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Aanwezig : H. Puls (voorzitter),  S. Bellens,  L. Van Sand, W. Vanberghen,  L. Geerts, S.Pelsmaekers,   

H. Van Ooteghem,  J. Janssens (secretaris), K. Schoonaert, F. Van Cauwenbergh,  M. Van Olmen 

(schepen), L. Bergen, L. Snauwaert, J. Bertels (burgemeester), een 10-tal bewoners van Vuilvoort/Hulzen   

 

Verontschuldigd : -  

 

 

1. Bioboerderij Hulzen 

 

K. Geeraerts (studiebureau Be en Partners) en M. Hertogs (initiatiefnemer) stellen in een uitgebreide en 

gedetailleerde presentatie hun project voor : een agro-foresting, biologisch landbouwbedrijf voor 14000 

legkippen. 

Biologisch, in die zin dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt ,geen kunstmeststoffen, dat er 

geen preventieve anti-biotica-kuren worden gegeven, dat er geen GGO’s worden gevoederd maar enkel 

biologische en dat er qua staloppervlaktenormen en -uitloop aan minimale vereisten wordt voldaan.  

Agro-foresting houdt in dat er aan boslandbouw wordt gedaan, een combinatie van landbouwproductie en 

bomen. 

Het project is gesitueerd in Hulzen, omvat een pluimveestal en ca 6 ha vrije uitloop. Op het gewestplan is 

het gebied ingekleurd als waardevol agrarisch gebied. 

 

Op 400 m ligt een habitatrichtlijngebied, nog dichter paalt het aan een VEN-gebied.  

 

De procedure is inmiddels opgestart : er werd een ontheffing van een MER-studie gevraagd voor een 

ontbossing van meer dan 3 ha. Deze werd verleend door LNE dienst MER; de ontheffing van het 

ontbossingsverbod werd verleend door ANB.  

 

Inmiddels is ook de stedenbouwkundige vergunning in openbaar onderzoek : nieuwbouw kippenstal en 

omvorming van bos naar agro-foresting. 

Ook de milieuvergunning zit in een openbaar onderzoek : 14000 legkippen, bijkomende rubrieken (opslag 

stookolie, stallen van landbouwvoertuigen, grondwaterwinning, noodstroomgenerator).  

 

De stal is van het volière-type, met ruimte voor 6 dieren per m2. Er is een overdekte scharrelruimte, de 

stal meet 85 bij 27 m en de nokhoogte bedraagt 6.7 m. Er is een mestopslagruimte voorzien van 15 m lang 

over de hele breedte van het gebouw. 

 

Stedenbouwkundige vergunning 

De constructie stemt overeen met wat de ruimtelijke inpasbaarheid vraagt : overeenstemmend met andere 

landbouwconstructies, een uniform materiaalgebruik (zwarte golfplaten, cementen wanden). Over de 

mobiliteit is nagedacht, voor de omgevingsaanleg zal worden gezorgd (integratie in het agrarisch gebied).  

 

Een aanplant van rijen hazelaars en haagkanten wordt voorzien. 

 

Voor de ontbossing is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

 

De noodzakelijke ruimte nodig per kip is 4 m2: van de 4.6 ha die momenteel nog bebost is zou 3.45 ha 

moeten worden gerooid. Momenteel is er nog geen wettelijke basis voor agro-foresting, er mogen geen 

dieren worden gehouden in een afgesloten bos (bosdecreet). Maar enkel de naaldbomen zouden worden 

gekapt, houtkanten en overstaanders zouden behouden blijven. Een boscompensatie wordt voorzien onder 

meer in Herentals en St.-Truiden. 
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De milieuvergunning betreft de aanvraag voor het houden van 14000 legkippen (biologisch) in een 

ammoniakarme stal (systeem P4-4), waarbij bacteriële activiteit wordt vermeden en de mest wordt 

gedroogd. 

 

Qua geuroverlast voor de omwonenden werd via een model (IFDM) en het beoordelingskader in het 

MER-richtlijnenboek geoordeeld dat deze niet relevant is : ver onder de 1.5 geureenheid, en dit in 

agrarisch gebied. 

 

Er is één geuremissiepunt, centraal op het perceel, achteraan in de stal. De voorziene groenelementen 

moeten de geurhinder filteren en de verspreiding ervan verminderen. 

 

Wat betreft verzuring/vermesting : 

De effecten op nabijgelegen natuurgebieden door NH3 uitstoot werden nagegaan : in de worst-case 

benadering zou er geen risico zijn naar Natura 2000 gebieden. In het nabijgelegen VEN-gebied is de 

kritische depositie beperkt, 5 – 10 % is naaldbos, maar er zullen milderende maatregelen worden getroffen 

(zie hoger).  

 

Er zijn geen andere bedrijven in de omgeving, en mede daarom heeft ANB een positief advies verleend. 

 

Het mobiliteitsaspect dan : 

- 2 maal per week worden er eieren opgehaald; 

- 2 maal per maand worden er voeders aangeleverd; 

- 1 maal per jaar komen er nieuwe kippen in de stal; 

- Kadaverophaling, naar gelang de nood; 

- Mestafvoer : gebeurt in het voorjaar. 

 

Vraagstelling vanuit het publiek/de vergadering :  

1. Welk type vrachtwagens komt er laden en lossen? Is er voor die camions voldoende ruimte om te 

manoevreren? In principe kunnen alle vrachtwagens op het bedrijfsterrein zelf  ‘hun draai vinden’. 

2. Andere bedrijven in de omgeving, over welke afstand spreekt men dan? Antwoord : zo’n 750 m. 

3. Emissies vanuit de stal is één ding, met wat met de emissies buiten? 

Ammoniak wordt vooral gevormd door ophoping van mest, binnen dus. De buitenloop voorziet 4 m2          

per kip, hier is de emissie echt verwaarloosbaar. 

4. Volgens sommigen is het Lavendelven echt bedreigd door de NH3 uitstoot (met de overheersende 

zuidwestenwind worden de emissies recht naar daar gewaaid).  Een vooropzet van 405 kg/jaar is voor 

dit gebied (samen met de normale N-uitstoot) echt nefast. En dan wordt de ‘uitloopemissie’ niet eens 

in rekening gebracht! 

5. De aanplant van hazelaars is een nobel ding, maar die boompjes moeten worden beschermd of er blijft 

na korte tijd niets van over. Draadomheining dan maar? Hoeveel terrein blijft er dan over voor de 

kippen? 

6. Ontbossen van dit gebied zonder natuurwaarde? Er zijn kolonies rode bosmieren aangetroffen, 

hazelwormen, reeën gebruiken dit stuk bos als oversteekplaats naar de Kempense Heuvelrug. Met een 

omheind stuk grond worden ze hier wel de pas afgesneden.  

7. Op vraag van ANB komt er wel een 3 meter brede buffer rond de aangrenzende percelen (vooral naar 

de woonhuizen toe).  

8. Wonen in het groen? Waardevol agrarisch gebied? Past deze inplanting daar wel in? 

9. Ook de milieudienst heeft een aantal vragen bij dit project. Hoe wordt met het hemelwater omgegaan? 

Hoe is het met de stalisolatie? Kunnen er duidelijke emissiecijfers worden voorgelegd? Welke 

oppervlakte wordt voorzien per dier? 

10. De milieuvergunning moet uiteindelijk door de stad worden verleend. Kunnen daar bindende 

voorwaarden aan worden gekoppeld, zoals bij voorbeeld de instandhouding van de 

groenaanplantingen of emissievoorwaarden? 

 

De volledige presentatie zal worden doorgestuurd naar de leden van de milieuadviesraad.   

 

2. Goedkeuring vorig verslag  

Er  wordt opgemerkt dat niet het hele bos in Noorderwijk een speelbos zal worden. Op het infomoment 

waren er een 25-tal belangstellenden. Verder waren er geen opmerkingen in verband met het verslag van 

de vorige vergadering.  
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3. Feedback agenda bestuur 

 

Heet van de naald vanuit het Bestuur : schepen M. Van Olmen geeft toelichting bij de evolutie van een 

aantal dossiers en bij een aantal nieuwe zaken : 

 

3.1. De Roest 

De inwandeling van de Roest was een succesvol initiatief, het wandelpad is nu officieel in gebruik 

genomen. Het werk van de vele vrijwilligers wordt bijzonder geapprecieerd. 

 

3. Milieuvergunningen  

 

 

4.1. Mestkalverbedrijf Tom Helsen Lenskensdijk/Hezewijk 13 

Het openbaar onderzoek is nog lopende. K. Schoonaert  meldt dat de voortoets positief was en dat 

bijgevolg geen verder onderzoek noodzakelijk is.  

 

 

4. Varia  

5.1.Mail BBL 

De BBL doet een oproep om nog meer in te zetten op hergebruik (op basis van huur- of lease-formules 

van verlichtingsarmaturen, maar ook meubilair, buro-stoelen, sanitair, vuilbakjes om mee te zijn met de 

nieuwste technologie, om het cradle-to-cradle principe te kunnen respecteren. 

  

5.2. Computerproblemen op het recyclagepark 

Recent lag het recyclagepark plat door een computerprobleem : de controle op de identiteitskaarten liet 

het afweten. Is er geen alternatieve (manuele) procedure voorzien? Gelukkig duurde het probleem maar 

een half uur, maar in die tijd kon niemand binnen of buiten. 

  

5.3. Lichten fietspad Morkhovenseweg 

Er wordt gemeld dat het rode licht aan het fietspad meermaals wordt genegeerd door automobilisten. Zou 

men dit niet beter afschaffen wegens te gevaarlijk? Of zou er een fietsknop geen beter alternatief zijn? 

 

5.4. Bebloemingsactie 

Na het artikel in de stadskrant is er niet veel meer te melden. 

 

5.5. Transitie-activiteit 

Nu zondag is er in Herentals een activiteit rond het transitiegebeuren. Allen daarheen.  


