BROCHURE VOOR
LAND- EN TUINBOUWERS
editie 2018

VOORWOORD

Beste land- en tuinbouwer,
Op een boogscheut van onze historische binnenstad tref je de Mechelse
dorpen Leest, Heffen, Walem, Muizen en Hombeek aan. Een landelijk gebied
met heel wat land- en tuinbouwactiviteiten.
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Nuttige contactgegevens vind je op pagina 24.

 Notities

Een goede uitwisseling van informatie tussen de stad en het platteland is
uiteraard zeer belangrijk. Deze brochure bundelt op een overzichtelijke manier
heel wat onderwerpen: van reglementen en premies tot houtkantenbeheer en
de schadecommissie. Ook nuttige tips en links zijn eenvoudig terug te vinden.
Het is dan ook meteen een hefboom om de relatie en samenwerking met de
Mechelse land- en tuinbouwers nog te versterken.
De stedelijke adviesraad voor land- en tuinbouw ondersteunt land- en
tuinbouwactiviteiten én treedt op als spreekbuis voor de sector. Lokale noden
en problemen worden besproken en voorgelegd aan het stadsbestuur om zo
samen tot oplossingen te komen.
Heb je zelf nog vragen of suggesties? De contactgegevens achteraan in deze
brochure helpen je op weg om je bemerkingen aan de juiste instanties over
te maken.
Veel leesplezier.

Bart Somers
Burgemeester

Greet Geypen
Schepen van Landbouw
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Polders

WATERLOPENBEHEER

Algemeen
In Vlaanderen zijn er verschillende beheerders, naargelang de soort waterlopen:
Soort waterloop

Beheerder

Kanalen en
Vlaamse overheid (Waterwegen en Zee
bevaarbare waterlopen
kanaal - vanaf 2018 De Vlaamse Waterweg)
Onbevaarbare waterlopen
 Geklasseerde waterlopen
• 1ste categorie
 Vlaamse overheid (Vlaamse milieumaatschappij)
• 2de categorie
 Provincie
• 3de categorie
 Provincie, lokale besturen
(gemeenten of polders en wateringen)
 Niet-geklasseerde waterlopen – grachten
• Privaatgracht
 Eigenaar/gebruiker van aanpalende grond
• Baangracht
 Wegbeheerder
• Gracht van
 Gemeente
algemeen belang
Voor de stad Mechelen zijn de 3e categorie waterlopen overgedragen aan de
Provincie Antwerpen.

Waterlopenkaart
De stad Mechelen was in het verleden verantwoordelijk voor waterlopen
die opgenomen waren in de oude atlas van de waterlopen. Op initiatief van
de Vlaamse overheid keurde de gemeenteraad in 2013 het voorstel goed
om de meeste van deze waterlopen over te dragen aan de dienst Integraal
Waterbeleid van de Provincie Antwerpen. Een aantal waterlopen werden
gedeclasseerd, kregen een ander statuut of werden administratief afgeschaft.
Deze wijzigingen hebben geleid tot een nieuwe waterlopenkaart. Je kan de
waterlopenkaart raadplegen op het geoloket van de Provincie Antwerpen i .
Je vindt er informatie terug over de ligging van de waterlopen, hun beheerders
en hoe er geruimd wordt.
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In Mechelen zijn twee polderbesturen actief: de polder van Willebroek en
de polder van Battenbroek. Binnen de polder van Willebroek gebeurt het
onderhoud van de waterlopen door het polderbestuur. Binnen de polder van
Battenbroek zijn alle waterlopen volledig overgedragen aan de provincie, met
uitzondering van de Vrydaghsloet. Voor meer informatie kan je terecht bij de
Vereniging van Vlaamse polders en wateringen i .

Grachten
Grachten zijn belangrijk voor de infiltratie en afvoer van (hemel)water en soms
ook afvalwater.
Private grachten bevinden zich tussen private percelen. De aanpalende
eigenaars of gebruikers staan in voor het onderhoud om een normale afvoer
te garanderen. Binnen het poldergebied onderhoudt het polderbestuur ook
sommige private grachten. Het is verboden om de afvoer te versperren of
voorwerpen in de gracht te gooien waardoor ze kunnen verstoppen. Dit is
ook opgenomen in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad
Mechelen. Verder bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat lager gelegen erven
het water moeten opvangen dat van nature van hoger gelegen erven afloopt.
De eigenaar van het lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de
afloop wordt verhinderd. De eigenaar van het hoger gelegen erf mag niets
doen waardoor de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf verzwaard
wordt. Bij geschillen over private grachten kan een administratieve boete
opgelegd worden, nadat de politie een proces-verbaal heeft opgesteld. Ook
de vrederechter is bevoegd om bij geschillen een uitspraak te doen.
Baangrachten horen bij de openbare weg. De beheerder van die weg,
de Vlaamse overheid of de gemeente, staat in voor het onderhoud. Loopt
er een geklasseerde waterloop langs een openbare weg, dan primeert dit
statuut boven dat van baangracht. De stad Mechelen is verantwoordelijk
voor het onderhoud van ongeveer 60 km baangrachten. Het merendeel van
deze baangrachten ligt in Heffen, Leest en Hombeek. De ruimingswerken
worden uitbesteed aan een private aannemer. Voor dringende en tussentijdse
ruimingen treden de uitvoeringsdiensten van de stad op.
Wil je een baangracht gedeeltelijk overwelven, dan neem je contact op met de
afdeling Openbaar Domein van de stad Mechelen i . Overwelvingen worden
enkel toegestaan indien dit nodig is om toegang tot een perceel te krijgen.
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Voor overwelvingen en inbuizingen gelden de volgende regels:
• De rioleringsbuizen worden door de stad geplaatst (maximale lengte 5m).
• De kopmuren worden door de vergunninghouder of rechtsverkrijger
opgemetst.
• De vergunninghouder of rechtsverkrijger is verantwoordelijk voor de goede
staat en werking van de overwelving.
• De vergunninghouder of rechtsverkrijger is verplicht om de inbuizingen
te ruimen en vrij te houden zodat een goede afwatering verzekerd is.
Meldingen voor het herstellen van overwelvingen of het ruimen van
inbuizingen worden in principe niet door de stadsdiensten weerhouden.
Behalve wanneer de schade veroorzaakt werd door werken in beheer van
de stad, dan treden de uitvoeringsdiensten op.
Sinds 2014 kunnen gemeenten ook het statuut grachten van algemeen belang
aan grachten toekennen. Dit gebeurt wanneer het aangewezen is dat een
gracht toch door de gemeente wordt beheerd, bijvoorbeeld omdat er via deze
gracht hemelwater vanuit een gescheiden rioleringsstelsel wordt afgevoerd. In
Mechelen zijn er geen grachten van algemeen belang aangeduid.

Kruid- en slibruimingen
Kruidruimingen gebeuren normaal gezien in de periode september – februari
en zijn noodzakelijk om wateroverlast te vermijden. Op sommige plaatsen,
waar planten snel woekeren, wordt in de zomer na het broedseizoen extra
geruimd. Op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld natuurgebieden, wordt niet
ieder jaar gemaaid of slechts gedeeltelijk gemaaid om de kwetsbare natuur
niet te belasten.
Slibruimingen vinden in principe enkel plaats wanneer er wateroverlast dreigt.
Vóór de slibruimingen wordt een staal genomen van het slib. Vervuild slib mag
namelijk nooit op de oever achtergelaten worden.
De beheerder van de waterloop moet probleemloos met machines en
werktuigen de waterloop kunnen bereiken. Daarom dient een strook van
5 meter langs beide zijden van de waterloop toegankelijk te blijven.
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Slechte waterafvoer

WILDSCHADE

Voor lokale land- en tuinbouw is het van groot belang dat waterlopen goed
beheerd worden en dat meldingen van problemen snel opgevolgd worden
(vb. dichtslibben, overwoekering door planten, afkalvende oevers,…).
• Problemen met waterlopen die in het beheer zijn van de provincie kunnen
gemeld worden via het meldpunt van de provincie i .
• Problemen met waterlopen binnen het poldergebied kunnen doorgestuurd
worden naar de betreffende polders i .
• Problemen met baangrachten kunnen doorgegeven worden via het
meldpunt van de stad Mechelen i .
Bij twijfel over wie bevoegd is voor het onderhoud van de waterlopen kan je
contact opnemen met één van volgende diensten: Integraal Waterbeleid van
de Provincie Antwerpen, stad Mechelen (afdeling Openbaar Domein) en de
polderbesturen i .

Muskusratten of bruine ratten
De aanwezigheid van muskusratten of bruine ratten op openbaar domein
kan je doorgeven via het meldpunt van de stad of aan de dienst Milieu en
Landbouw. De rattenvanger van de stad komt dan ter plaatse. Op private
eigendom ben je als eigenaar of gebruiker wettelijk verplicht om zelf het
ongedierte te bestrijden.
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Houtduiven
Duiven hebben een duidelijke voorkeur voor koolgewassen, erwten en witloof,
maar ze doen zich ook tegoed aan zaden, kiemplanten en graan.
Om de schade te beperken, kan je volgende basismaatregelen ondernemen:
• Afdekken, overkappen en overdekken met vogelnetten of gaas.
• Plaatsen van een vogelschrikkanon.
• Voor het plaatsen van een vogelschrikkanon heb je een schriftelijke toestemming nodig van de burgemeester. Dit is ook opgenomen in de
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad. De aanvraagformulieren voor ‘landbouwkanonnetjes’ kan je bekomen bij de dienst Milieu
en Landbouw i . De ingevulde formulieren bezorg je aan de lokale politie i .
• Voorzien van een geluidssysteem met afschrikkende geluiden of imitatie.
• Plaatsen van vogelafschriksystemen (vogelverschrikkers, poppen, imitatieroofvogel of andere namaakvogels, linten, (helium)ballonnen, vlaggen,…)

Exoten
Meer en meer worden uitheemse planten in waterlopen aangetroffen.
Deze watergebonden exoten, zoals grote waternavel, parelvederkruid en
waterteunisbloem kunnen hinder en schade veroorzaken. De vegetatie
vormt gesloten matten, waardoor het water zuurstofarm wordt en vissen
sterven. De waterafvoer verslechtert en de plantenmatten kunnen problemen
veroorzaken aan waterbeheersingsinfrastructuur en sluizen. Voor de melding
van exoten, neem je best contact op met de dienst Integraal Waterbeleid van
de Provincie i .
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Vossen
In Vlaanderen worden steeds meer vossen gesignaleerd. De dieren eten erg
gevarieerd: ze jagen op gevogelte en kleine zoogdieren, maar ook insecten,
vruchten en bessen staan op het menu. Wees sluwer dan de vos. De volgende
basismaatregelen kunnen je al helpen om schade te vermijden:

WILDBEHEEREENHEDEN
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• Voorzien van een afsluitbaar nachthok met beveiligde bodem.
• Voorzien van een afgesloten dierenverblijf met beveiligde bodem.
• Plaatsen van een hoge omheining met kleine mazen, ingegraven of met
verharde bodem.
• Ophokken van hoogzwangere en pasgeboren dieren.
Soms bieden bovenstaande basismaatregelen onvoldoende bescherming
tegen schade. In dat geval kan je overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding,
op voorwaarde dat je ten minste één van bovenstaande basismaatregelen
hebt toegepast. Hierbij dien je de voorwaarden en bepalingen van de Vlaamse
jachtregelgeving (het Jachtdecreet en de verschillende uitvoeringsbesluiten)
na te leven. De acties moeten minstens 24u vooraf gemeld worden aan het
Agentschap voor Natuur en Bos i .
Soms kan je bij schade door dieren aanspraak maken op een
schadevergoeding, namelijk als:
• de jacht op de soort niet geopend is;
• of als de jachtwildsoort uit gebieden komt, in natuurbeheer bij de Vlaamse
overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waar de jacht het
hele jaar niet geopend is en bestrijding niet is toegestaan.
Voor een schadevergoeding bij landbouwgronden, teelten, gewassen of vee
moet je een geregistreerde land- of tuinbouwer zijn om een geldig dossier te
kunnen indienen. Voor meer informatie kan je terecht bij het Agentschap voor
Natuur en Bos i .

De jacht en bestrijding kan uitgeoefend worden door wildbeheereenheden.
Een wildbeheereenheid is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen
jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied van meerdere
jachtrevieren. Binnen dit werkingsgebied wordt aan planmatig wildbeheer
gedaan om een evenwichtige wildstand te behouden of te ontwikkelen. In de
praktijk omvat het werkingsbied van een WBE minstens 5 jachtrevieren met
een totale oppervlakte van minstens 1000 hectaren.
De grootste wildbeheereenheden in Mechelen zijn:
• WBE Rupeldal De Bocht, actief van Walem tot het Hombeeks Plateau i .
• WBE Jaboom, vooral actief rond Muizen i .
Heb je schade door dieren en wens je beroep te doen op de
wildbeheereenheid, contacteer dan de zittende jager of het Agentschap voor
Natuur en Bos i .
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HOUTKANTENBEHEER

Gebruikers en eigenaars van private eigendommen die aan de openbare weg
grenzen, moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, beplantingen,… het verkeer
niet hinderen en geen gevaar vormen voor de weggebruikers. Voor klachten of
meldingen kan je terecht bij de lokale politie i . Bij hinder door beplantingen op
het openbaar domein, geef je het probleem door via het meldpunt van de stad i .
Ben je eigenaar van knotbomen, houtkanten of hakhoutbosjes maar kan je zelf
niet instaan voor regulier onderhoud? Dan kan je bij het Regionaal Landschap
Rivierenland een aanvraag indienen i . Zij brengen jou in contact met ervaren
vrijwilligers die deze werken gratis uitvoeren in ruil voor hout. Let wel, je blijft
zelf verantwoordelijk voor de verwerking van het fijn hout. Verder komen
enkel knotbomen (knotwilgen, -elzen en haagbeuken) die in het landschap
(weide, langs beken,…) staan in aanmerking. Voor sier- of leibomen, uitheemse
cultivars én bomen in tuinen kan je geen aanvraag indienen.
Houtkant of hakhoutbeheer bestaat uit een opeenvolging van kappingen (kort
afzetten van stammen boven de grond of bestaande stobbe) afhankelijk van
de boomsoorten. Het knotten van bomen of het afzetten van een houtkant
of hakhoutbosje gebeurt tijdens de winterperiode (november - maart). Een
aanvraag dien je best in vóór midden oktober.

DISTELBESTRIJDING
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Na de uitspraak van de Raad van State (9 maart 2017) heerst er heel wat onduidelijkheid over de bestrijding van distels. De raad vernietigde in haar arrest
het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 2016 over de
bestrijdingsplicht van 4 distelsoorten (akkerdistel, kruldistel, de speerdistel
en de kale jonker). Het besluit, dat gebaseerd is op federale wetgeving, mist
rechtsgrond. De federale overheid zou namelijk niet bevoegd zijn om de
distelbestrijding op te leggen. De uitspraak van de raad heeft echter geen
betrekking op de bestrijding van akkerdistels op graslanden zoals opgelegd in
het kader van de randvoorwaarden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Deze verplichting is niet gebaseerd op federale wetgeving, maar vindt
zijn oorsprong in de Europese verordeningen die het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid bepalen en de vertaling ervan in de Vlaamse wetgeving.
Concreet betekent dit dat er via de landbouwwetgeving nog steeds de verplichting is om akkerdistelhaarden op grasland te bestrijden. Een akkerdistelhaard is
een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 10 m² met akkerdistels in bloei, in
zaad of uitgezaaid. Land- en tuinbouwers moeten dus de overwoekering van grasland met akkerdistel voorkomen door te vermijden dat akkerdistels in bloei, tot
zaadvorming of tot uitzaaiing komen. Anders kunnen zijn hun premies verliezen.
Akkerdistel

Wens je je erf te integreren in
het landschap? Of wil je een
erfbeplantingsplan koppelen
aan een omgevingsvergunning
met stedenbouwkundige
handelingen? Dan kan je
gratis een plan laten opmaken
bij het provinciale bedrijf de
‘Hooibeekhoeve’ i
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De federale overheid is
bezig met de opmaak
van een nieuw besluit dat
bepaalde verplichtingen rond
distelbestrijding zou opleggen.
Bij meer duidelijkheid zal dit
via verschillende kanalen
uitgebreid gecommuniceerd
worden.
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LANDBOUWPLASTIEKAFVAL

INITIATIEVEN
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Landbouwplastiekafval is eigenlijk bedrijfsafval. Dit betekent dat land- en
tuinbouwers wettelijk zelf zorgen voor de inzameling en correcte verwerking.

Net buiten het stadscentrum, in onze eigen groene rand, wonen en werken
tientallen land- en tuinbouwers.

De afvalintercommunale IVAREM i organiseert eenmaal per jaar een
inzameling van volgende afvalstoffen in enkele van hun recyclageparken:

De stad wil graag de zichtbaarheid van de land- en tuinbouwsector mee
vergroten en initiatieven die lokale distributie en afzet vergroten mee
ondersteunen. Het is de bedoeling om land- en tuinbouwactiviteiten te
verbreden en om de stad en het platteland dichter bij elkaar te brengen.

• Kuilfolie
• Stretchfolie

• Landbouwfolie
• Tuinbouwfolie uit serres

Volgende afvalstoffen worden niet aanvaard:
•
•
•
•

Aarde
Bloempotten en trays
Sproeislangen
Hout, stenen of
metalen voorwerpen
• Auto- en silobanden
• Restafval

•
•
•
•

Zakken van veevoeder en kunstmest
Geperforeerde folie
Vijverfolie
Opkweekfolie (zakjes met isolatiewol/
eps materiaal)
• Jerrycans afkomstig van bestrijdingsmiddelen
• Bloemen en plantenresten

Gebruikte landbouwfolies kunnen probleemloos gerecycleerd worden tot een
nieuwe folie. Daarom is het wel belangrijk dat de ingeleverde folies ‘borstelschoon’ zijn (vrij van grond, organisch materiaal en andere onzuiverheden).
De dienst Milieu en Landbouw informeert de Mechelse land- en tuinbouwers
wanneer IVAREM speciale inzameldagen organiseert en welke voorwaarden
en tarieven gelden.

Mechels Natuurlijk
Land- en tuinbouwers van het Hombeeks plateau verenigden zich in het
netwerk ‘Mechels Natuurlijk’. De groep bestaat uit ondernemers die diverse
producten aanbieden: van hoeveijs en artisanale broden, tot hertensteak of
een volle groentenmand vers van het veld. Het Mechels Platteland kan je niet
alleen proeven maar ook beleven. De ondernemers leiden je met plezier rond
in hun bedrijf! Of je kan het Hombeeks plateau verkennen tijdens een fiets- of
wandeltocht en er in een B&B overnachten.

Hoogstraat Natuurlijk
Dit project wil de identiteit van de Hoogstraat als voedselstraat versterken
en consumenten, bewoners en bedrijven een kwalitatief aanbod bieden van
regionale producten. Mechels Natuurlijk ondersteunt dit project.
Deze en andere initiatieven zullen in de toekomst nog groeien. Voor meer
informatie kan je terecht bij de dienst Economie en de dienst Milieu en
Landbouw i .

14

15

8

PREMIES

Voor particuliere woningen kan je bij de stad een premie aanvragen voor
het plaatsen van een hemelwaterinstallatie, een infiltratievoorziening en een
groendak. Voor meer informatie over deze premies kan je terecht bij de dienst
Duurzame Ontwikkeling en Energie i .

SCHADECOMMISSIE
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Extreme weersomstandigheden (overvloedige regenval, aanhoudende
droogte,…) maar ook ziektes en plagen als gevolg hiervan, kunnen heel
wat schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen. Een geteisterde
land- en tuinbouwer kan in dat geval de schadecommissie laten bijeenroepen.
Wanneer de getroffen percelen in Mechelen gelegen zijn, neem je hiervoor
contact op met de dienst Milieu en Landbouw i . De dienst helpt je verder
met de aanvraag voor een bezoek van de schadecommissie. In de aanvraag
wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen (foto’s, teeltcodes uit de
verzamelaanvraag, de getroffen gewassen, oppervlaktes van de percelen,…).
Let wel, soms wordt de schadecommissie niet bijeengeroepen:
• Indien de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde
teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen op dit bedrijf.
• Schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg (vb.
sproeischade).
• Verlies door economische of speculatieve redenen (vb. een teelt die omwille
van prijsvorming niet tijdig wordt geoogst).
In Mechelen zijn drie schadecommissies actief: commissie Muizen-MechelenWalem, Heffen-Leest en Hombeek.

Samenstelling
De schadecommissie is bij wet samengesteld als volgt:
• de burgemeester (voorzitter van de commissie) of zijn gemachtigde, de
schepen voor landbouw
• een afgevaardigde van de controle belastingen
• een afgevaardigde van het departement Landbouw en Visserij
• een expert-landbouwer aangeduid door de burgemeester
• een expert-landbouwer aangewezen door het departement Landbouw en
Visserij.
Voor elke expert-landbouwer wordt ook een plaatsvervanger voorzien. Indien
de schepen verhinderd is, kan ook de dienst Milieu en Landbouw optreden.
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Officiële vaststelling

Landbouwramp of algemene ramp

De schadecommissie komt langs om een officiële vaststelling te doen van
de schade. In principe zijn er twee vaststellingen nodig: een eerste maal kort
nadat de schade werd veroorzaakt en een tweede maal zo kort mogelijk voor
de oogst. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt en door de aanwezige
leden van de commissie ondertekend. Op dit formulier wordt het bij oogst
geraamde opbrengstverlies genoteerd. Bij een nulopbrengst en totale
vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig. Dit wordt dan
ook zo vermeld in het proces-verbaal.

Bij aanzienlijke schade aan landbouwgronden, teelten en oogsten is
er na erkenning door de minister sprake van een landbouwramp (vb.
de voorjaarsdroogte en de late vorst in 2017 werden beide erkend als
landbouwramp). Gaat de schade verder dan land- en tuinbouwgewassen en
zijn ook andere burgers dan land- en tuinbouwers getroffen? Dan is er sprake
van een algemene ramp (vb. de overvloedige regenval in mei 2016 werd
erkend als algemene ramp).

Nadat de schadecommissie ter plaatse is geweest, ontvang je een kopie van
het proces-verbaal dat geldt als bewijs voor een verminderde opbrengst. De
dienst Milieu en Landbouw bezorgt ook een kopie van het proces-verbaal aan
de belastingdienst en het departement Landbouw en Visserij. Het originele
proces-verbaal wordt door de stad bewaard.
De vaststellingen door de schadecommissie zijn van belang als je
uitzonderlijke beroepsverliezen wilt aftrekken overeenkomstig de fiscale
barema’s. Verder kan je het proces-verbaal ook gebruiken bij
het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers,
bij bijzondere opbrengstverliezen in het geval
van premies, of als je een tegemoetkoming
aanvraagt bij het landbouwrampenfonds of
rampenfonds.

18

De dienst Milieu en Landbouw zal Mechelse land- en tuinbouwers aanschrijven
en praktische info bezorgen over de tegemoetkomingsaanvraag die ze
kunnen indienen bij het landbouwrampenfonds of rampenfonds. Bij een
landbouwramp komt een teelt in aanmerking voor een schadevergoeding
wanneer, over het gehele bedrijf, de schade voor die teelt meer dan 30%
bedraagt. Verder gelden bij een landbouwramp ook de Europese regels voor
staatssteun, waardoor 80% van de schade vergoed kan worden wanneer
een land- en tuinbouwer voor 50% van zijn areaal van een bepaalde teelt
verzekerd is tegen schade door weersomstandigheden. Is er geen 50%
verzekerd, dan vergoedt het landbouwrampenfonds maximaal 40% van de
schade geleden in de betrokken teelt. In tegenstelling tot algemene rampen,
waarbij de dossiers behandeld worden door het Vlaams Rampenfonds,
worden de landbouwrampen behandeld door het departement
Landbouw en Visserij i .

19

10

STEDELIJKE ADVIESRAAD
VOOR LAND- EN TUINBOUW

De land- en tuinbouwraad is een stedelijk adviesorgaan dat het stadsbestuur
adviseert bij de voorbereidingen en uitvoering van het lokale land- en
tuinbouwbeleid. De adviesraad kan zelf adviezen formuleren en is een
aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers die specifieke vragen hebben of
problemen willen signaleren. De adviesraad wil de goede contacten tussen
de land- en tuinbouwers en het stadsbestuur onderhouden, en samen tot
voorstellen en oplossingen komen.
De adviesraad bestaat vooral uit afgevaardigden van beroepsverenigingen
van land- en tuinbouwer en de polderbesturen. Individuele land- en
tuinbouwers kunnen sinds de huidige legislatuur (2013-2018) ook lid
worden van de adviesraad. De statuten van de adviesraad worden in 2019
geactualiseerd.

Samenstelling adviesraad
Voorzitter: Kurt Verbruggen, Boomkensstraat 13B, 2811 Hombeek
(0477 26 59 64, kurt.verbruggen1@telenet.be )
Ondervoorzitter: Albert Van Alsenoy, Grote Heide 8B, 2811 Leest
(03 886 21 69, albertvanalsenoy@hotmail.com)
NAMENS HET STADSBESTUUR
• Greet Geypen, schepen bevoegd voor o.a. land- en tuinbouw,
p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen
(015 29 75 13, greet.geypen@mechelen.be)
• Alex Eekelaers, dienst Milieu en Landbouw - diensthoofd,
p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen
(015 29 75 42, alex.eekelaers@mechelen.be)
• Nina Van den Bilcke, dienst Milieu en Landbouw - secretaris,
p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen
(015 29 75 40, nina.vandenbilcke@mechelen.be)
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Boven van links naar rechts: Chris Andries, Johan Teughels, Alex Eekelaers, Bert
Schillemans, Albert Van Alsenoy, Chris Van Steenwinkel, Wilfried Maes
Onder van links naar rechts: Koen De Wit, Nina Van den Bilcke, Hendrik De Hondt,
Kurt Verbruggen, Greet Geypen, Carine Muyldermans, Paul Van Der Elst
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NAMENS DE VERENIGINGEN
Rundveehouders Klein Brabant/Antwerpen
• effectief: Ludo Slachmuylders, Poreistraat 19, 2811 Hombeek
(0498 83 64 95, Grenshoeveludo@hotmail.com)
• plaatsvervanger: Hendrik Verschueren, Elleboogstraat 36, 2811 Leest
(015 41 47 93)
Polderbestuur Willebroek
• effectief: Johan Teughels, Blaasveldstraat 32, 2811 Leest
(0497 17 43 63, johanteughels@gmail.com)
• plaatsvervanger: Albert Van Alsenoy, Grote Heide 8B, 2811 Leest
(03 886 21 69, albertvanalsenoy@hotmail.com)

Vakgroep volle grond tuinbouw
• effectief: Luc Selleslagh, Witveld 2, 2811 Leest
(0472 95 81 01, selleslagh@telenet.be)
• plaatsvervanger:
Paul Van Der Elst, Kapelseweg 54, 2811 Hombeek
(015 43 11 11, sieke_wagemans@hotmail.com)

Polderbestuur Battenbroek
• effectief: Jozef Mets, Battenbroek 12, 2800 Walem
(0475 73 98 27, jozef.mets@gmail.com)
• plaatsvervanger: Hendrik De Hondt, Mechelsesteenweg 77, 2840 Rumst
(015 21 19 80)

Landbouwcomice Willebroek
• effectief: Albert Van Alsenoy, Grote Heide 8B, 2811 Leest
(03 886 21 69, albertvanalsenoy@hotmail.com)
• plaatsvervanger: Wilfried Maes, Heirstraat 15, 2801 Heffen
(0475 61 73 17, info@maeswilfried.be)

Boerenfront afdeling Leest
• effectief: Wim Dalemans, Blaasveldstraat 56A, 2811 Leest
(0477 87 12 14, wim.dalemans@telenet.be)
• plaatsvervanger: Eddy Van Den Heuvel, Grote Heide 22, 2811 Leest
(03 886 23 76)
Agravrouwen regio Katelijne
• effectief: Suzanne Wagemans, Kapelseweg 54, 2811 Hombeek
(015 43 11 11, sieke_wagemans@hotmail.com)
Algemeen Boerensyndicaat
• effectief: René Van Beveren, Expoelstraat 12, 2811 Hombeek
(0471 78 59 14, rene.van.beveren@telenet.be)
• plaatsvervanger: Rosalien De Beck, Kleinestraat 5, 2811 Leest
(015 41 28 53, info@paardenmelkerijdebeck.be)
WBE Rupeldal De Bocht
• effectief: Chris Van Steenwinkel, Kapelseweg 49, 2811 Hombeek
(0476 37 19 29, cvansteenwinkel@skynet.be)
• plaatsvervanger: Dirk Janssens, F. Larockstraat 36, 1880 Kapelle o/d Bos
(015 71 43 14)
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Agrobedrijfshulp Leest Tisselt
• effectief: Bert Schillemans, Kapelseweg 172, 2811 Leest
(015 42 35 87, selleslaghann@hotmail.com)
• plaatsvervanger: Jan Daelemans, Winkelstraat 3, 2811 Leest
(015 33 70 66)

INDIVIDUELE LAND- EN TUINBOUWERS
• Carine Muyldermans, Bosstraat 18A, 2811 Hombeek
(015 34 43 22, carine.muyldermans2@telenet.be)
• Sonja Van de Vliet, Geerdegemstraat 35, 2800 Mechelen
(0478 43 00 67, sonja.van.de.vliet@telenet.be)
• Wilfried Maes, Heirstraat 15, 2801 Heffen (0475 61 73 17, info@maeswilfried.be)
• Koenraad De Wit, Boomkensstraat 14A, 2811 Hombeek
(0477 48 21 63, koenraad.dewit@telenet.be)
• Kurt Verbruggen, Boomkensstraat 13B, 2811 Hombeek
(0477 26 59 64, kurt.verbruggen1@telenet.be)
• Chris Andries, Hombekerkouter 131, 2811 Hombeek
(015 34 08 12, andrieschris@telenet.be)
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NUTTIGE
CONTACTGEGEVENS

STAD MECHELEN
• Dienst Milieu en Landbouw,
Dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie,
Dienst Economie,
Afdeling Openbaar Domein,
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
• Meldpunt:
0800 2 0800, www.mechelen.be/meldingen
PROVINCIE ANTWERPEN
• Dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen,
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
03 540 64 61, diw@provincieantwerpen.be
• Meldpunt:
www.meldpuntwaterlopen.be
• Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel,
014 85 27 07, info@hooibeek.provant.be
POLDERBESTUREN
• Polderbestuur Battenbroek,
Battenbroek 1A, 2800 Walem-Mechelen,
0475 73 34 73, polderbattenbroek@gmail.com
Dijkgraaf:
P. Van Beersel, Battenbroek 6, 2800 Walem-Mechelen,
0475 73 34 73, pivab@yucom.be
• Polderbestuur Willebroek,
Mechelsesteenweg 102, 2830 Willebroek,
03 899 63 17, luc.peeters@edpnet.be
Dijkgraaf:
J. Teughels, Blaasveldstraat 32, 2811 Leest,
0497 17 43 63, johanteughels@gmail.com
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REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND
• Hallestraat 6, 2800 Mechelen,
www.goedgeknot.be
VLAAMSE OVERHEID
• Agentschap voor Natuur en Bos,
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen,
anb@vlaanderen.be of wildschade@vlaanderen.be
• Departement Landbouw en Visserij,
Koning AlbertII-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,
1700, communicatie@lv.vlaanderen.be
IVAREM
• Leuvensesteenweg 443D, 2800 Mechelen,
0800 90 441, info@ivarem.be
POLITIE MECHELEN-WILLEBROEK
• Frederik De Merodestraat 88, 2800 Mechelen,
015 464 464, politie@pzmewi.be
WILDBEHEEREENHEDEN
• WBE Rupeldal De Bocht,
Koning Albertstraat 197, 2800 Walem,
info@wbe-rupeldal-debocht.be
• WBE Jaboom,
Coupurelei 9, 2820 Bonheiden,
015 51 77 94, michel.schueremans@telenet.be
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NOTITIES
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V.U.: Veerle Costermans, p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Wettelijk depot D/2018/0797/012

