
M.b.t. het BPA Fotografieiaan (ZWIIB12013837) 

- meer bepaald het voorgenomen project door de firma Essers -

formuleren de Wilrijkse fracties - op unanieme wijze-

onderstaande bedenkingen en advies : 

Wilrijk is van oudsher een ondernemingsvriendelijk district met een centrale ligging en vlotte 
verbindingen. Wilrijk, in samenwerking met de stad Antwerpen, stimuleert en ondersteunt 
juist maximaal duurzame projecten en acties die een meerwaarde kunnen betekenen voor het 
district enlof de bredere gemeenschap. Voor aile politieke mandatarissen die Wilrijk rijk is, is 
duurzame tewerkstelling dan ook van prioritair belang. 

Dit manifesteert zich ondermeer door het beleid en dienstveriening (in de mate van het 
mogelijke) af te stemmen op de noden van de ondernemers. Hierbij wordt overleg en 
samenwerking tussen het district, de stad en de ondernemers gestimuleerd en wordt er ook 
gestreefd naar duurzame bedrijfshuisvestingsmogelijkheden. 

M.b.t. het voorgenomen project van Essers zien we echter meerdere ernstige bezwaren. 
Het district is dan ook op dit moment - op basis van de huidige informatie die 
voorhanden is - niet overtuigd van de toegevoegde waarde ervan. 

I. Enkele bezorgdheden en kanttekeningen worden hieronder weergegeven : 

A. Verkeerssituatie: 

Het te kappen bos, gedomineerd door de zomereik (Quercus Robur), - het te ontwikkelen 
extra bedrijfsterrein waarvan sprake - is gelegen aan de Fotografielaan dewelke via de 
Terbekehofdreef uitkomt uit op een van de zwaliste (dubbele-) kruispunten van Vlaanderen 
(=dubbel kruispunt A 12/Boomsesteenweg-IkealSaturni Atlas-Copco-Atomiumlaan). Niet 
enkel betreft dit een zwart kruispunt, het is ook gedurende brede tijdsvensters reeds 
oververzadigd. 

Juist die capaciteit van de aansluiting op de Al21Nl77 werd door SGS in het 
ontheffingsrapport tot MER NIET in beeld gebracht "omdat specijieke verkeersgegevens 
ontbreken" (p. 79). 

SGS schrijft: "We nemen aan dat er tijdens de spitsuren nog geen signijicante problemen 
voorkomen ter /wogte van het kruispuntA12-Nl77IAtomiumlaal1." (?!) 

Volgens ons kan de reaJiteit moeilijk verder Jiggen van wat hier beschreven staat als 
aanname zonder onderzoek(!). 

Dit dient minstens vooraf in kaart te worden gebracht. 



Het district heeft m.b.t. het voorgenomen project Essers en het ontheffingsrapport tot MER 
dan ook belangrijke vragen rond verkeersimpact die eerst verder dienen onderzocht te 
worden. 

Men kan immers stell en dat de gewestwegen in Wilrijk nu al ruim overbelast zijn. 

De betreffende site zou klaarblijkelijk ontwikkeld worden door een logistieke firma, 
waardoor er niet enkel met extra woon-werk verkeer dient rekening gehouden te worden, 
maar des te meer met een groot aantal operationele voertuigen (bestelwagens & grote trekker
trailer combinaties). SGS spreekt van 600 over te hevelen verkeersbewegingen en een 
bijkomende vrachtbeweging elke 10 minuten 24/24. 

Ook rond de stelling dat heel wat werknemers zich met de fiets of het openbaar vervoer 
zouden verplaatsen, vindt het district nergens een degelijke onderbouwing terug, de ruw naar 
voor geschoven cijfers lijken het district dan ook eerder utopisch. Er zijn momenteel geen 
fietspaden aanwezig. Bijkomend rijst ook de vraag waarom er wordt voorzien in 106 
bijkomende parkeerplaatsen v~~r personenwagens naast de reeds 239 bestaande 
parkeerplaatsen? 

Gezien ondermeer het bovenstaande adviseren wii -, en vragen wij met klem-, een 
grondig onderzoeklstudie naar de verkeersimpact 1 - circulatie, -afwikkeling en 
dergelijke meer. 

B. Waterhuishouding: 

Het te kappen bos lig! vlakbij het laagste punt van zuidelijk Antwerpen. Vlakbij de 
Struisbeekvallei op de grens van Wilrijk en Aartselaar die nu reeds regelmatig overstroomt 
wat tot begrijpelijke bezorgdheid leidt in de druk bewoonde Neerlandwijk. 

Als 'lokale mandataris' kent het district het best de lokale situatie en is zij er zich van bewust 
dat de waterhuishouding de voorbije decennia negatief evolueerde. Het district stelt zich dan 
ook minstens vragen bij het ministerieel besluit d.d. 29 april 2005 van destijds bevoegd 
minister Dirk Van Mechelen: 

Overwegende het .decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid 
~nzonderheld op artIkel 8 over de watertoets; dat een verdere invulling van de bestaande 
~ndustnezone wordt nagestreefd; dat de voorschriften rekening houden met voId d 
Illfiltrati~mogelijkh~den bij de aanleg van verharde oppervlaktes; dat het gebie~e~ie~ 
gelegen IS III of nabI] een recent of natuurlijk overstromingsgebied; dat bijgevolg in aile 
redeh]kheld geoordeeld kan worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt: 

Ons inziens is deze informatie niet juist of toch minstens achterhaald. 



Niet enkel de nabijgelegen omgeving, de Struisbeekvallei, ook het desbetreffende bos 
staat regelmatig onder water. Het te kappen bos staat gedurende grote periodes van het 
jaar deels of volledig onder water. 

SGS schrijft in haar verslag (p. 33) dat het zuidelijk gedeelte (van het desbetreffende bos) veel 
natter is waardoor een aantal bomen, eiken, zijn afgestorven. 

Daarnaast stell het district zich ernstige vragen bij de voorgestelde bufferwaterbak die zou 
gebouwd worden om l4.257m2 verhard oppervlak te compenseren. Een bufferwaterbak 
compenseert nooit aile negatieve gevolgen op waterhuishouding die het gevolg zijn van het 
kappen van een eeuwenoud bos. Een duurzame en dus een efficiente waterhuishouding houdt 
veel meer in dan het installeren van een 330 kubieke meter betonnen wateropvangbak en 
bijhorende pompen. 

SGS geeft bovendien aan dat andere afvoermogelijkheden werden onderzocht maar technisch 
niet mogelijk zouden zijn. Zo is infiltratie in de bodem hier geen optie "gezien de permanent 
hoge grondwaterstancf'. 

Ook afooer naar grachten en waterlopen is niet mogelijk omdat deze (>2.5meter) hoger 
gelegen zijn dan de projectzone. "" Dit werd opgemeten door een landmeter in functie van de 
studie. 

Afooeren langs de bestaande afooer van de rest van het terrein van H.ESSERS (via Cardoen) 
is ook uilgesloten daar deze afooer bij regenweer maar net toereikend genoeg is voor de 
huidige siluatie! 

Gezien de grote te venvachten impact op verkeer en waterhuishouding in een gebied dat 
reeds te kampen heeft met verkeer- & wateroverlast - en gezien waarschijnlijk 
verkeerde aannames of belangrijke niet onderzochte elementen - dringt het district met 
klem aan op een meer dan grondig uitgevoerde MER. 

C. Rekening houdende met het gemeentelijk bestuursakkoord 2013-2018 : 

Origineel werd klaarblijkelijk de VlSle op de ontwikkeling van het gebied - waann het 
desbetreffende bos zich bevindt- vertaald in twee BPA's (BPA Fotografielaan & BPA 
Terbekehof) die samen de aanleg van de desbetreffende omgeving bevatten. 

Het district acht het in die optiek aangewezen dat er eerst rekening wordt gehouden met het 
gemeentelijke bestuursakkoord 2013-2018, Respect voor A, waar in punt 1.4 het 
volgende wordt gesteld : "dat bet strategisch-Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen up-to
date wordt gebracht met de recente ontwikkelingen en prioriteiten afgestemd met andere 
beleidsdomeinen. Tevells wordt bet geactualiseerd mobiliteitsplan er op afgestemd". 
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Daarom vraagt het district dat men eerst zou overgaan tot een update van het 
strategisch-Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, aldus rekening houdend met het 
gemeentelijk bestuursakkoord. Rekening houdend, zoals gesteld in het bestuursakkoord, 
met recente ontwikkelingen en prioriteiten afgestemd met andere beleidsdomeinen. 

Zo zou een ruimere totaaloplossing ook een weerslag kunnen hebben op een nog op te stellen 
BPA "Dooy Slooy" ten noorden van het BPA Fotografielaan. 

II. Daarnaast zien we meerdere andere bezwaren / bedenkingen / bezorgdheden: 

A. Compenserende maatregelen: 

Een volwassen bos met eiken van 150 jaar oud of ouder en erbij horende lang gewortelde 
fauna & flora vervangen door een smalle strook met boompjes van 4 jaar oud kan volgens het 
district moeilijk gecatalogeerd worden onder de noemer "compensatie". Waarom dient men 
zich slechts te houden aan het absolute (wettelijke) minimum?? 

Het district is niet tegen de maatregelen an sich die als compensatie werden voorgesteld. Deze 
maatregelen hebben echter blijkbaar in eerste instantie vooral belang voor de vlakbij wonende 
bevolking die vanuit het kasteel Klaverblad niet meer zou kijken op betonnen magazijnen. 
Het district is er in eerste instantie zeker niet categoriek tegen, het zou echter beter zijn als 
deze voorgenomen maatregelen kunnen plaatsvinden zonder het eeuwenoude bos te kappen. 

Waarom gebeurt er niet veel meer compensatie ? Waarom wordt er niet eerst bebost en dan 
pas ontbost? Dus pas wanneer er eerst nieuwe aanplantingen zouden zijn gerealiseerd en deels 
uitgegroeid (over minimaal dezelfde oppervlakte als het bestaande bos), dat er dan pas zou 
worden overgegaan tot het rooien van het bestaande bos. 

Het district gaat er principieel van uit dat degelijke compensatie een veelvoud van de 
oppervlakte omvat in vergelijking met de oppervlakte van de oude te kappen oppervlakte. 

Volgens wat het district heeft kunnen opmaken uit de ons toegereikte informatie is de 
gecompenseerde oppervlakte in het voorstel van Essers zelfs kleiner dan het oorspronkelijke 
te kappen bos. 

Het district neemt er kennis van dat de "intentie" bestaat om 55.400m2 bos te kappen (zone A 
= 19. I 00m2, zone B = 36.300m2). 

Alsook dat volgende oppervlakten zouden her-"bebost" worden: 

1.500m' vijver & omgeving 
35.700m' aanplanting 
1.320m' zone voor natuurlijke aanplanting. 

Met wat goede wil kan er bijgevolg gesproken worden over 38.520m2 her-"bebossing", of 
16.880m2 minder dan de oorspronkelijk beboste oppervlakte!!! 



B. Archeologisch onderzoek: 

Waarom wordt er gevraagd een extra (nog groter deel) bos te kappen, volgens de betreffende 
firma " ten behoeve van archeologisch onderzoe!C' ??? 

Het district heeft aile begrip voor de waarde van archeologische onderzoeken, by. wanneer 
men onverwachts bij werkzaamheden op een waardevol element uit ons verleden stu it, cfr. de 
Antwerpse Leien. Dit is in dit dossier, duidelijk toch niet het geval. Men gaat blijkbaar een 
perceel bos, zone B, extra ontbossen om er dan archeologisch onderzoek te organiseren? 
("Als de grondvesten van De Kathedraal archeologisch worden onderzocht wordt toch ook 
niet eerst de Gnze-Deve- Vrouwetoren afgebroken ? '') 

In het "Gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de mer-plicht voor het ontbossingsproject op 
het terrein van HESSERS in de Fotografielaan te Wilrijk" p. 60, wordt het volgende letterlijk 
vermeld: Het CAl (Centrale Archeologische Inventaris) vermeldt geen gekende 
archeologische sites in het projectgebied. 

Stel dat er toch archeologische resten aanwezig zijn (quod non waarschijnlijk) In het 
"Ontheffingsrapport" wordt gepleit voor "een archeologisch vooronderzoek" en staat: "door 
rooien van de bossen en grondwerken (vergraving) kan potentieel archeologisch erfgoed 
aangetast worden." (p. 56-57). 

Daarnaast kregen de raadsleden tijdens de uiteenzetting in de Raadscommissie d.d. 4 maar! 
2013 te horen dat beide projectzones samen zouden ontbost worden, hoewel voor de grotere 
"projectzone B" nog geen project voorzien is. In de "ontheffingsnota" opgemaakt door SOS 
staan in de projectomschrijving "H Essers zal het bos dan ook slechts verder ontbossen op 
het moment dat er concrete plannen zullen zijn. Dit is de eerste jaren nog niet aan de orde." 
aldus de nota op p. 25 , maar dat wordt op verschiilende plaatsen in de nota herhaald o.a. op p. 
66 in het punt 3.3.2, op p. 85 in het punt 3.6.5.4.1, op p. 94 in het punt "4. algemeen besluit". 

C. Maatschappelijk belang = "zeer waardevol" 

Het te kappen bos wordt door SGS in het verslag (p43) "als biologisch zeer waardevol 
gekarteerd". 

Naast zomereiken komen er by. esdoorns, beuken, ruwe berken, boswilgen en tamme 
kastanjes voor naast een 23-tal struiksoorten en kruidlagen. 

SGS stelt vast (na visueel en auditief onderzoek ter plaatse) dat maar liefst 22 
verschillende volgelsoorten, waaronder de bosuil, de buizerd, de winterkoning, de 
zanglijster, de gaai, de boomklever en vele anderen in het bedoelde bos leven. 

Er wordt voor het gebied ook vogeltrek gesignaleerd. 

Het bos wordt volgens SOS mogelijk gebruikt door verschiilende vleermuissoorten voor 
zowel jachtgebied als zomerverblijfplaats. 



SGS schrijft (P48); "Het bedrijf Essers wenst IIet boscomp/ex op termijll volledig te rooien. 
Het verlies aan bos wordt als sterk negatiej beoordeeld omdat IIet areaal bos dat verdwijnt 
relatiej groot is ell bi%gisch zeer waardevo/ is." 

Het betrejt daarnaast een aaneengesloten IIistorisc/z waardevol boscomplex (5.5411a.) dat 
reeds op de kaart van Ferraris (1755) als bosgebied aamvezig was (SGS-verslag pM). 

De betreffende te ontwikkelen site zou ontwikkeld worden door een transportfirma om er aan 
"opslag van goederen" en "distributie" te do en (punt 0.1 ontheffingsnota SOS) in een 
magazijn van 8.849m2. Opslag is echter een logistieke activiteit met weinig of geen 
(toegevoegde) meerwaarde. 

Het district ziet op het eerste zicht dus geen meerwaarde (toegevoegde waarde) buiten een 
(speculatieve) meerwaarde m.b.!. het onroerend goed voor de betrokken logistieke firma (en 
tevens eigenaar van de bosgrond) waarvoor een extra en nieuw trendy kantoorgebouw + 
magazijn gelegen aan de straatkant meer prestige-waarde heef! dan een gebouw aan het oog 
onttrokken, want gelegen achter een waardevol bos. 

Deze private meerwaarde weegt volgens het district allesbehalve op tegen de 
maatschappelijke minwaarde die het kappen van een bos met onder meer grote volwassen 
eiken en - beuken tot gevolg heef!. Voor de samenleving, voor de Wilrijkenaar, in het 
algemeen belang, maar ook voor de bestaande bedrijven in de nabijheid, is onder meer het 
zicht op een volwassen bos toch waardevoller dan het zicht op eender welk logistiek magazijn 
+ bureel. De meerwaarde is exclusief bestemd voor de prive, de minwaarde voor de 
samenleving. Deze bezwaren zijn geenszins limitatief geformuleerd en geenszins beperkt tot 
enkel het visuele aspect van het te kappen bos. 
De logistieke firma Essers doet klaarblijkelijk een aanvraag om een eeuwenoud bos te kappen 
terwijl er op hun vlakbij gelegen bedrijfsterrein - gelegen juist achter het betreffende bos -
mogelijk nog voldoende plaats tot uitbreiding is en dit terwijl klaarblijkelijk hun bestaande 
gebouwen mogelijk niet optimaal benut worden. 

Het kappen van het bos heef! vol gens het district - op basis van de huidige informatie in haar 
bezit - geen maatschappelijke toegevoegde waarde, blijkbaar zelfs niet op het gebied van 
bvb. tewerkstelling. Er is minstens de mogelijkheid om een nieuw gebouw op te richten op de 
reeds vergunde locatie, ingekleurd als industriegrond, eigendom van desbetreffende firma. 

Het district ziet bijvoorbeeld ook geen logistieke meerwaarde (gelet op het feit dat de afstand 
van sommige van de huidige magazijnen Essers tot de A12 groter is dan de afstand !.a.v. het 
nieuw op te richten gebouw op het huidig vergunde terrein). 

Het district heeft ook via de pers - zie De Morgen, p. 26 , d.d. 9-10 maart 2013 - kennis 
genomen van volgende uitspraak van Hilde Essers (mede-gedelegeerd bestuurder) : 
"Een ander voorbeeld in Wilrijk bouwen we een magazijn voor gevaarlijk c/zemiscll 
materiaal " .. . !!! 
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III. Rol van het district: 

Het district appreciee11 de inspanningen van de stadsdiensten en de afgevaardigde van de 
firma Essers en van Graaf Moretus om in de commissievergadering d.d. 4 maart 2013 ruime 
toelichting te komen geven, maar het district betreurt dat het pas helemaal op het einde / op 
de valreep in het besluitvormingsproces wordt betrokken, welk in se zo goed als te laat is. 

--------------------------------------

Wilrijk, 13 maart 2013 

Tom VERSTRAELEN 
Fractievoorzitter N-V A 
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~Yool 
Alexandra d ' ARCHAMBEAU 
Fractievoorzitster Open Vld 

Christiana MA TTHIJSSENS 
Fractievoorzitster CD& V 

- ----

'---_--~Jo~h::::=E-mRS 
Fractievoorzitter Sp.a 
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Erik HUYBRECHTS 
Fractievoorzitter Vlaams Belang 

Sven EYSEMANS 
Fractievoorzitter Groen 

Wouter V AN DAMME 
Fractievoorzitter PVDA+ 


