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Toelichtende nota
Mechelen is een erg bosarme regio. Het is daarom des te triester dat we het de laatste tijd zo vaak
over de verschillende bedreigde bossen in de regio moeten hebben.
Omwille van een verkavelingsaanvraag gericht aan de gemeente Zemst – waarvoor het openbaar
onderzoek werd afgerond op 5 mei – is ook het bos grenzend aan de Grensstraat in Hofstade en de
tuinen van de Mechelse Voetbalstraat en Vaartdijk, bedreigd. De verkavelingsplannen zullen immers
resulteren in het rooien van het grootste deel van het bos.
Het bos vervult een belangrijke ecologische meerwaarde in de wijk Tervuursesteenweg. Op de
biologische waarderingskaart wordt het aangeduid als biologisch waardevol. In het bos staan er
meerdere zeer oude bomen, waaronder drie eeuwenoude eiken. Omdat het in zijn huidige omvang
reeds terug te vinden is op de Ferrariskaart (1770) , kunnen we het terecht ecologisch erfgoed
noemen. Hoewel klein in oppervlakte spat de biodiversiteit uit het bos met oa, Vleermuizen en vogels
zoals bosuilen en bonte spechten .
Ook op het vlak van waterhuishouding vervult het bos een belangrijke functie. Bij aanhoudende
regenval hebben de bewoners van de Voetbalstraat en Vaartdijk nu reeds last van ondergelopen tuinen
en ondergrondse kelders/garages. Het grondwaterniveau is hoog in de aanpalende woonkavels. Het
valt te verwachten dat deze wateroverlast ernstig zal toenemen als de regulerende functie van het bos
zou wegvallen.
Tot slot is het bos voor de buurtbewoners een belangrijke groene baken in een volgebouwde buurt met
weinig publiek groen. Het bos is het begin van een groene zone die zich uitstrekt van de Grensstraat
tot aan de Muizenstraat. Als de voorgestelde verkaveling er zou komen wordt letterlijk de weg
geplaveid voor een verdere aantasting van dit groengebied aan de rand van Mechelen.
Hoewel dit grensbos zich net op Zemsts grondgebied bevindt is ook het Mechels beleid betrokken
partij. Wanneer het bos verdwijnt in de nieuwe verkaveling verliezen de bewoners van de wijk
Tervuursesteenweg , hun laatste bos, hun groene buffer, hun zuurstoflong. Alle Mechelaars die in de
nabije buurt wonen dreigen bovendien natte voeten te krijgen.
Mechelen erkende het belang van dit bosgebied al langer. Bij de opmaak van het structuurplan wisten
we al dat we even over de gemeentegrenzen heen moesten kijken. Mechelen gaf toen al aan, zowel in
het richtrnggevend als bindend gedeelte, dat we het " kanaal en Hanswijkbeek wilden uitbouwen als
dragers van de ecologische infrastructuur". De hanswijkbeek werd aangeduid als een indringende

groene vinger die we via een uitvoeringsplan wilden afbakenen en die een belangrijke verbindende
functie had tussen Baarbeek- en Dijlevallei. We beschreven toen al dat kleinere bossen in het valleitje
moesten worden beschermd en verstening van de vallei moest worden voorkomen. We schreven dat
overige elementen van het ecologisch raster deze geïsoleerde bossen maximaal moesten verbinden en
we spraken zelfs van aankoop en actief natuurbeheer.
Iedereen zal met de buurtbewoners vinden dat dit bos nooit mag verdwijnen, gezien de bijzondere
waarden voor de buurt en op ecologisch vlak . De kwetsbare waterhuishouding kan oorzaak worden
voor grote schade aan tientallen Mechelse huisgezinnen. Eerstdaags moet de gemeente Zemst een
beslissing nemen in dit verkavelingsdossier. Het is vijf voor twaalf .
Daarom vragen wij aan het Mechels college om te reageren op onze vragen :
1. Of het Mechelse stadsbestuur in gesprek zal gaan met het gemeentebestuur van Zemst om te
bekijken hoe het bos kan gevrijwaard blijven?
2. Of het stadsbestuur de acties heeft ondernomen zoals in haar structuurplan beschreven.
3. Of het Mechelse stadsbestuur andere acties zal ondernemen om het bos te vrijwaren, en indien
mogelijk, op langere termijn, te laten beschermen als bosgebied?

Naam: Bert Delanoeije

Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur) of bezorgen aan stadhuis
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