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Beste kandidaat-mandataris,  
 

Zuivere lucht in de wijk, proper water in de beek, natuur in de buurt, een speelbos op 
fietsafstand,… Ook in het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen kan een ambitieus gemeentelijk 
milieubeleid het verschil maken. Maar al te vaak denkt men dat een gemeente weinig greep 
heeft op de ‘grote’ milieuproblemen zoals klimaatverandering, de achteruitgang van de 
biodiversiteit of het teveel aan fijn stof in de lucht. Dat is helemaal niet het geval.  

Uiteraard kan een gemeente mondiale milieuproblemen niet alleen oplossen, maar steden en 
gemeenten blijven wel een cruciaal bestuursniveau, als het op milieu en natuur aankomt. 
Gemeenten en districten staan dicht bij hun inwoners en hebben de beste terreinkennis. Elke 
gemeente heeft belangrijke bevoegdheden op vlak van natuur en bos, verkeer, ruimtelijke 
ordening, energiebesparing,… En elke gemeente kan die bevoegdheden inzetten om te 
investeren in leefbare, verkeersluwe en groene steden en gemeenten, waar het aangenaam 
wonen en leven is. Ook vanuit districtsniveau kan een impuls in die richting gegeven worden. 

Natuurpunt Hobokense Polder vzw vraagt dat u de volgende zes jaar mee aan de kar duwt voor 
een lokaal beleid dat durft te kiezen voor hoge leefkwaliteit op korte en lange termijn: een beleid 
dat zorgt voor zuiver water, gifvrije tuinen en plantsoenen, zachte mobiliteit, natuur dicht bij 
huis; een beleid dat afstand neemt van verspillend energie- en grondstoffenverbruik en onnodig 
ruimtebeslag. 

In deze korte memo schuiven we enkele aandachtspunten naar voor. Het zijn stuk voor stuk 
uitdagingen waarbij het district het verschil kan maken. We hopen dat u er in ons district iets 
mee doet.  

Weet dat u er bij het verwezenlijken van het lokaal milieubeleid niet alleen voor staat. De 
plaatselijke Natuurpuntafdeling staat klaar om samen met u werk te maken van een kwaliteitsvol 
lokaal natuur- en milieubeleid. Wij roepen u dan ook op om na de gemeenteraadsverkiezingen 
een duurzaam lokaal natuur- en milieucontract met ons en de inwoners aan te gaan. Zo wordt 
ook u een pluspunt voor de natuur. 

Met vriendelijke groeten, 
Natuurpunt Hobokense Polder vzw 

 

Aan de kandidaat-mandatarissen 
voor het district Hoboken 



Districtsraadsverkiezingen 2012:  

Prioriteitenlijst van Natuurpunt Hobokense Polder vzw 
1. Fort 8 

Natuurpunt Hobokense Polder vzw kan akkoord gaan met een nieuw bestemmingsplan 
voor Fort 8 en de drie groene/recreatieve driehoeken die hierop aansluiten, mits aan 
enkele voorwaarden voldaan wordt. Deze voorwaarden zijn: 

- De oppervlakte groen (park) die op het gewestplan voorzien is, moet behouden 
blijven. Mits hieraan voldaan wordt, kunnen sommige groene delen in het nieuwe 
plan oranje (recreatie) ingekleurd worden en omgekeerd. 

- Via een nieuw ruimtelijk plan kunnen geen wederrechterlijk aangelegde sportvelden 
geregulariseerd worden. Bijgevolg kunnen er op de gronden Dries maximaal drie 
sportterreinen blijven, desnoods anders georiënteerd dan nu. De rest van dit gebied 
dient een parkgedeelte te zijn waarin een wandelpad komt dat aansluit op de wijk 
‘Nachtegalenhof’, conform aan de plannen voor de twee overige driehoeken waar 
eveneens naast recreatie een wandelbos voorzien wordt. 

- De natuurwaarde van Fort 8 en omgeving moet geoptimaliseerd worden en er dienen 
in alle richtingen (Hobokense Polder, Schoonselhof/Fort 7, Klaverblad) 
natuurverbindingen gerealiseerd te worden, in overeenstemming met het streefdoel 
van zowel het provinciaal als het gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan. 

Het voorontwerp van Masterplan dat het College van Burgemeester en Schepenen begin 
dit jaar goedgekeurd heeft, dient aangepast te worden aan deze voor de hand liggende 
streefdoelen.   

2. Petroleum Zuid  / Blue Gate Antwerp 
Natuurpunt Hobokense Polder wenst een zo groen en multifunctioneel mogelijke 
invulling van het nieuwe bedrijventerrein. 
Naast de 15 ha ecologisch verbindingsgebied moeten ook de overige terreinen zo groen 
mogelijk worden ingericht. Door dak- en gevelbegroening en natuurlijke infiltratiezones 
langsheen de wegen en op parkings kan de natuurlijke oppervlakte gemaximaliseerd en 
de negatieve impact op de aanwezige fauna en flora gemilderd worden. 
De ontwikkeling van een grootschalig voetbalstadion vindt Natuurpunt Hobokense Polder 
ongewenst. In elk geval moet bij de plannen voldoende ruimte gereserveerd worden voor 
de ecologische verbinding tussen de Hobokense Polder en de groenzones langsheen de 
Ring, omdat deze net hier het meest kwetsbaar is. Bij een eventuele heraanleg van de 
zgn. “spaghettiknoop” dient de ecologische connectiviteit ook een prioritair 
aandachtspunt te zijn. 
Daarnaast moet volgens Natuurpunt Hobokense Polder ook onderzocht worden of er 
binnen de huidige invulling of in de verdere toekomst ruimte kan worden voorzien voor 
getijdennatuur. Hierdoor zou Blue Gate kunnen bijdragen aan de ecologische 
connectiviteit binnen het Schelde-estuarium en aan de Vlaamse en Europese 
natuurdoelstellingen voor het estuarium (geactualiseerde Sigmaplan, Lange Termijnvisie 
Schelde-estuarium, Natura2000...). 
Tevens moet de herinrichting maximaal inzetten op medegebruik door andere sectoren 
(bv. sportvelden op parkings en daken van bedrijfsgebouwen...), zodat de druk op de 
open ruimte elders afneemt. 
 
 



3. Hollebeek 
Wij dringen aan in dit valleigebied, dat zich uitstrekt op de grens van Wilrijk en Hoboken, 
alle nog bestaande open ruimte te behouden, zowel ten zuiden als ten noorden van het 
Schoonselhof. Daarbij moet niet alleen de klemtoon gelegd worden op de 
toegankelijkheid van dit gebied, maar moet ook voldoende aandacht gaan naar de 
ecologische ontwikkeling. Behoud van het ‘eikenbos’ moet een blijvende zorg zijn. 
Jaarlijks een budget voorzien om tot aankopen in deze vallei over te gaan, is wenselijk. 
Voor de gronden die eigendom zijn van de overheid is een beheersovereenkomst 
wenselijk tussen deze overheid enerzijds en Natuurpunt Hobokense Polder vzw en het 
Actiecomité Hollebeek anderzijds. 
 

4. Tot voor enkele jaren kende de stad Antwerpen parkwachters. Zij hielden toezicht in 
stedelijke parken en natuurgebieden. Parkwachters informeerden wandelaars over de 
daar geldende regels en wezen hen bij eventuele overtredingen terecht. 
Nu hebben de buurttoezichters de taken van de parkwachters in de parken 
overgenomen, zij het met een duidelijk mindere aanwezigheid. In de natuurgebieden is 
er helemaal geen toezicht meer. 
In de Hobokense Polder stellen we een sterke toename van vandalisme vast, vooral 
tijdens de schoolvakanties. Het werk van toegewijde vrijwilligers en gerealiseerd met 
subsidies van de stad en de Vlaamse overheid worden door enkele onverlaten 
tenietgedaan. Recent is er zelfs sprake van echte criminaliteit, personen worden op 
klaarlichte dag overvallen. De politie, die van alle feiten op de hoogte werd gebracht, 
heeft blijkbaar niet de middelen om hierop adequaat te reageren. 
Natuurpunt Hobokense Polder vzw is van oordeel dat een minimum aan controle en een 
constructieve aanwezigheid van herkenbare toezichthouders onontbeerlijk is in een 
stedelijk natuurgebied. 

 

Natuurpunt Hobokense Polder vzw is steeds bereid om met het district en andere partners te 
werken om hoger genoemde prioriteiten te halen. Natuurpunt ontwikkelde als partner in de 
internationale Countdown2010-campagne het Charter voor Biodiversiteit. Met dit charter 
roepen we het district op om samen met Natuurpunt (en andere partners) werk te maken van 
een ambitieus biodiversiteitsbeleid. 


