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Advies landbouwraad i.f.v. GRUP Kleien Nete en Aa 

 

 

Graag wensen wij, vanuit de landbouwadviesraad Herentals een advies te geven rond de ontwikkelingen 

van het Grup Kleine Nete en Aa. 

 

 

Als inleiding zouden we willen aanhalen dat het gebied rond de Aa destijds ingericht werd door de 

ruilverkaveling, met overheidsgeld, met de bedoeling voor het gebruik van de landbouw. Het hoofdgebruik 

zou dan ook als landbouwgebied moeten kunnen behouden blijven! 

 

Hieronder willen we enkele opmerkingen i.v.m. het GRUP meegeven die relevant zijn voor het 

grondgebied Herentals. Dit Advies is opgemaakt vanuit de kennis en de info die we vandaag bezitten, 

indien er bijkomend nog punten naar voor komen vanuit de landbouw zullen we deze mogelijks later 

ook nog meegeven 

  

We menen dat rond de vallei van de Aa, het meest relevante landbouwgebied situeert en vragen 

daarom dit gebied extra aandacht te geven en alle kansen voor de landbouw te vrijwaren.. 

  
M.b.t. Kleine Nete stroomafwaarts Herentals: 

 

• In het bos en natuurgedeelte rond de Kleine Nete stroomafwaarts Herentals liggen nog enkele 

landbouwgronden. Deze gronden zijn vastgelegd in het natuurrichtplan als bos- of 

natuurbestemming. We weten dus ook dat het geven van een gele bestemming niet aan de orde is, 

maar we verwachten wel een oplossing voor de betrokken landbouwers. Ontheffing van nul-

bemesting lijkt hier aan de orde. 

 

• In het bosgedeelte liggen ook nog enkele landbouwgronden (zie foto rechts). Deze liggen aan de 

rand van het bos. We zouden willen vragen deze landbouwgronden een gele bestemming geven. 

Ter compensatie zijn er enkele gronden (foto links) die wel zijn meegenomen in het 

natuurrichtplan, maar niet in het GRUP. Het lijkt me daarom wenselijk om aan deze bossen dan 

wel een bosstemming te geven. 

  
• We willen meegeven dat we niet exact weten van wie deze gronden eigendom zijn, mogelijk zijn 

deze gronden van natuurorganisaties en niet landbouw? 

  

 

 



M.b.t. vallei van de Aa: 

 

• De vallei van de Aa is bij ministerieel besluit aangeduid als een verwevingsgebied van 410ha. Na 

een grove berekening vernemen we  dat dit uitkomt op meer dan 500ha die op het voorgenomen 

plan staat ingetekend als verwevingsgebied? Dit stelt dat er zo’n 100ha teveel op zit, waarvan wij 

graag zouden willen dat word rechtgezet en men de 410ha behoud! De verweving vlak rond de Aa, 

is voor ons geen probleem. Dit zijn gronden waar niet op gebouwd zal worden en die ook iets 

natter zijn. De gronden daarbuiten, dus aan de rand van de vallei van de Aa, willen wij wel graag 

vrijwaren van de overdruk verweving. Voorstel of de landbouwsector daarom zelf mee rond de 

tafel mag zitten om deze oefening te maken. Zij weten het beste welke gronden het belangrijkste 

zijn voor de sector en henzelf. 

 

• In de vallei van de Aa, zijn 2 kleine extra gebieden aangeduid als natuur. Deze zijn niet opgenomen 

in de gewenst ruimtelijke structuur. Op zich geen probleem voor ons dat deze gebieden aangeduid 

worden als natuur, dit strookt met het effectief gebruik. Enkel gaan deze natuurgebieden niet van 

de verwevingsteller af, terwijl dit wel zo zou moeten zijn. De structuurschets zegt landbouw met 

verweving, natuur is dus niet aan de orde. Ons voorstel is dus om de natuurgebieden te laten staan 

op het voorgenomen plan, op voorwaarde dat deze van de verwevingsteller afgaan. 

 
 

• In de vallei van de Aa zijn ook enkele zonevreemde bossen aan te treffen. Dit zowel in het 

verwevingsgebied als in het gewone landbouwgebied. Voorlopig komen deze op het conto van 

landbouw. We zouden graag met de eigenaars bespreken wat er mogelijk is, vanaf dat het bos 

volgens de eigenaar of handhaver moet blijven staan, vragen wij om hieraan een bosbestemming 

toe te kennen.  

 



  

M.b.t. Kleine Nete stroomopwaarts Herentals: 
 

• In het bos en natuurgedeelte rond de Kleine Nete stroomopwaarts Herentals liggen nog enkele 

landbouwgronden. Vermits de ligging in speciale beschermingszone, we weten dat het geven van 

een gele bestemming niet aan de orde is, maar we verwachten wel een oplossing voor de betrokken 

landbouwers. Ontheffing van nul-bemesting lijkt hier zeker aan de orde. 

 

 
• We willen meegeven dat we niet exact weten van wie deze gronden eigendom zijn, mogelijk zijn 

deze gronden van natuurorganisaties en niet landbouw? 

 

De landbouwraad hoopt dat er met dit advies rekening gehouden wordt. 

 

Verder worden we tevens graag op de hoogte gehouden van de beslissingen of evoluties betreffende dit 

GRUP vanwege dat dit op onze sector en het landbouwgebied een grote impact heeft. 
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