het al dan niet vergund door
gemeente;
Verschil privé-boomgaard, en voedselbos. In landbouwgebied mag je niet zomaar bebossen,
voedselbos is iets anders dan een boomgaard;
Voedselbossen zijn een soort ‘agro-foresterie’
In Nederland staat het vol met dergelijke voedselbossen;
6. Ruimen sloten Provincie en schade aan beheersovereenkomsten
Verschillende problemen treden op bij het ruimen van grachten, deze problemen zou de
landbouwer rechtstreeks aan de Provincie moeten melden (beheerder grachten);
Ruimen van grachten : speciën worden langs de kant van de beek gedeponeerd; landbouwer
is genoodzaakt de boel op te ruimen;
Aannemer zou best verwittigen voordat hij grachten gaat ruimen, vaak rijdt hij over akkers
etc, wat schade kan veroorzaken;
Aannemers worden geselecteerd en aangesteld op basis van prijsopgave.
Bepaalde grachten (de kritieke plaatsen) worden ook in de zomer gemaaid.
In het najaar worden alle andere sloten geruimd
7. Nieuw natuurgebied Klinge
Natuur Warandewegel; voorheen van landbouwer Herman Segers;

Grond werd middels schenking aan Natuurpunt overgedragen;
Stuk zal spontaan verruigen, 12 à 13 ha;
Bestemming blijft landbouw;
Bebossing mag niet zo maar; gemeentelijke vergunning nodig;
8. Evaluatie week korte keten/CSA
Dit jaar was er geen gemeentelijke deelname aan de ‘week van de korte keten’. Beslissing
moest in januari genomen worden, door de toenmalige corona in volle opmars, werd het
moeilijk om een degelijke organisatie op poten te zetten;
Individuele initiatieven zijn wel doorgegaan.
Vraag is of er nood is om volgend jaar deel te nemen aan ‘de week van de korte keten’?
Smaak van Waas, zou baat hebben bij nog meer bekendheid.
Korte keten was ‘hot’ tijdens corona; maar komt nu moeilijk op gang;
Er zijn ook zodanig verschillende initiatieven die elkaar misschien wat beconcurreren, dat de
mensen op den duur niet meer weten waarheen;
24 oktober : opendeur bij Marc De Boey ‘Smaak van Waas’
9. Opwaarderen fietssnelweg Sint-Gillis-Waas/Beveren
F41 : toekomstige fietssnelweg;
op een fietssnelweg mag geen tractorverkeer;
Provincie zoekt tss Kemzeke en Antwerpen een snelweg.
Parallelweg autostrade of andere wegen - Watergang der Hoge Landen?
Voorrang voor fietsers op kruispunten is gevaarlijk, tractors hebben vaak vóór cabine een
uitsteek van 3m;
10. Trage wegenplan Sint-Gillis-Waas
Nieuw wegendecreet : alle buurtwegen moeten gedigitaliseerd worden;
Buurtwegen staan vermeld in de ‘Atlas van Buurtwegen’. Men zal moeten afwegen welke
wegen wel gedigitaliseerd moeten worden;
Is het opportuun dat sommige wegen die niet meer bestaan, toch nog een bestaansrecht
krijgen?
Een buurtweg is openbaar domein;
Over alle buurtwegen die juridisch niet afgeschaft zijn, moet de GR een beslissing nemen;
Bij de ruilverkaveling van 2004 werden de buurtwegen afgeschaft op de terreinen waar de
ruilverkaveling van toepassing was;
Mogen trage wegen verlegd worden? Aanvraag moet ingediend worden bij gemeente, de
vraag gaat naar GR, burgers kunnen bezwaren indienen;
11. Oude Molenstraat/ Blauwhoefwegel
Komt eveneens ter bespreking met het Trage Wegenplan;
Blauwe Hoefwegel werd vroeger (lang geleden) gebruikt als landbouwwegel, maar is sinds
geruime tijd gesloten. Kan deze wegel opnieuw opengemaakt worden?
Een voetweg is maar 1 m breed, daar kunnen geen landbouwvoertuigen door.
In het verleden kwamen er wél landbouwvoertuigen doorheen deze wegel, maar dat was een
toegift van de toenmalige eigenaar om te verbreden.
Natuurpunt is momenteel eigenaar van deze wegel; Natuurpunt is niet geneigd om deze
wegel open te stellen voor landbouwvoertuigen.
Momenteel nemen landbouwvoertuigen hun weg via de Boerenkrijglaan;

12. Fruitteelt en seizoensarbeiders : recrutering via Welzijnshuis?
Vraag of er nood is aan fruitplukkers gerecruteerd uit het Welzijnshuis?
In het voorjaar (corona) was het voor de fruitpluk moeilijk om personeel uit het buitenland
aan te trekken;
Het verschil in uitkering voor loontrekkenden in België en seizoenarbeidersloon is klein;
Vandaar dat het voor loontrekkenden in België minder evident is om seizoensarbeider er
worden;
13. Varia
- Bacterievuur :
Deze schimmelziekte is het laatste jaar in het Waasland in opmars;
100den bomen geïnfecteerd in de boomgaarden van Geert Beck
Om vrij te zijn van bacterievuur moet de meidoorn alle jaren geschoren worden;
Voorstel : In infoblad mei/ april aan burgers vragen of ze aandacht willen hebben voor
problematiek van plaatselijke fruittelers;
Foto’s als voorbeeld hoe bacterievuur er uit ziet;
Meldpunt voor burger organiseren, controle of het wel degelijk bacterievuur is;
Niet enkel meidoorn, ook cotoneaster, lijsterbes zijn bacterievuurgevoelig;
Aangetaste struiken moeten ter plaatse verbrand worden om verspreiding tegen te gaan;
-Probleem van kauwen en kraaien
Kemphoekstraat is bos, in de zomer : à 10.000 kauwen
Percelen fruit schade : 50 %
Jagers kunnen overlast enigszins verzachten; moet op Provinciaal niveau geregeld worden
RATO, Didier Huygens
-Peil freatisch grondwater
Afhankelijk van de locatie wordt er een verschil gemeten in de grondwaterstand;
De grondwaterstanden zijn te weinig gekend;
Infosessie wateroverlast SGW zomer 2021, De Route : 29 november 2021 &
8 december 2021;

Einde vergadering : 23.00u

