VRAAG 5
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 23 mei 2017
Indiener : sp.a fractie – Bert Delanoeije
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Hanswijkbeekbos GrensstraatVoetbalstraat
Omwille van een verkavelingsaanvraag gericht aan de gemeente Zemst – waarvoor het openbaar
onderzoek werd afgerond op 5 mei – is 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. Door het
Vlaamse gewest wordt het aangeduid als biologisch waardevol. In het bos zijn er meerdere zeer oude
bomen, waaronder drie eeuwenoude eiken. We vinden het bos in zijn huidige omvang reeds terug op
de Ferrariskaart van de jaren 1770, waardoor we het terecht ecologisch erfgoed kunnen noemen.
Daarnaast biedt het bos een habitat voor vleermuizen en vogels zoals bosuilen, bonte spechten etc.
Ook op het vlak van waterhuishouding vervult het bos een nuttige functie. Bij aanhoudende hevige
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 doordat de regulerende functie van het
bos zal 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. Door deze verkaveling wordt letterlijk de weg geplaveid voor een verdere
aantasting van dit groengebied aan de rand van Mechelen.
Als sp.a betreuren wij dat het bos zal verdwijnen, gezien de meerwaarde op ecologisch vlak en voor de
buurt, en op het gebied van de waterhuishouding en de schade die dit zal berokkenen aan tientallen
Mechelse huisgezinnen.
Daarom vragen wij of het Mechelse stadsbestuur in gesprek zal gaan met het gemeentebestuur van
Zemst om te bekijken hoe het bos kan gevrijwaard blijven?
Welke andere acties zal het Mechelse stadsbestuur ondernemen om het bos te vrijwaren, en indien
mogelijk, op langere termijn, te laten beschermen als bosgebied?

Bert Delanoeije

20 mei 2017

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

