
 

 

16/01/2014 

 
Provincie zet mee haar schouders onder boscompensatie 
in Hoboken 
Beroep tegen verkaveling Salesianenlaan Hoboken wordt niet ingewilligd  

 

 
Natuurpunt Hobokense Polder en Bos+Vlaanderen vzw dienden bij het provinciebestuur 

een beroep in tegen de vergunning die de stad Antwerpen toekende voor de verkaveling 

van 9 percelen tussen de Salesianenlaan en kolonel Harrystraat in Hoboken. De 

provincie bekeek hiervoor onder meer het advies van Stads- en buurtonderhoud 

Antwerpen, stadsontwikkeling Stad Antwerpen, Agentschap voor natuur en Bos, 

Agentschap Ruimte en Erfgoed en Dienst Integraal Waterbeleid. Op basis hiervan 

besliste de deputatie om het verkavelingsberoep niet in te willigen vermits er geen 

rechtsgrond aanwezig is. De provincie zal wel zelf mee haar schouders zetten onder de 

beloofde boscompensaties.  

 
Halve hectare van huidig bos wordt openbaar domein en maximale 

boscompensatie in de nabije omgeving 

 

Een halve hectare van het huidige bos wordt gevrijwaard en zal door de eigenaar 

worden overgedragen aan de stad Antwerpen. Die zal er dan een openbaar bos van 

maken en onderhouden. Daarnaast voorziet de vergunning ook een geldelijke 

compensatie voor de aanplanting van nieuw. De provincie zal er op toezien dat dit 

budget ook daadwerkelijk zal geïnvesteerd worden in boscompensatie in de omgeving. 

 

De provincie Antwerpen zal hiervoor in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur 

en Bos, maximale inspanningen leveren om de noodzakelijke boscompensatie te 

verrichten via de aanplanting van een nieuw bos; zo dicht mogelijk in de omgeving van 

het betrokken gebied. 

 

Hiervoor wordt op de eerste plaats gekeken naar de mogelijkheden binnen het 

provinciaal patrimonium (groendomeinen, dienst integraal waterbeleid, …). Verder zal de 

provincie aan haar bevoorrechte partners: de bosgroepen en het landschapspark 

Zuidrand, voorstellen een verkenning naar bebossing te ondernemen.   

 

De bosgroepen hebben de voorbije jaren ervaring opgebouwd in het faciliteren van 

privéeigenaars die nieuw bos willen aanplanten. In 2013 is op deze wijze nagenoeg 5 ha 

nieuw bos in de provincie Antwerpen aangeplant. 

 

Het landschapspark Zuidrand, gelegen net ten zuiden van Hobokense Polder, is twee 

jaar geleden opgericht onder meer om tot meer bos in de regio te komen. Ook deze 

partner is goed geplaatst om samen met het provinciebestuur bij te dragen aan het doel 

tot meer beleefbaar bos in de regio te komen.  
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