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Interpellatie

Agenda nr. 14/1 Interpellatie in verband met vier jaar loze beloften voor 
boscompensatie in Hoboken, ingediend door Kris Merckx 
(PVDA+).

Bij deze kom ik tussen namens diverse medewerkers van de vzw Natuurpunt 
Hobokense Polder, waarvan ik zelf ook lid ben.
Het doel is lucht te geven aan hun terechte verontwaardiging dat het 
provinciebestuur, bijna vijf jaar na haar formele beloften, nog geen stap verder 
staat in het verwezenlijken van de boscompensaties waartoe zij gehouden is.

Inderdaad, bijna vijf jaar is het geleden dat het provinciebestuur, meer bepaald op 
16/1/2014, volgende persmededeling verspreidde. Ik citeer:
‘Provincie zet mee haar schouders onder boscompensatie in Hoboken
Het beroep tegen de verkaveling Salesianenlaan in Hoboken wordt niet ingewilligd. 
Evenwel zal een halve hectare van het huidig bos wel openbaar domein worden en 
komt er een 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 een nieuw bos. 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.” Einde citaat.

Waar staan we nu?

Wel, meer dan vier en een half jaar later blijkt van deze boscompensatie nog NIETS 
gerealiseerd te zijn. Ik heb vzw Natuurpunt Hobokense Polder gecontacteerd omdat 
ik er van uitga dat zij dit dossier wel opvolgen. Zij delen mij het volgende mede:

1. Ten tijde van die persnota hebben wij éénmaal een bespreking gehad met 
de bevoegde Bestendig Afgevaardigden en hun administratie, waarbij we 
enkele summiere ideeën voor bebossing geformuleerd hebben. Bestendig 
Afgevaardigde Lemmens was toen enthousiast om een rechtstreekse 



wandelverbinding te maken tussen dit restant van het eikenbos en de natuur 
van Fort VII. Na deze bespreking is het oorverdovend stil gebleven en 
hebben we ‘in de omgeving van het betrokken gebied’ geen enkele 
boscompensatie gezien. Integendeel, de voorbije jaren zijn binnen een straal 
van een goede 600 m van de verkaveling Salesianenlaan bijkomend nog 
volgende ‘bossen’ gesneuveld:

a. Een bos tussen de parking van de Colruyt en de Krijgsbaan;
b. Een deel bos tussen de A. Einsteinlaan en de schoolgebouwen.

2. In oktober 2017 hebben wij een nieuwe poging gedaan om tot 
boscompensatie te komen. Wij hebben in een met de administratie van de 
provincie besproken nota namelijk 7 voorstellen gedaan om te bebossen in 
of nabij Hoboken. Eén jaar later is deze nota blijkbaar pas overgemaakt aan 
de ‘Bosgroep Antwerpen Noord’ en staan we nog even ver als in januari 
2014. Wij hebben de indruk dat de ‘schouders van de provincie die zou 
onder de boscompensatie in Hoboken zou zetten’, wel zeer fragiel zijn’ en 
dat van deze boscompensatie nooit iets in huis gaat komen.

Omdat ikzelf van Hoboken en ik niet meer van de jongste ben interesseert het mij 
ten zeerste te vernemen of ik deze Hobokense bosuitbreiding nog mee kan beleven!

Bijgevolg hoop ik, samen met de vele andere natuurliefhebbers uit de streek, in 
antwoord op deze interpellatie, in plaats van loze beloften, bindende engagementen 
te horen over hoe en binnen welke precieze termijnen u de verplichte 
boscompensatie gaat realiseren.


