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Geachte burgemeester,
Geachte schepen,

Het is lang geleden dat we jullie nog een open brief schreven. In deze brief willen we het graag hebben 
over drie zaken: jobs, bomen en beloftes. De nv Essers krijgt de toestemming van jullie om 12 hectare 
bos in een door Europa beschermd natuurgebied te kappen. Eén ha bos bevat ongeveer 500 bomen1.
Essers moet wel een goede vriend zijn van het stadsbestuur, want als gewone mensen in Genk één 
waardevolle boom willen kappen, dan wordt daar doorgaans geen vergunning voor verleend. Jullie 
antwoorden dat je moet kiezen: jobs of bomen. Want Essers heeft beloofd 400 jobs te scheppen. Jobs 
zijn heel belangrijk voor Genk. Maar rond beloftes van jobs hebben wij al heel wat ervaring.

Herinner jullie Ford in 2003 nog? Ford beloofde om de Focus te bouwen in Genk. Belofte verbroken. De 
transit weg, géén Focus en 3.000 mensen op straat. Nog geen 10 jaar later vroeg Ford aan het personeel 
om 12% in te leveren. In ruil beloofden ze werkzekerheid tot 2020. Het stadsbestuur gaf Ford toen 2 
miljoen euro cadeau aan belastingverminderingen. Die belastingen hebben wij, inwoners van Genk, 
betaald. Onze vuilzakken werden de helft kleiner en de prijs werd duurder. Er kwam een extra taks voor 
de ophaling van het huisvuil, een extra taks voor de groencontainer en jobverlies bij de stadsdiensten, 
wegens gebrek aan middelen om iedereen in dienst te houden.

Van beloftes weet Essers ook één en ander. Begin 2007 gaf het stadsbestuur toestemming aan Essers 
om een hal uit te breiden tot in het natuurgebied. Hiervoor werd 2,5 ha bos gekapt. In ruil daarvoor moest 
Essers 10 ha bosgebied in de omgeving opwaarderen. De hal staat er, maar vele jaren later is er van 
de verbetering van het natuurgebied nog weinig of niets terecht gekomen2. Essers is bovendien niet aan 
zijn proefstuk toe. Twee jaar geleden liet Essers in Antwerpen het eeuwenoude Ferraribos kappen, in 
ruil voor de belofte voor 250 extra jobs. Het bos is weg, maar de jobs zijn er nog altijd niet. De inwoners 
rond het Ferraribos voelen zich belogen en bedrogen.

Kampioen boskappen
Genk is kampioen boskappen aan het worden. In 2009 werd er méér dan 11 ha bos gekapt tussen de 
Henri Fordlaan, de Slingerweg en de Beverststraat3. Ook bij Horensbergdam verdween een heel stuk 
bos. Op google earth zie je nu een gat van meer dan 10 ha in het bos voor de gocarting en parking. Dat 
kwam er na veel discussie en lobbywerk. 

1. Zie departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (www.lne.be).
2. Zie onze tussenkomst op de gemeenteraad van 18 maart 2010, ‘Compenserende maatregelen nv Essers omwille van bosinname’.
3. Onder protest van PVDA op de gemeenteraad van december 2008 en december 2009, ‘Gielen containerservice: een nieuw probleem voor Genk?’.

Jobs, bomen en beloftes



De compensatie zou bestaan uit 9,9 ha extra bos in het centrum van Genk, rond Zonneweelde. Maar 
dat is géén nieuw bos. Dat bos ligt daar al meer dan 100 jaar. Nog beter, het stadsbestuur gaf een tijdje 
later toestemming om een deel van dat bos te kappen voor nieuwe hoogbouw aan Zonneweelde1. Extra 
tewerkstelling? Nul, nada, noppes, niente. 

De truc met de boscompensatie haalt het stadsbestuur nu nog eens uit met Essers. Het bestuur zegt 
het verloren bos te gaan compenseren in de Maten. Maar in de Maten worden alle 70- jarige bomen 
omgehakt om een open landschap te krijgen. Bovendien gaf het stadsbestuur enkele jaren terug toelating 
om 3 hectare bos achter de vroegere hondenschool te kappen, in het natuurgebied zelf2. Wat staat er 
nu? Een gebouw van nv De Scheepvaart. Extra tewerkstelling? Nul, nada, noppes, niente.

Hoe zit dat nu met die tewerkstelling? 
Genk heeft het meest kant en klare industrieterrein van gans Vlaanderen. Maar liefst 180 ha. Daar 
komt eind dit jaar nog eens 140 ha bij, van de vroegere Ford terreinen. Met twee autostrades, het 
Albertkanaal en het spoor aan de achterdeur. Wat moet  er nog meer zijn? Gaan jullie ons vertellen dat 
het Fordterrein, amper 5 kilometer verder, te ver is voor de vrachtwagens van Essers? Vrachtwagens 
die heel Europa doorkruisen? 

1. Onder protest van PVDA op de gemeenteraad van mei 2012, zie ‘Ontbossing Horensberg  en compensatieregelingen’.
2. Onder protest van PVDA op de gemeenteraad van september 2008, zie ‘De bevolking van Termien en van Rosendaal (Diepenbeek) verliezen een 
buffer tegen de milieuvervuiling’ en ‘Natuurgebied de Maten dreigt 3 hectare te verliezen’.
3.  Zie gemeenteraad van september 2015, ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groene corridors’.

Groene Corridors
Het stadsbestuur doet ook iets voor het milieu3. 

Ze willen alle kleine stukjes groen met elkaar 
verbinden via zogenoemde Groene Corridors. 
Maar dan gaat het om de tuinen van gewone 
mensen. Die mensen worden voor de keuze 

gesteld: ofwel verkopen aan de stad (aan een 
spotprijsje), ofwel onteigend worden. Zoals de 

mensen van de Klotbroekstraat, die in hetzelfde 
natuurgebied van Essers wonen. Of zoals de 

bewoners van de Slagmolenstraat op Termien. 
Of de bewoners van de Schansbroekstraat aan 

de mijn van Waterschei. 

Beste burgemeester en schepen, wij weten dat jullie 
bezorgd zijn voor de toekomst van Genk. Jobs zijn heel 
belangrijk voor onze kinderen. Maar zuurstof is dat ook. Er 
is nog veel luchtvervuiling in Genk. Bomen zijn een deeltje 
van de oplossing. Wij willen graag dat Essers uitbreidt. Maar 
wij begrijpen niet waarom dat niet kan op de beschikbare 
industrieterreinen of op de Ford site. Jobs én zuurstof, dat 
is wat we nodig hebben! Wij vragen het stadsbestuur dan 
ook om het natuurgebied niet te kappen en opnieuw aan 
tafel te gaan zitten met Essers. We vragen de inwoners om 
een protestmail te sturen naar het stadsbestuur, met als 
onderwerp ‘Jobs én zuurstof voor Genk’. 

Stuur een protestmail naar het stadsbestuur via limburg.pvda.be
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