
 

 

 

HOBOKENSE POLITIEKE PARTIJEN DOORGELICHT 

 

In Polder.blad van juli 2012 hebben we het memorandum gepubliceerd dat gezonden is aan de 

partijen die opkomen bij de Hobokense districtsraadsverkiezingen, zijnde CD&V, Groen!, N-VA, 

Open VLD, PVDA+, Sp.a en Vlaams Belang. In dit memorandum worden onze prioriteiten 

opgesomd om tot een goed natuurbeleid te komen. Onze aandachtspunten zijn: 

- Fort 8 waar we pleiten voor een optimalisatie van de natuurwaarde, de niet regularisatie van 

wederrechterlijk aangelegde voetbalvelden en een nieuw bestemmingsplan waarin evenveel 

groen voorzien wordt als op het gewestplan 

- Petroleum Zuid (Blue Gate Antwerp) waar we 

naast de 15 hectare ecologische verbinding een 

zo groen en multifunctioneel mogelijke 

invulling van het nieuwe bedrijventerrein 

verwachten. Met multifunctioneel wordt 

bedoeld medegebruik door andere sectoren (bv. 

sportvelden op parkings en daken van 

bedrijfsgebouwen). Nabij het voetbalstadion 

dat o.i. niet zo grootschalig hoeft te zijn, moet 

voldoende ruimte gereserveerd worden voor de 

ecologische verbinding Hobokense Polder met 

de groenzones van de Ring. 

- Hollebeek waar we een pleidooi houden om alle nog bestaande open ruimte te behouden, 

zowel ten zuiden als ten noorden van het Schoonselhof. Naast een betere toegankelijkheid 

moet de vallei ecologisch ontwikkeld worden, waarbij behoud van het eikenbos van 

primordiaal belang is. 

- Hobokense Polder waar een minimum aan controle en een constructieve aanwezigheid van 

herkenbare toezichthouders onontbeerlijk is om het toenemend vandalisme een halt toe te 

roepen. 

- Een ambitieus biodiversiteitbeleid. 

 

Vijf van de 7 partijen hebben gereageerd op ons memorandum, zij het soms met een kort antwoord. 

Wij geven hiervan de essentie. Bovendien hebben we nagegaan welke partijen een programma 

bezitten en zo ja of daarin iets terug te vinden is van onze aandachtspunten. Partijen met een 

programma online zijn: CD&V en N-VA, beiden op districts- en op stadsniveau, Sp.a en  PVDA+, 

beiden enkel op stadsniveau. Twee districtsprogramma’s staan (nog) niet online: dat van Open VLD 

en dat van Groen!/Sp.a, die in Hoboken een kartellijst indienen. Vlaams Belang heeft half september 

blijkbaar nog geen programma. 

 

Sp.a schrijft ons dat zij gaan voor een groen Hoboken waar het aangenaam wonen is. Zij vrezen wel 

dat nogal wat groen verkaveld zal worden door de te verwachten bevolkingstoename. Pessimistisch is 

hun passage die gaat over onze prioriteiten. We citeren: ‘De districtsraad heeft te beperkte 

bevoegdheden om al uw verzuchtingen te kunnen verdedigen (Fort 8, het Eikenbos zijn enkele 

voorbeelden waar wij ‘officieel’ niet veel aan kunnen veranderen). De strijd zal daardoor buiten de 

districtsraad (lees achter de schermen op hogere politieke niveaus) nog belangrijker zijn.’ Doen alsof 

het district geen impact heeft op de toekomst van Fort 8 en Hollebeek is wel wat kort door de bocht. 

Wat Fort 8 betreft hebben vanuit het districtsniveau diverse partijen, ook de Sp.a, in het verleden hun 



best gedaan om binnen en nabij deze site zoveel mogelijk ‘sport’ onder te brengen. Johan Felix 

(Sp.a), huidig districtsvoorzitter die echter niet meer opkomt, heeft er nooit een geheim van gemaakt 

dat hij er voor ijvert om van Fort 8 een ‘sportpark’ te maken. Aan de reporter van de VRT-redactie 

wordt verklaard (1) dat ‘realisatie van het masterplan Fort 8’ mede de inzet is van deze verkiezingen. 

Uit datzelfde artikel leren we dat CD&V boegbeeld K. Waterschoot ‘de uitbouw van Fort 8 als 

vrijetijdszone’ als een van de drie speerpunten van zijn campagne ziet. De strijd om de toekomst van 

Fort 8 wordt dus wel degelijk ook vanuit districtsniveau gestreden! Overigens heeft nog niet zo lang 

geleden het district advies moeten geven over het voorontwerp van dit Masterplan. Het Sp.a 

stadsprogramma spreekt ook over Fort 8, maar in vage termen. Met een formulering als ‘de komende 

jaren zal het uitgroeien tot een groene en sportieve long’ kan je alle kanten uit. Iets duidelijker is het 

Sp.a/Groen! districtsprogramma. Dit zegt letterlijk:’Het masterplan dat uitgewerkt wordt voor Fort 8 

kan een antwoord bieden op de grote vraag naar extra sportterreinen’. ‘Extra’ wil o.i. zeggen meer 

dan nu! 

 

Ook met betrekking tot de Hollebeek en het ‘eikenbos’ kan het district wel degelijk een rol spelen. In 

hun stadsprogramma gaat de Sp.a er prat op dat ‘het gebied rond de Hollebeek ontwikkeld wordt tot 

een toegankelijke, groene beekvallei van 2 ha.’ Dat klopt, men is trouwens bezig met een 

gedeeltelijke realisatie van deze plannen, maar er wordt niet bij gezegd dat in deze 2 hectare het 

‘eikenbos’ niet begrepen is. Dat belangrijkste bos van deze vallei zou al verkaveld zijn, ware het niet 

dat ex JNM-er en gemeenteraadslid S. De Blust (Sp.a) op onze vraag vorig jaar een initiatief 

genomen heeft om deze aanvraag op de lange baan te schuiven. Positief is wel dat het al vermelde 

Sp.a/Groen! document nu letterlijk zegt: ‘Het eikenbos aan de Hollebeek moet behouden blijven. We 

sluiten een beheersovereenkomst af tussen Natuurpunt Hobokense Polder, het Actiecomité Hollebeek 

en de overheid voor het onderhoud en beheer van deze gronden’. Hopelijk kan men dit hard maken! 

Het Sp.a/Groen! programma stelt verder nog dat het groen zoveel mogelijk met elkaar verbonden 

moet worden en dat het de bedoeling is 500 bomen extra aan te planten in Hoboken. 

  

De CD&V heeft geen schriftelijke reactie bezorgd, maar ons uitgenodigd voor een gesprek. Daarbij 

is het volgende verteld: 

- minder sportterreinen en meer groen in en rondom Fort 8 moet kunnen; CD&V is geen vragende 

partij om alles vol te proppen met sportterreinen, 

- als in het nieuwe stedelijk College voldoende centen voorzien worden voor het aankopen van 

percelen rond de Hollebeek zal de partij zich niet verzetten tegen aankopen van het eikenbos, 

- in verband met Petroleum Zuid zijn wij geen voorstander om de aanwezige industrieel-

archeologische relicten te behouden, 

- zij gaan akkoord dat er in de Hobokense Polder meer toezicht moet komen (en een regelmatig 

overleg tussen district en Natuurpunt), 

- bijkomend blijkt dat een deel van hun bestuur voorstander is van een fietspad langs de Scheldelei 

(ten koste van geklasseerd en beschermd natuurgebied?). 

 

Hoe relatief sommige uitspraken zijn, blijkt als we het CD&V districtsprogramma bekijken. Hierin 

lezen we het volgende: ‘We zorgen voor de verankering van de bestaande sportvelden rondom het 

fort. We creëren nieuwe openlucht sportvelden tussen de J. Leemanslaan en de spoorlijn.’ Dit komt 

er op neer dat de 5 sportvelden op de terreinen van Dries blijven en gezorgd wordt voor nog meer 

sportvelden ten noorden van de Schansstraat. Een programmapunt dat in tegenspraak is met wat ze 

ons verteld hebben! 

 

De N-VA schrijft ons het volgende: 

- het dossier van Fort 8 is ons nu onvoldoende bekend, 

- in verband met Blue Gate moeten zeker de mogelijk negatieve gevolgen voor Hoboken op het vlak 

van mobiliteit bekeken worden, 

- wij zijn voor een groen toerisme, waarbij Fort 8 en Hobokense Polder de parels zijn, 

- we zijn op de hoogte van vandalisme in het natuurgebied, 

- het wordt een uitdaging om de bevolkingsgroei op te vangen zonder onze groene ruimtes structureel 

aan te tasten. 



 

In hun districtsprogramma behandelt N-VA verschillende malen enkele van onze prioriteiten, vooral 

wat betreft Fort 8. Welke richting ze nu uit willen met dit fort blijft vaag. Ze stellen o.m.: 

- de uitbouw van de ‘sportdriehoek’ dient intensief opgevolgd te worden, 

- er moeten goede verbindingen en voldoende parkeervoorzieningen zijn: voor dat laatste 

ondersteunen zij de realisatie van 80 parkeerplaatsen aan de noordkant van het fort (J. Leemanslaan) 

zoals voorzien in het voorontwerp Masterplan, 

- de Schansstraat moet terug rond heel het fort lopen om de wijk Nachtegalenhof beter te laten 

aansluiten op het centrum (onduidelijk of ze dit bedoelen als fiets- of als autoverbinding), 

- er moeten veilige, goed verlichte fiets- en wandelpaden komen langs en doorheen het fort, voor 

recreatie en voor sport, 

- coördinerende rol voor het district bij beheer Fort 8 is nodig. 

 

N-VA pleit verder voor: een fietsbrug in het verlengde van de Curiestraat, een fietsverbinding langs 

de Scheldelei, het erfgoed op Petroleum Zuid eventueel bewaren om te herbestemmen in een 

bezoekerscentrum voor Hobokense Polder, verbetering van de ondergrond van de wandeldijk langs 

de Schelde, een ‘Groene Halte project’ in samenwerking met TreinTramBus, meer kwalitatieve 

buurtparkjes indien deze onderhouden kunnen worden en het groen meer verbinden met elkaar. 

 

Open VLD wenst ‘een volledige renovatie voor Fort 8 met voldoende ontspanningsmogelijkheden 

en een fietspad langs het spoor tot in Hemiksem’. Voor Petroleum Zuid hernemen zij een oud 

voorstel van Natuurpunt: ‘extra sportvelden aan de Krugerbrug’. Zij wensen tevens het aantal groene 

zones in Hoboken te behouden en maximaal uit te breiden. 

 

De PVDA+ ten slotte is akkoord met onze visie rond de Hollebeek en Petroleum Zuid. Wat Fort 8 

betreft hebben zij, zoals alle andere partijen, positief advies gegeven op het voorontwerp van 

Masterplan benadrukkend dat de opmerkingen van Natuurpunt serieus genomen moeten worden. Zij 

zijn wel geen voorstander meer van bijkomende sportvelden in de driehoek tussen Schansstraat, 

spoorweg en J. Leemanslaan. Parkwachters vinden ze een absolute noodzaak. De PVDA+ stelt vast 

dat het district nauwelijks de Hobokense Polder promoot. Dit moet veranderen. Ook scholen buiten 

Polderstad gaan er te weinig naartoe. Zij zijn ook van oordeel dat er ‘een pro-actief advies gevraagd 

én in overleg gegaan moet worden met Natuurpunt Hoboken in verband met beslissingen rond het 

openbaar domein’. Als voorbeelden geven ze: groenzone Groen Zuid, heraanleg Hydepark, 

vijverpartij Polderstad en Schoonselhof. 

 

Zowel CD&V, Sp.a als N-VA zeggen hetzelfde over het voetbalstadion ten noorden van Blue Gate: 

dat kan maar als de 2 Antwerpse clubs tot een akkoord komen om beiden in dat stadion te spelen. De 

eerste twee voegen er wel aan toe: we beginnen alvast met de aanleg van de parking die ook dienstig 

kan zijn als park & ride en evenementenzone. Over de ecologische verbinding met de Hobokense 

Polder die ook daar realiteit moet worden, wordt niet gerept. 

 

Ons memorandum hebben we besloten met een woordje over ‘biodiversiteit’. Dit lijkt wel een 

scheldwoord: enkel bij N-VA staat er een zinnetje over het biodiversiteitcharter. In geen enkel ander 

programma duikt het woord biodiversiteit op. In het begin van deze legislatuur hebben we Schepen 

Guy Lauwers publiekelijk horen verdedigen dat Antwerpen werkte aan een biodiversiteittoets. Deze 

zou bij ieder project nagaan of de biodiversiteit niet geschonden wordt en maatregelen opleggen om 

deze in stand te houden. Een mooi en welkom initiatief, dat er echter nooit gekomen is. En als we de 

verschillende programma’s bekijken zit dat er de eerstvolgende zes jaar ook nog niet aan te komen. 

Slotsom: voor degenen die natuurwaarde hoog in het vaandel voeren is er nog veel werk aan de 

winkel, zeker in verband met Fort 8 en Hollebeek!  

   

(1) Zie 

www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/antwerpen/Antwerpen/Hoboken/1.1362553 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/antwerpen/Antwerpen/Hoboken/1.1362553

