
                                        

 

 

 

 

 

 

EEN HECTARE BOS MINDER IN HOBOKEN ? 

 

Natuurpunt Hobokense Polder vzw blijft ageren tegen de plannen om 1 hectare bos te verkavelen aan de 

Hollebeek in Hoboken.  

Einde vorig jaar zijn de ministers Schauvliege en Muyters aangeschreven om een initiatief te nemen met 

het oog op behoud van dit zonevreemde bos, dat een groot maatschappelijk belang kan hebben. Als 

verkaveling onvermijdbaar zou zijn, is gevraagd voor boscompensaties binnen de leefwereld van de 

omwonenden. Eerstgenoemde minister heeft al gereageerd en gesteld dat in verband met dit bos het ‘lokaal 

bestuur zijn verantwoordelijkheid moet nemen’. Ook onderstreept de minister dat de door Natuurpunt 

Hobokense Polder gevraagde bijkomende biodiversiteitstudie eigenlijk vervat zit in het Decreet voor 

Natuurbehoud, waarin sprake is van verschillende natuurtoetsen. De lokale Natuurpunt-afdeling erkent dat 

er theoretisch toetsen mogelijk zijn, maar in dit dossier zijn deze niet uitgevoerd. Het gaat om een 

‘natuurtoets’ die alle vermijdbare schade moet bepalen én een ‘habitattoets’ die noodzakelijk is, omdat de 

verkaveling nabij Fort VII ligt, een Speciale Beschermingszone voor vleermuizen. Europa legt op dat een 

dergelijke toets nodig is, indien binnen of in de omgeving van een dergelijke beschermingszone werken 

uitgevoerd worden die een nadelige invloed kunnen hebben op de natuurwaarde van dit beschermd gebied.  

Intussen is vzw Natuurpunt Hobokense Polder ook gehoord door de Provincie in het kader van het beroep 

dat de vereniging aangetekend heeft tegen deze verkaveling. Voor de provincie is betoogd dat geen 

verkaveling kan toegestaan worden vooraleer zowel een ‘natuurtoets’ als een ‘habitattoets’ uitgevoerd zijn. 

Verkaveling is voor de vzw dan mogelijk indien deze toetsen nadelige invloed op het vleermuizenbestand 

van Fort VII en omgeving uitsluiten en indien alle nodige bijkomende maatregelen genomen worden die 

voortvloeien uit de natuurtoets. De Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen zou eerstdaags een 

beslissing nemen in dit dossier. 

 

 

Bijlage: nota die overhandigd is aan het Provinciebestuur op 14 januari 2014 

 

 
Contactpersoon voor bijkomende info: Frans Thys 03/830.20.51 of 0474/749.014  

 

 

Verdere info: http://www.hobokensepolder.be/beleid/Hollebeek/eikenbos.html     

http://www.hobokensepolder.be/beleid/Hollebeek/eikenbos.html

