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Verslag 
 

1. Het verslag van de vergadering van de milieuraad dd. 9-12-2014 wordt goedgekeurd. 
 

2. Voordracht Natuurpunt – Milieuraad - Landbouwraad 
 
Momenteel is er nog geen duidelijkheid rond het nieuwe beleid van Vlaanderen dat naar aanleiding 
van Europese wetgeving herwerkt zal worden. Vooral voor landbouwers is dit nog niet duidelijk. 
Daarom wenst de landbouwraad liever te wachten met de voordracht tot er meer informatie is rond 
het nieuwe beleid. 
 
Er wordt besloten om te wachten met de voordracht. Indien er in november nog geen uitsluitsel is 
over het nieuwe beleid zal de voordracht zeker in december/januari plaatsvinden. 
 
Er wordt voorgesteld om Olivier Dochy van de provincie als spreker te vragen. Het moet een 
inhoudelijke voordracht zijn waarbij naast het beleid ook het hoe en het waarom van kleine 
landschapselementen wordt toegelicht en ook de economische consequenties ervan. 
 
 

3. Rooien van houtkanten 
 
De vraag werd gesteld of de gemeente een actie kan uitwerken waarbij inwoners die bomen willen 
knotten en inwoners die te knotten bomen hebben worden samengebracht. 
 
Lut laat weten dat de provincie sinds 2014 gestart is met dergelijk project waarbij een Zuid-West-
Vlaamse knotploeg werd opgericht. Via gemeentelijke infoblaadjes, het internet en de 
landschapskrant werd een oproep gelanceerd: “knotter zoekt knotboom” en “knotboom zoekt 
knotter”. Na het volgen van een opleiding werd een knotploeg opgericht. 
 
Diegene die graag deel wensen uit te maken van de knotploeg dienen 1 dag een praktische 
opleiding te volgen rond veiligheid en knottechnieken. 
 
Meer info is terug te vinden in de landschapskrant Leie en Schelde die bedeeld werd in gans 
Avelgem begin juni. De landschapskrant werd in bijlage toegevoegd bij het verslag. 
 
Er wordt gevraagd om dit initiatief, net als vorig jaar, kenbaar te maken op de website en via de 
gemeentelijke info. 
 
De opmerking wordt gemaakt dat de nv Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) regelmatig een kaalslag 
doet van de bomen langs het water. Dit is slecht voor de bijen (geen stuifmeel). 
Er wordt geopperd dat men een bijvriendelijk gefaseerd hakhoutbeheer zou moeten doen. Kan de 
gemeente iets doen ten aanzien van WenZ? 
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Er wordt eveneens opgemerkt dat de Trimaarzate/Guldensporenpad ook beter beheerd moet 
worden. Er is weinig biodiversiteit door de aanwezigheid van teveel hoogstammen. Er wordt 
gevraagd naar een beheersplan voor dit stuk en om de hoogstammen te hakken. 
 
 

4. Visie geboorteaanplant komende 6 jaar 
 
Is samenwerking met de afdeling Natuur en Bos (ANB) zou de gemeente de komende 6 jaar 
geboortegroen kunnen aanplanten langs de Reytgracht. 
 
Het aanplanten van bomen door ANB is reeds voorzien sinds 2012. Daar de gemeente voor de 
aanplant van geboortegroen op zoek was naar locaties zullen de bomen nu gefaseerd (12 bomen 
gedurende 6 jaar) aangeplant worden als geboortegroen. 
 
De bomen zullen worden aangeplant in de talud (op de schuine strook die eigendom is van de 
provincie). Tussen de bomen zit telkens een afstand van minimum 20 tot 25 meter. 
 
Er zou gestart worden met de aanplant van 12 zwarte populieren thv het brugje aan de 
Trappelstraat om zo de industriezone van Kluisbergen af te schermen. 
 
Er wordt door leden van de milieuraad opgemerkt dat een lijnvormige aanplant van deze bomen 
niet thuishoort in de Scheldemeersen. Enkel hier en daar een solitaire boom (o.a. knotwilgen) kan. 
 
Er wordt eveneens opgemerkt dat het aanplanten van 12 maandbomen als geboortegroen zeer 
weinig is. Er zouden zeker ook houtkanten aangeplant moeten worden. 
 
ANB zou volgens sommige leden betere gronden hebben, o.a. in de oude Scheldearm waar 
houtkanten aangeplant zouden kunnen worden. 
 
De vraag wordt gesteld of het niet gevaarlijk is om met kinderen bomen aan te planten op de 
schuine kant en dicht bij het water. Yvan Deseyn van ANB liet weten dat de helling van de oever 
zeer flauw is. Ter hoogte van de Trappelstraat heeft hij het nog nooit weten overstromen. 
Bovendien zijn de ouders ook aanwezig bij de aanplant om een oogje in het zeil te houden. 
 

5. Slechtvalk in Avelgem 
 
Natuurpunt laat weten dat de slechtvalk die vroeger in de elektriciteitscentrale in Ruien zat zich nu 
waarschijnlijk naar de kerk in Avelgem verplaatst heeft. Er is echter geen broedgeval. 
Een mogelijk broedgeval kan in de hand gewerkt worden door een aantal pannen van het dak van 
het kerktorentje waar geen klok in zit weg te nemen en er een plankje te voorzien om zo de 
nestlocatie te verbeteren. 
 
De kerkfabriek zou hier positief tegenover staan. 
 
Natuurpunt zal dit in het najaar realiseren. 
 
Bij de restauratie van het dak van de kerk dient hier rekening mee gehouden te worden. 
 
 

6. Trage wegen 
 
Vanuit de sportdienst wordt in samenwerking met de Krierecrossers een vaste mountainbikeroute 
ontwikkeld. 
 
Natuurpunt Zwevegem zet elk jaar een trage weg in de kijker. 
 
Er wordt opgemerkt dat er na 1 jaar werken rond trage wegen niet veel veranderd is. Het plaatsen 
van bordjes aan de trage wegen is iets wat primair zou moeten gebeuren. 
 
Er wordt gevraagd om eens te kijken naar het gebied waar zogezegd niets meer aan gedaan kan 
worden en knopen door te hakken. 
 
Het is volgens sommigen jammer dat er niet samengewerkt wordt met de vzw trage wegen. De 
vzw kan advies geven voor bepaalde knelpunten. 
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Er zou een duidelijke visie ontwikkeld moeten worden met een bindende timing van uitwerking. 
 
Van het 3 knelpuntenplan zou er 1 knelpunt per jaar aangepakt moeten worden (oa Nieuwstraat – 
Vierschaarstraat). 
 
Men zou een betonstrook maken van het stuk trage weg van de Hulstraat over Tiegem Plancke 
richting de bioboerderij. Een ecologische alternatieve vorm van aanleg zou beter zijn. 
 
Lut zal de opmerkingen meedelen aan het college. 
 
In het weekend van 17 en 18 oktober is er de dag van de trage weg. Natuurpunt zal opnieuw, in 
samenwerking met de gemeente, een wandeling organiseren. 
 
  

7. Varia 
 

- Natuurpunt ontving van de milieuraad geld voor de aankoop van steenuilkasten, een 
mussenappartement, een torenvalkkast, voederplanken en verrekijkers. Natuurpunt meldt dat 
de nestkasten zijn opgehangen en de voederplanken en het mussenappartement geplaatst 
werden. Ook 3 van de 4 verrekijkers werden reeds afgeleverd in het rusthuis. 

- Marc Bossuyt laat weten dat de landbouwraad i.s.m. Inagro een infoavond op 25 juni 
organiseert rond IPM (Integrated Pest Management) ofwel geïntegreerde bestrijding in de 
landbouw. 

- Natuurpunt meldt dat men steeds meer bezoekers heeft. Dit gaat van schoolkinderen tot 
ouderen. Men zou graag hun educatief materiaal uitbreiden zodat men niet steeds materiaal 
dient op te halen en terug te brengen naar de Gavers (lijst zie bijlage). Ook dient men na 
verschillende inbraken wat materiaal  (bosmaaier, verrekijkers, spades en klein materiaal) 
opnieuw aan te kopen.  
Natuurpunt vraag of de milieuraad  dit alles wil helpen financieren. 

- Natuurpunt vraagt of er in de landbouwraad gevraagd kan worden of er landbouwers zijn met 
een geschikte locatie (begraasd landschap, redelijk wijds) om  een steenuilkast op te hangen. 
Jan Bossuyt laat weten dat hij vroeger steeds steenuilen had rond zijn woning maar dat deze 
er de laatste jaren niet meer zijn. 
Een steenuil woont in knotwilgen en populieren. 

 
 


