
 

 

 

P E R S N O T A   -   ANTWERPEN HAKT EIGEN GROENE VINGER AF ! 04/12/2013 

 

Natuurpunt Hobokense Polder vzw en BOS+ vzw hebben beroep aangetekend tegen de beslissing van de Stad 

Antwerpen om een verkaveling toe te staan aan de eigenaars van het ‘eikenbos’, gelegen aan de Salesianenlaan in 

Hoboken. Op deze wijze hopen ze ruim 1 hectare bos, het belangrijkste groen in de vallei van de Hollebeek, te 

sparen. Rond dit bos wordt door Natuurpunt al 10 jaar actie gevoerd om het in een drukbevolkte regio te behouden 

voor toekomstige generaties. 

De vraag aan de Provincie om deze beslissing tot verkavelen te vernietigen, is gebaseerd op drie peilers: 

1) Heel wat Ruimtelijke Structuurplannen en Beleidsvisies pleiten er voor bestaand bos te behouden, ook als dit 

‘zonevreemd’ is. 

2) Dit is een natuurvernietigende ingreep die het collectief belang schaadt door een nadelige invloed op 

volksgezondheid (CO² balans, fijn stof), recreatief potentieel (sociaal aspect) en de levenskansen voor dieren 

en planten. 

3) De overheid, specifiek de Stad Antwerpen, heeft blijk gegeven van ‘onzorgvuldig bestuur’ en ‘gemiste 

kansen’. 

Meer concreet wordt o.m. gesteld dat: 

- het verlies aan biodiversiteit en de nadelige gevolgen van het verdwijnen van dit bos voor mens, dier en plant 

onvoldoende bestudeerd en gekend zijn, 

- er geen kosten-batenanalyse uitgevoerd is tussen de 2 mogelijke opties: het bos behouden of de verkaveling 

toestaan. In opdracht van de Vlaamse overheid is door het VITO samen met LNE en de Univ Antwerpen 

nochtans een instrumentarium ontworpen om de waarde van een dergelijk bos uit te drukken in geld, 

- er de voorbije 10 jaar onvoldoende compenserende maatregelen genomen zijn om door nieuwe aanplant in de 

buurt van deze verkaveling het verdwijnen van dit bos op te vangen, hoewel daar mogelijkheden voor 

geweest zijn. 

Beide verenigingen merken op dat onlangs in deze buurt ook al het zeer waardevolle Ferrarisbos gekapt is. Dit 

vernietigen van bestaand bos is vooral spijtig omdat Antwerpen niet uitblinkt door een groot bosbestand. Antwerpen 

blijft met amper 913 hectare bos voor 512.000 inwoners ver verwijderd van de 100m²/per inwoner toegankelijk bos 

die in verschillende studies als noodzakelijk vooropgezet wordt. Amper 4,5% van Antwerpen bestaat dus uit bos. Al 

wat in deze regio aan bos bestaat moet daarom absoluut behouden worden. Overigens, dit bos maakt deel uit van één 

van de groene vingers die Antwerpen binnen dringt. De opeenvolgende stadsbesturen hebben altijd expliciet beloofd 

deze groene vingers te zullen beschermen! Nu geschiedt juist het tegenovergestelde!! 

Het past ook minister Muyters te citeren die in een antwoord op een parlementaire vraag gezegd heeft: ‘Ik pleit 

ervoor dat de vergunningverlenende overheden bij het beoordelen van vergunningsaanvragen om terreinen te 

ontbossen om ze te bebouwen, voldoende belang hechten aan de ecologische en maatschappelijke waarde van het bos 

dat erop staat en dat aspect niet behandelen als een formaliteit. Net zoals de watertoets bepalend is voor 

vergunningen in overstromingsgevoelige gebieden, kan de aanwezigheid van een belangrijk bos een gegronde reden 

zijn om een vergunningsaanvraag te weigeren.’ (Commissievergadering Leefmilieu van 14/12/2011). Overigens heeft 

minister Schauvliege heel recentelijk (Commissievergadering Leefmilieu van 1/10/2013) nog toegezegd dat stappen 

ondernomen zullen worden om veel zorgvuldiger om te gaan met beslissingen tot het verkavelen van bos. Wat 

weerhoudt de minister er van deze zorgvuldigheid, wat minstens een biodiversiteittoets en een kosten-batenanalyse 

impliceert, ook al op te leggen voor deze bosverkaveling!  

 

Bijlagen: 

- Beroepschrift Natuurpunt Hobokense Polder vzw dd 13/11/2013 

- Beroepschrift BOS+ vzw dd 14/11/2013 

Info: www.hobokensepolder.be/beleid/Hollebeek/eikenbos.html  
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Frans Thys – Natuurpunt Hobokense Polder 03/830.20.51 of 0474/749.014  

Bert De Somviele – BOS+ 0474/274.094  
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