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Natuur	  is	  overal,	  maar	  welke	  vorm	  van	  natuur	  is	  onze	  keuze!	  

Over	  de	  ganse	  planeet	  is	  er	  leven.	  Het	  aanwezige	  leven	  is	  een	  direct	  gevolg	  van	  de	  omgevingsfactoren	  zoals	  temperatuur,	  
daglengte,	  regenval,	  andere	  vormen	  van	  leven	  maar	  ook	  branden,	  gif,	  maaien,	  mesten,	  autoverkeer,…	  

De	  mens	  maakt	  integraal	  deel	  uit	  van	  de	  natuur.	  Hij	  ondergaat	  zowel	  de	  omgevingsfactoren	  als	  dat	  hij	  ze	  deels	  bepaalt.	  Wij	  
zijn	  hier	  niet	  uniek	  in.	  Denk	  maar	  aan	  reeën	  die	  met	  hun	  geknabbel	  het	  uitzicht	  van	  onze	  bossen	  bepalen	  of	  olifanten	  die	  de	  
savanne	  ontbossen.	  Wat	  ons	  mensen	  wel	  uniek	  maakt,	  is	  onze	  kennis	  over	  oorzaak	  en	  gevolg.	  Wij	  weten	  dat	  ons	  landbouwgif	  
tot	  een	  sterke	  terugval	  van	  insecten	  leidt.	  Wij	  weten	  ook	  dat	  dit	  gif	  leidt	  tot	  gezondheidsproblemen	  bij	  de	  mens	  en	  
bestuivingsproblemen	  bij	  onze	  landbouwgewassen.	  Dit	  besef	  maakt	  ons	  uniek.	  

De	  wetenschap	  die	  de	  relaGe	  tussen	  omgevingsfactoren	  en	  het	  voorkomen	  en	  funcGoneren	  van	  soorten	  bestudeert,	  is	  de	  
ecologie.	  
Onze	  kennis	  van	  de	  ecologie	  laat	  ons	  toe	  om	  gericht	  in	  te	  grijpen	  in	  die	  rela8es	  om	  zo	  een	  bepaalde	  gewenste	  vorm	  van	  
natuur	  te	  verkrijgen.	  	  

In	  een	  stedelijke	  omgeving	  is	  het	  menselijk	  handelen	  van	  doorslaggevend	  belang	  voor	  het	  voorkomen	  van	  planten-‐	  en	  
diersoorten.	  De	  wetenschap	  die	  zich	  toelegt	  op	  de	  studie	  van	  sterk	  door	  de	  mens	  beïnvloedde	  natuur,	  is	  de	  urban	  ecology.	  	  

Steden	  als	  Amsterdam	  hebben	  een	  volGjds	  stadsecoloog	  in	  dienst.	  Hij	  waakt	  over	  het	  behoud	  van	  de	  aanwezige	  natuur	  maar	  
probeert	  ook	  en	  vooral	  ongewenste	  gevolgen	  van	  ingrepen	  te	  milderen	  of	  te	  voorkomen.	  	  	  
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Geen	  goed	  draaiende	  economie	  en	  maatschappij	  zonder	  kwaliteitsnatuur	  (1/2)	  

Het	  sterk	  verstedelijkte	  Vlaanderen	  staat	  voor	  grote	  uitdagingen.	  De	  gevolgen	  van	  climate	  change	  beginnen	  voelbaar	  te	  
worden.	  Onze	  economie	  is	  verre	  van	  duurzaam.	  Luchtvervuiling	  en	  geluidsoverlast	  zijn	  onzichtbare	  moordenaars.	  De	  
psychische	  gezondheid	  van	  de	  bevolking	  is	  verontrustend	  slecht.	  27%	  van	  het	  ziekteverzuim	  in	  Vlaanderen	  is	  vanwege	  
psychologische	  redenen	  (Bron:	  studie	  IGnera).	  Depressie	  is	  de	  belangrijkste	  oorzaak	  van	  arbeidsongeschiktheid	  in	  Vlaanderen.	  
Iemand	  die	  leidt	  aan	  depressie	  kost	  gemiddeld	  EUR	  5.900	  per	  jaar	  aan	  de	  ziekteverzekering,	  3	  maal	  meer	  dan	  de	  doorsnee	  
Vlaming.	  	  
België	  behoort	  tot	  de	  top	  drie	  van	  Europa	  qua	  zelfdodingen	  (bron:	  h]p://www.geestelijkgezondvlaanderen.be)	  .	  	  

We	  weten	  uit	  wetenschappelijk	  onderzoek	  dat	  natuur	  belangrijk	  is	  voor	  de	  gezondheid	  van	  de	  mens:	  
-‐ directe	  toegang	  tot	  natuur	  zorgt	  voor	  een	  sterk	  verhoogde	  arbeidsproduc8viteit	  en	  gezondheid	  (Groen,	  gezond	  en	  producGef	  
TEEB	  NL).	  	  
-‐ de	  geestelijke	  gezondheid	  van	  mensen	  verbetert	  met	  het	  aantal	  uren	  dat	  ze	  doorbrengen	  in	  de	  natuur	  (minstens	  30%	  van	  de	  
oppervlakte	  moet	  bedekt	  zijn	  met	  planten)	  
-‐ de	  zichtbare	  biodiversiteit	  is	  van	  doorslaggevend	  belang	  voor	  het	  psychisch	  welbevinden	  van	  mensen	  

Kwaliteitsnatuur	  maakt	  de	  wereld	  leeDaar	  voor	  de	  mens:	  
-‐vervelende	  en	  voor	  de	  mens	  schadelijke	  organismen	  (bv.	  processierups,	  Japanse	  Duizendknoop,	  Nijlgans)	  komen	  minder	  voor	  
in	  biodiverse	  omgevingen	  
-‐ de	  landbouwproduc8viteit	  is	  a`ankelijk	  van	  biodiversiteit	  
-‐ een	  gemeente	  met	  kwaliteitsnatuur	  trekt	  meer	  en	  betere	  investeerders	  aan	  en	  zorgt	  zo	  voor	  een	  verhoogd	  gemiddeld	  
inkomen	  
-‐ soortenrijke	  robuuste	  natuur	  is	  beter	  opgewassen	  tegen	  klimaatveranderingen	  
-‐ meer	  en	  meer	  Vlamingen	  gaan	  Gjdens	  hun	  vakan8e	  op	  zoek	  naar	  soortenrijke	  natuur	  
-‐ de	  tendens	  naar	  compacter	  wonen	  vereist	  een	  kwalita8ef	  hoogstaande	  openbare	  ruimte	  
-‐ voor	  natuurbeleving	  is	  de	  stadsbewoner	  a`ankelijk	  van	  de	  auto	  (de	  ecologisch	  bewuste	  stadsbewoner	  wordt	  gestraa)	  

Kwaliteitsnatuur	  is	  dus	  een	  onmisbaar	  deel	  van	  de	  oplossing	  voor	  de	  uitdagingen	  waar	  Vlaanderen	  voor	  staat.	  
We	  hebben	  niet	  alleen	  veel	  natuur	  nodig	  nodig,	  maar	  ze	  moet	  ook	  dicht	  bij	  huis	  zijn	  en	  divers	  zijn!	  
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Geen	  goed	  draaiende	  economie	  en	  maatschappij	  zonder	  kwaliteitsnatuur	  (2/2)	  

Om	  van	  Mortsel	  een	  aangename,	  bruisende	  en	  toekomstgerichte	  woon-‐	  en	  werkomgeving	  te	  maken,	  is	  het	  volgende	  nodig:	  

-‐de	  woon-‐	  en	  werkomgeving	  moet	  natuurrijk	  zijn	  maar	  zeker	  ook	  soortenrijk	  (een	  simpele	  straatboom	  volstaat	  niet)	  

-‐ op	  wandelafstand	  zijn	  grote	  oppervlaktes	  soortenrijke	  natuur	  nodig	  (een	  vies	  park	  of	  plein	  is	  geen	  opGe)	  

-‐ de	  openbare	  ruimte	  moet	  visueel	  aantrekkelijk	  en	  proper	  zijn	  (zwerfvuil,	  in	  slijk	  gereden	  paden,	  hondenpoep	  en	  
maaiselresten	  zijn	  niet	  te	  tolereren)	  

-‐ het	  openbaar	  domein	  moet	  vooral	  met	  de	  nodige	  zorg	  beheerd	  worden!	  Het	  is	  per	  slot	  van	  rekening	  ons	  gemeenschappelijk	  
patrimonium	  en	  voor	  velen	  de	  enige	  plek	  om	  buiten	  te	  komen.	  	  

Soortenrijke	  kwaliteitsnatuur	  is	  weinig	  tot	  niet	  meer	  beschikbaar.	  De	  huidige	  manier	  van	  omgaan	  met	  groene	  ruimtes	  heea	  
geleid	  tot	  het	  verdwijnen	  van	  talloze	  soorten	  en	  het	  ontstaan	  van	  een	  troosteloze	  monotone	  openbare	  ruimte.	  

Wat	  baten	  economische	  groei	  en	  veiligheid	  als	  je	  als	  burger	  in	  een	  grijze,	  natuurloze	  wereld	  moet	  leven?	  	  

Onze	  leefomgeving	  heea	  een	  nieuwe	  aanpak	  nodig	  zodat	  wonen,	  werken	  en	  leven	  terug	  aangenaam	  wordt.	  Daarom	  hebben	  
we	  nood	  aan	  een	  natuurinclusief	  beheer	  van	  de	  open	  ruimte!	  
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Naar	  een	  natuurinclusief	  beheer	  van	  de	  openbare	  ruimte:	  nood	  aan	  kwan8teit	  

De	  stad	  is	  een	  ecosysteem.	  Om	  er	  het	  beste	  van	  te	  maken	  moeten	  we	  het	  ook	  zo	  beheren!	  
Het	  verbinden	  van	  alle	  restjes	  groen	  in	  een	  woonwijk	  maakt	  het	  creëren	  van	  kwaliteitsnatuur	  mogelijk.	  Als	  deze	  schakels	  
verbonden	  worden	  met	  grotere	  stukken	  natuur,	  worden	  de	  mogelijkheden	  alleen	  maar	  groter.	  En	  de	  resultaten	  interessanter!	  

brochure	  'Kosten	  en	  baten	  bijvriendelijk	  beheer’	  van	  
Wageningen	  Environmental	  Research	  

De	  natuurgerichte	  stad	  bekeken	  
vanuit	  het	  oog	  van	  insecten,	  
rep9elen,	  amfibieën,	  vogels	  en	  
zoogdieren	  

bv.	  Fort	  4	  

b.v.	  plantenbak	  met	  
nectarplanten	  
aan	  het	  stadhuis	  

b.v.	  pleintje	  
Kasteel	  ten	  
Dorpe	  

b.v.	  
groenstroken	  en	  
laanbomen	  in	  de	  
Dieseghemlei	  

Natuur-‐	  en	  groengebieden	  waar	  
dieren	  leven	  en	  eten	  

Verbindingsstroken	  tussen	  de	  
verschillende	  leefgebieden	  

“Tanksta9ons”	  die	  niet	  direct	  
verbonden	  zijn	  met	  
groenstroken	  of	  natuurgebieden	  

b.v.	  Klein	  
Zwitserland	  

b.v.	  treinberm	  
Lodewijk	  Dosfellei	  	  

De	  Stadstuin	  



De	  dagpauwoog	  

Nectar	  9jdens	  de	  zomer!	  Kaal	  gemaaide	  bermen	  betekent	  honger!	  	  

Voedsel	  –	  licht	  beschaduwde	  
brandnetels	  die	  maanden	  
blijven	  staan	  
Brandnetels	  die	  te	  vroeg	  
gemaaid	  worden	  zijn	  een	  val	  
voor	  oa.	  rupsen	  van	  
dagpauwogen!	  Alle	  hier	  
gelegde	  eitjes	  sterven	  met	  
een	  achteruitgang	  van	  de	  
soort	  als	  gevolg.	  

Overwinteren	  	  
in	  een	  holle	  	  
boom	   Enkele	  weken	  

+/-‐	  een	  maand	  

+/-‐	  een	  week	  

1000-‐tal	  eitjes	  

De	  zeer	  algemene	  dagpauwoog	  heea	  dus	  zowel	  ruigere	  stukjes	  natuur	  in	  de	  lichte	  schaduw	  nodig,	  als	  bloemrijk	  grasland	  in	  de	  
zon	  en	  holle	  oude	  bomen	  in	  de	  winter!	  	  

Naar	  een	  natuurinclusief	  beheer	  van	  de	  openbare	  ruimte:	  nood	  aan	  kwaliteit	  

Stroken	  gras	  of	  struiken	  of	  een	  straat	  met	  bomen	  zijn	  niet	  sowieso	  natuurrijke	  gebieden.	  Meer	  zelfs,	  het	  kan	  een	  ecologische	  
val	  worden	  voor	  gewenste	  soorten!	  Slecht	  beheer	  is	  de	  doodsteek	  voor	  veel	  gewenste	  soorten	  en	  het	  begin	  van	  overlast.	  
Andere	  niet-‐gewenste	  soorten	  profiteren	  wel	  van	  slecht	  beheer	  zoals	  b.v.	  houtduiven,	  ra]en	  en	  processierupsen.	  Hoe	  armer	  
de	  omgeving,	  hoe	  minder	  last	  ze	  hebben	  van	  predaGe	  (rovers).	  En	  dus,	  hoe	  meer	  last	  wij	  er	  van	  hebben.	  	  

De	  Stadstuin	  



Natuurinclusief	  beheer	  van	  de	  openbare	  ruimte	  focust	  op	  kwaliteit	  en	  kwanGteit	  

Om	  een	  antwoord	  te	  bieden	  op	  de	  maatschappelijke	  uitdagingen	  hebben	  we	  nood	  aan	  natuurinclusief	  beheer	  van	  de	  
openbare	  ruimte.	  

1.	  Omschakelen	  van	  het	  huidig	  groenbeheer	  in	  de	  woonwijken	  naar	  natuurgericht	  beheer	  van	  openbaar	  groen	  (wegbermen,	  
struikenborders)	  
Veel	  woonwijken	  in	  Mortsel	  hebben	  grasbermen	  en	  struikparGjen.	  Tot	  op	  vandaag	  worden	  deze	  periodiek	  gemaaid	  en	  
geschoren.	  De	  grasbermen	  zijn	  bloemloos	  en	  zeer	  soortenarm.	  Bij	  het	  maaien	  wordt	  het	  gras	  niet	  opgevangen.	  Het	  resultaat	  is	  
een	  grasveld	  met	  klodden	  vermalen	  gras.	  Ook	  de	  struikparGjen	  zijn	  veelal	  bloemloos	  en	  dragen	  bij	  tot	  het	  troosteloze	  beeld	  
van	  de	  stad.	  Veel	  van	  deze	  beplanGngen	  zijn	  daarenboven	  beschadigd	  door	  inrijdende	  wagens	  en	  zwerfvuil.	  	  
De	  meeste	  beplanGngen	  kunnen	  eenvoudig	  omgevormd	  worden	  tot	  bloemrijk	  hooiland	  en	  natuurrijke	  houtkanten.	  

2.	  Omvormen	  van	  parken	  en	  pleinen	  tot	  natuurrijke	  plekken	  met	  gemaaide	  paden	  en	  lig-‐	  en	  speelweides	  
Het	  huidige	  groenbeheer	  van	  parken	  en	  pleinen	  beperkt	  zich	  tot	  maaien	  en	  scheren.	  Het	  resultaat	  zijn	  bloemarme,	  
soortenarme	  plekken	  die	  dienst	  doen	  als	  hondentoilet.	  De	  meeste	  bewoners	  mijden	  de	  parken	  en	  pleinen.	  Voor	  elk	  park	  en	  
plein	  is	  een	  beheer-‐	  en	  ontwikkelingsplan	  nodig.	  Centraal	  hierin	  moet	  het	  realiseren	  van	  een	  soortenrijke	  omgeving	  staan	  
waar	  de	  bezoeker	  zijn	  hart	  kan	  ophalen	  aan	  de	  aanwezige	  natuur.	  Op	  weldoordachte	  plekken	  zijn	  lig-‐	  en	  speelweides	  nodig.	  	  

3.	  Openstellen	  en	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  groengebieden	  voor	  wandelaars	  en	  natuurlie`ebbers	  
De	  huidige	  groengebieden	  in	  Mortsel	  kunnen	  het	  groot	  aantal	  bezoekers	  niet	  meer	  aan.	  Op	  een	  warme	  lentedag	  is	  het	  
koppenlopen	  in	  Fort	  4.	  Daarom	  is	  het	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  grote	  groengebieden	  meer	  dan	  ooit	  aan	  de	  orde.	  Het	  open	  
landschap	  Gasthuishoeven	  is	  een	  potenGeel	  groengebied	  van	  meer	  dan	  100ha.	  Hier	  kan	  natuurgerichte	  landbouw,	  
natuurontwikkeling	  en	  zachte	  recreaGe	  hand	  in	  hand	  gaan.	  Maar	  ook	  het	  vliegveld	  vertegenwoordigt	  meer	  dan	  180ha	  
potenGeel	  groengebied.	  Gezien	  de	  nood	  aan	  natuur	  in	  Mortsel	  is	  elke	  andere	  invulling	  hier	  uitgesloten.	  

4.	  Beschermen	  van	  de	  resterende	  natuurwaarden	  in	  Mortsel:	  zoals	  de	  Vleermuizenslaapplaatsen	  in	  Fort	  4,	  de	  laatste	  Kieviten	  
in	  het	  open	  landschap	  Gasthuishoeven,	  de	  unieke	  fauna	  en	  flora	  van	  Klein	  Zwitserland,	  de	  broedplaatsen	  van	  de	  drie	  soorten	  
valken.	  De	  resterende	  natuurwaarden	  in	  Mortsel	  moeten	  prioritair	  beschermd	  worden.	  Dit	  zijn	  monumenten.	  Om	  hun	  
toekomst	  veilig	  te	  stellen	  is	  bescherming	  niet	  voldoende,	  verbinding	  van	  de	  verschillende	  leefgebieden	  is	  noodzakelijk.	  
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Natuurinclusief	  beheer:	  1.	  Woonwijken,	  treinbermen	  en	  wegkanten	  (1/2)	  	  

Ruimte	  voor	  natuur	  creëren	  begint	  in	  de	  woonwijken	  en	  langs	  de	  wegen:	  

Huidige	  situa8e:	  beheer	  als	  noodzakelijk	  kwaad	  
Resultaat:	  een	  troosteloze	  verwaarloosde	  indruk	  	  
met	  ecologisch	  weinig	  waarde	  	  

Gewenste	  situa8e:	  beheer	  zorgt	  voor	  een	  bloemrijke	  rand	  vol	  insecten,	  wilde	  
planten	  en	  vogels	  
Dit	  is	  zowel	  op	  grote	  als	  kleine	  schaal	  toe	  te	  passen.	  	  

brochure	  'Kosten	  en	  baten	  bijvriendelijk	  beheer’	  van	  
Wageningen	  Environmental	  Research	  
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Natuurinclusief	  beheer:	  1.	  Woonwijken,	  treinbermen	  en	  wegkanten	  (2/2)	  	  	  

De	  omschakeling	  naar	  een	  natuurinclusief	  beheer	  is	  kostenneutraal	  (brochure	  'Kosten	  en	  baten	  bijvriendelijk	  beheer’	  )!	  De	  
groendienst	  moet	  evolueren	  van	  een	  verbeterde	  poetsdienst	  (kostenpost)	  naar	  een	  bron	  en	  motor	  van	  een	  leelare	  en	  
duurzame	  stad	  (meerwaarde	  maker)!	  

Om	  deze	  omschakeling	  mogelijk	  te	  maken	  is	  het	  volgende	  nodig:	  
-‐ bijscholing	  werknemers	  groendienst	  en	  leidende	  ambtenaren	  
-‐ 100%	  inzet	  op	  bestrijding	  van	  zwerfvuil,	  loslopende	  honden,	  vernielingen	  door	  auto’s	  en	  vrachtwagens	  
-‐ opmaak	  gedetailleerde	  beheer-‐	  en	  transi8eplannen	  met	  bijhorende	  streefdoelen	  (+	  meetmethodes)	  
-‐ open	  en	  volledige	  communica8e	  naar	  de	  bewoners	  (minstens	  wekelijks	  een	  uitgebreide	  rubriek	  natuurnieuws	  op	  de	  
stadswebsite)	  
-‐ 100%	  engagement	  van	  poliGe	  Minos	  en	  de	  GAS	  ambtenaren	  
-‐ 100%	  engagement	  van	  de	  bevoegde	  ambtenaren	  en	  poliGci!	  

Deze	  omschakeling	  gaat	  in	  het	  begin	  veel	  protest	  uitlokken.	  Vergeet	  echter	  niet	  dat	  de	  hardste	  roepers	  de	  meerderheid	  niet	  
vertegenwoordigen.	  Via	  communica8e	  en	  het	  consequent	  bestrijden	  van	  zwerfvuil	  en	  inciviek	  gedrag	  kan	  deze	  kriGek	  
gecounterd	  worden.	  

Het	  samen	  bouwen	  aan	  een	  natuurrijke	  woon-‐	  en	  werkomgeving	  kan	  de	  basis	  vormen	  voor	  een	  hechte	  verbonden	  
gemeenschap	  waar	  zorg	  en	  interesse	  voor	  natuur	  poliGeke	  en	  religieuze	  verschillen	  oversGjgen.	  Dit	  is	  misschien	  nog	  meer	  
waard	  dan	  de	  economische	  meerwaarde	  van	  een	  natuurrijke	  omgeving.	  	  

Bewoners	  moeten	  de	  kans	  krijgen	  om	  mee	  te	  bouwen	  aan	  deze	  nieuwe	  leefomgeving.	  De	  overheid	  moet	  hier	  de	  
mogelijkheden	  voor	  creëren.	  Het	  huidige	  hak-‐	  en	  klepelbeheer	  staat	  hier	  haaks	  op	  en	  heea	  menig	  natuurlie`ebber	  alle	  illusie	  
op	  een	  betere	  leefomgeving	  ontnomen.	  	  

Elke	  burger	  heeU	  recht	  op	  een	  natuurrijke	  omgeving	  die	  met	  zorg	  beheerd	  wordt!	  
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Natuurinclusief	  beheer:	  2.	  Omvormen	  van	  parken	  en	  pleinen	  tot	  natuurrijke	  plekken	  	  

Vandaag	  zijn	  de	  meeste	  parken	  en	  pleinen	  slechts	  en	  alleen	  verbeterde	  hondentoile]en	  en	  vuilnisbakken.	  Beheer	  beperkt	  zich	  
tot	  zielloos	  hakken	  en	  klepelen.	  Deze	  parken	  en	  pleinen	  liggen	  als	  het	  ware	  te	  wachten	  op	  immo-‐ontwikkeling…	  De	  
Mortselnaar	  mijdt	  deze	  sGnkende	  plekken	  als	  de	  pest.	  	  

Voor	  elke	  park	  en	  plein	  is	  een	  beheerplan	  met	  een	  natuurgericht	  toekomstbeeld	  nodig.	  Elke	  vorm	  van	  beheer	  moet	  
doelbewust	  gebeuren	  met	  het	  gewenst	  eindbeeld	  in	  het	  achterhoofd.	  	  

Parken	  en	  pleinen	  moeten	  ontwikkelen	  naar	  mini-‐natuurgebieden	  met	  voorbehouden	  zit-‐	  en	  speelruimtes.	  De	  zit-‐	  en	  
speelruimtes	  moeten	  (in	  tegenstelling	  tot	  vandaag)	  met	  de	  grootste	  zorg	  beheerd	  worden.	  Bij	  het	  maaien	  wordt	  het	  gras	  
opgevangen	  en	  de	  paden	  opgekuisd.	  Als	  de	  nood	  om	  grote	  oppervlaktes	  dwangmaGg	  te	  maaien	  verdwijnt,	  is	  er	  extra	  8jd	  voor	  
kwaliteitswerk.	  Snoeiafval	  wordt	  gebruikt	  om	  houtwallen	  aan	  te	  leggen.	  	  

Parken	  en	  pleinen	  zijn	  er	  voor	  iedereen.	  Een	  kwalita8ef	  hoogstaande	  openbare	  ruimte	  met	  zorg	  beheerd	  maakt	  compacter	  
wonen	  aanvaardbaar.	  Nabije	  parken	  en	  pleinen	  kunnen	  de	  nood	  voor	  privétuinen	  deels	  opvangen.	  

Een	  aantal	  niet-‐populaire	  maatregelen	  dringen	  zich	  op	  zoals	  een	  belasGng	  op	  honden	  (oplopend	  met	  het	  aantal	  gehouden	  
honden),	  het	  beteugelen	  van	  overtredingen	  en	  het	  effecGef	  afsluiten	  van	  (een	  deel	  van)	  de	  groengebieden	  voor	  honden.	  Ook	  
zijn	  het	  bestrijden	  van	  zwerfvuil	  en	  sluikstort	  prioritair	  in	  het	  herwaarderen	  van	  onze	  parken	  en	  pleinen	  als	  deel	  van	  de	  
ruggengraat	  voor	  een	  natuurinclusieve	  stad.	  	  

Dit	  is	  vandaag	  echter	  niet	  het	  geval.	  De	  meeste	  terreinen	  worden	  geclaimd	  door	  hondenlie`ebbers	  en	  liggen	  vol	  zwerfvuil.	  
Ouders	  met	  kinderen,	  maar	  ook	  gewone	  wandelaars	  en	  natuurlie`ebbers	  mijden	  vanwege	  hondenoverlast	  parken	  en	  pleinen.	  
De	  meeste	  bewoners	  van	  Morstel	  gaan	  dus	  elders	  op	  zoek	  naar	  natuur	  en	  wandelruimte.	  Mortsel	  jaagt	  zijn	  bewoners	  de	  stad	  
uit!	  Een	  deel	  verhuist,	  een	  deel	  verlaat	  de	  stad	  in	  zijn	  vrije	  Gjd.	  	  

Vandaag	  heerst	  er	  een	  gedoogbeleid	  t.o.v.	  	  sluikstort,	  hondenpoep,	  auto’s	  die	  in	  de	  groenberm	  parkeren	  en	  loslopende	  
honden.	  Dit	  gedoogbeleid	  leidt	  tot	  een	  klimaat	  van	  onbehagen	  bij	  de	  bevolking.	  Dit	  vertaalt	  zich	  in	  toenemende	  
onverdraagzaamheid	  en	  gevoel	  van	  onveiligheid.	  Ook	  de	  lokale	  economie	  deelt	  in	  de	  klappen.	  
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Natuurinclusief	  beheer:	  3.	  Nieuwe	  natuur	  in	  het	  open	  landschap	  Gasthuishoeven	  	  

Het	  landschap	  Gasthuishoeven	  ligt	  in	  het	  verlengde	  van	  de	  vlakte	  van	  
de	  luchthaven	  van	  Deurne.	  Het	  gebied	  wordt	  begrensd	  door	  de	  
Krijgsbaan,	  de	  bovengrondse	  spoorlijn	  Antwerpen	  -‐	  Lier,	  de	  grens	  met	  
Boechout	  en	  Fort	  3	  in	  Borsbeek.	  Het	  gebied	  grenst	  aan	  Deurne,	  
Borsbeek	  en	  Boechout.	  

Het	  gebied	  heeU	  een	  oppervlakte	  van	  ongeveer	  120ha.	  Dat	  is	  
ongeveer	  47m2	  poten8ële	  natuur	  per	  inwoner!	  

Doorheen	  het	  sportlandschap	  loopt	  de	  Fortloop.	  Deze	  waterloop	  
meandert	  doorheen	  de	  vlakte.	  Deze	  meandering	  is	  recentelijk	  hersteld	  
in	  het	  kader	  van	  een	  ecologische	  herinrichGng.	  	  

Naast	  het	  terrein	  voor	  de	  woonwagenbewoners	  is	  een	  plas	  gegraven	  
die	  dient	  als	  opvangbekken	  bij	  hevige	  neerslag.	  Deze	  plas	  heea	  samen	  
met	  het	  omliggende	  grasland	  een	  ecologische	  inrichGng	  gekregen.	  

Het	  grootste	  deel	  van	  het	  gebied	  is	  in	  handen	  van	  verschillende	  
overheden,	  nl.	  ANB,	  de	  stad	  Mortsel	  en	  de	  Regie	  der	  Luchtwegen.	  	  
Dit	  gebied	  leent	  zich	  uitstekend	  voor	  natuurinrichGng	  en	  zachte	  
recreaGe.	  	  
Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  militair	  domein	  Klein	  Schietveld	  in	  
Brasschaat.	  Dit	  gebied	  is	  opengesteld	  voor	  wandelaars	  en	  
natuurlie`ebbers.	  	  
De	  noodzaak	  voor	  een	  groot	  natuurgebied	  is	  merkelijk	  groter	  in	  
Mortsel	  dan	  in	  Brasschaat.	  Vandaag	  heea	  echter	  één	  landbouwer	  
bijna	  het	  alleenrecht	  op	  het	  gebruik	  van	  deze	  gemeenschapsgrond.	  
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Voorstel	  tot	  inrichGng	  van	  het	  
gebied	  Gasthuishoeven	  

Legende:	  
Blauw	  =	  Natuurkernen	  
Geel	  =	  Soortgerichte	  
beschermingsmaatregelen	  voor	  
akker-‐	  en	  weidevogels	  
Fuchsia	  =	  Natuurontwikkeling:	  grote	  
assen	  verbindingsnatuur	  
Licht	  Blauw	  =	  Landbouw	  met	  oog	  en	  
respect	  voor	  boerennatuur	  

InspiraGe:	  Alterra	  Wageningen:	  
Boeren	  voor	  Natuur:	  hoe	  werkt	  het	  
en	  wat	  levert	  het	  op?	  

Dit	  voorstel	  is	  in	  detail	  uitgewerkt	  en	  
voorgesteld	  aan	  de	  bevoegde	  
schepen	  en	  de	  milieuambtenaar.	  
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leeuwerik,	  kievit	  en	  
massa’s	  vlinders!	  



Natuurinclusief	  beheer:	  3.	  nieuw	  natuurgebied	  Voormalig	  Vliegveld	  	  

Het	  vliegveld	  van	  Deurne	  ligt	  voor	  20%	  van	  
de	  oppervlakte	  in	  de	  stad	  Mortsel.	  
LuchthavenacGviteiten	  in	  een	  dicht	  bewoond	  
gebied	  zijn	  niet	  te	  verantwoorden.	  
Bovendien	  is	  de	  huidige	  exploitaGe	  alleen	  
mogelijk	  met	  belasGngsgeld.	  De	  exploitaGe	  
van	  dit	  stuk	  gemeenschapsgrond	  komt	  
slechts	  enkelen	  ten	  goede.	  

Alle	  omgevende	  woonwijken	  hebben	  sterke	  
nood	  aan	  natuur.	  Dit	  gebied	  van	  meer	  dan	  
180ha	  biedt	  een	  gedroomde	  kans	  om	  stukje	  
spontane,	  woeste	  natuur	  te	  creëren.	  

De	  inwoners	  willen	  meer	  en	  meer	  echte	  
natuur	  waar	  de	  mens	  slechts	  en	  alleen	  de	  
paden	  open	  houdt.	  Dit	  gebied	  is	  voldoende	  
groot	  om	  een	  ambiGeus	  project	  mogelijk	  te	  
maken!	  
Spontane	  natuur	  heeU	  daarenboven	  een	  
heel	  lage	  beheerkost	  wat	  het	  ook	  een	  heel	  
duurzaam	  project	  maakt.	  
Door	  de	  ondertunneling	  is	  een	  ecoduct	  
ontstaan	  dat	  dit	  gebied	  verbindt	  met	  de	  
andere	  resterende	  groengebieden.	  Een	  reeks	  
ecotunnels	  (betonnen	  kokers	  met	  diameter	  
1m)	  moeten	  een	  verbinding	  met	  Klein	  
Zwitserland	  Noord	  mogelijk	  (onder	  de	  
spoorweg)	  maken.	  

Nieuwe natuur!

900 m

20/09/2018Bron: www.geopunt.be 1

De	  nood	  aan	  bijkomende	  natuur	  is	  dermate	  hoog	  dat	  
woonuitbreiding	  en	  KMO-‐zones	  hier	  volledig	  uit	  den	  boze	  
zijn.	  De	  omliggende	  wijken	  zijn	  reeds	  volgebouwd	  en	  
dichtbewoond.	  Voor	  inbreiding	  en	  KMO	  is	  hier	  geen	  plaats.	  

De	  huidige	  bebouwde	  zones	  moeten	  omgevormd	  worden	  
tot	  speelnatuur.	  Onze	  kinderen	  hebben	  hier	  recht	  op!	  

Dit	  natuurgebied	  moet	  op	  termijn	  ook	  een	  s8ltegebied	  
worden	  in	  het	  verstedelijkt	  gebied.	  
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Natuurinclusief	  beheer:	  4.	  Beschermen	  van	  wat	  er	  nog	  rest,	  de	  Gjd	  dringt!	  

Mortsel	  is	  nog	  enkele	  natuurparels	  rijk.	  Hun	  toekomst	  is	  echter	  niet	  verzekerd.	  

Enkele	  voorbeelden:	  

-‐ In	  Mortsel	  broeden	  5	  soorten	  roofvogels:	  torenvalk,	  boomvalk,	  slechtvalk,	  buizerd	  en	  sperwer.	  De	  torenvalk	  broedt	  in	  een	  bosje	  
op	  de	  terreinen	  van	  het	  vliegveld.	  De	  buizerd	  broedt	  hier	  ook.	  De	  bosjes	  staan	  op	  de	  lijst	  om	  omgezet	  te	  worden	  in	  KMO-‐zone.	  De	  
slechtvalk	  broedt	  op	  de	  schoorsteen	  van	  Agfa-‐Gevaert	  en	  is	  verzekerd	  van	  zijn	  toekomst	  dankzij	  het	  engagement	  van	  Natuurpunt	  
en	  Agfa-‐Gevaert.	  De	  boomvalk	  broedt	  jaarlijks	  in	  het	  populierenbos	  in	  de	  Koeisteerthofdreef.	  Dit	  bos	  dreigt	  gekapt	  te	  worden,	  het	  
bijhorend	  groengebied	  volgebouwd.	  De	  sperwer	  broedt	  op	  het	  Hof	  Van	  Riet	  in	  een	  verwaarloosde	  privétuin.	  De	  toekomst	  van	  
deze	  nestplaats	  is	  hoogst	  onzeker.	  Resultaat:	  de	  toekomst	  van	  4	  op	  de	  5	  roofvogels	  is	  hoogst	  onzeker.	  

-‐ Enkele	  jaren	  geleden	  werd	  de	  natuurlijke	  bedding	  van	  de	  Fortloop	  hersteld.	  De	  oevers	  konden	  spontaan	  ontwikkelen	  en	  
bovendien	  werd	  een	  plas	  aangelegd	  met	  een	  potenGeel	  interessant	  hooiland.	  Over	  de	  jaren	  heen	  doken	  hier	  enkele	  interessante	  
vlindersoorten	  op	  met	  als	  hoogtepunt	  de	  koninginnenpage.	  Ook	  heea	  de	  dodaars	  hier	  succesvol	  gebroed.	  Dit	  jaar	  heeU	  de	  
groendienst	  de	  vlinderrijke	  oever	  volledig	  geklepeld	  met	  als	  gevolg	  dat	  de	  (voorzich8g)	  groeiende	  popula8e	  vlinders	  
gedecimeerd	  is.	  De	  ondoordachte	  ontwikkeling	  van	  het	  sportlandschap	  heea	  de	  steenuil	  als	  broedvogel	  doen	  verdwijnen.	  Het	  
hooiland	  en	  bijhorende	  plas	  is	  vrij	  te	  betreden	  en	  wordt	  nu	  meer	  en	  meer	  geclaimd	  door	  hondenlie`ebbers.	  De	  toekomst	  van	  de	  
watervogels	  is	  zeer	  onzeker.	  Ondanks	  beloUes	  van	  het	  stadsbestuur	  is	  tot	  op	  heden	  geen	  enkele	  akker	  vrijgehouden	  voor	  
broedende	  kieviten…	  	  

-‐ Door	  een	  gebrek	  aan	  wandelgebied	  en	  controle	  verwordt	  Klein	  Zwitserland	  tot	  het	  zoveelste	  hondentoilet.	  RegelmaGg	  wordt	  er	  
brand	  gesGcht.	  Als	  overtredingen	  gemeld	  worden	  treedt	  poliGe	  Minos	  (tot	  nu	  toe)	  niet	  op.	  De	  toekomst	  van	  de	  hazelworm	  in	  
Mortsel	  staat	  daardoor	  sterk	  onder	  druk….	  
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Natuurinclusief	  beheer:	  4.	  Beschermen	  van	  wat	  er	  nog	  rest,	  werk	  op	  maat	  is	  nodig!	  

Hetgeen	  er	  nog	  rest	  aan	  waardevolle	  natuur	  vormt	  de	  basis	  voor	  het	  uitbouwen	  van	  een	  natuurrijke	  woon-‐	  en	  werkomgeving.	  	  

Een	  soort	  verliezen	  is	  eenvoudig,	  er	  één	  bijwinnen	  vraagt	  enorm	  veel	  moeite	  (en	  een	  goede	  dosis	  geluk).	  Soorten	  die	  op	  
naGonaal	  en	  internaGonaal	  vlak	  onder	  druk	  staan,	  hebben	  geen	  populaGeoverschot.	  M.a.w.	  als	  een	  soort	  lokaal	  uitstera,	  is	  er	  op	  
korte	  termijn	  weinig	  kans	  op	  terugkeer,	  ook	  niet	  als	  alle	  randvoorwaarden	  vervuld	  zijn.	  	  

Het	  verdwijnen	  van	  specialisGsche	  soorten	  wordt	  meestal	  gevolgd	  door	  een	  toename	  van	  generalisten	  zoals	  verwilderde	  ka]en,	  
ra]en,	  houtduiven,	  nijlganzen,	  kraaien,	  etc.	  Het	  veelvuldig	  voorkomen	  van	  deze	  soorten	  is	  een	  symptoom	  voor	  een	  
ondoordachte	  omgang	  met	  onze	  natuurlijke	  omgeving.	  Zoals	  eerder	  vermeld,	  de	  natuur	  verdwijnt	  niet,	  ze	  wordt	  minder	  
aangenaam	  voor	  de	  mens.	  	  	  

Daarom	  moet	  de	  stad	  Mortsel	  zonder	  ruimte	  voor	  compromis	  de	  resterende	  natuurwaarden	  maximaal	  beschermen.	  
Bescherming	  is	  niet	  louter	  passief.	  Een	  versterking	  van	  de	  nog	  resterende	  natuur	  is	  een	  noodzaak.	  

Om	  het	  verlies	  van	  natuurwaarden	  op	  privédomein	  op	  te	  kunnen	  vangen	  is	  een	  netwerk	  van	  zogenaamde	  broedbosjes	  (op	  
overheidsgrond)	  nodig.	  Dit	  zijn	  afgesloten	  stukken	  natuur	  met	  als	  enige	  funcGe	  het	  verschaffen	  van	  ongestoorde	  broed-‐	  en	  
schuilplekken.	  Deze	  broedbosjes	  zijn	  omheinde	  stukken	  natuur	  die	  variëren	  van	  200m2	  tot	  enkele	  1000m2.	  Aan	  de	  rand	  van	  de	  
grotere	  stukken	  kunnen	  kijkwanden	  geplaatst	  worden.	  De	  bosjes	  liggen	  steeds	  in	  de	  buurt	  van	  netwerken	  van	  natuurrijke	  
groengebieden.	  Dit	  systeem	  van	  broedbosjes	  bestaat	  al	  in	  Den	  Haag	  en	  is	  heel	  succesvol.	  

Voor	  verschillende	  soorten	  planten	  en	  dieren	  vormen	  wegen	  en	  spoorlijnen	  onoverbrugbare	  hindernissen.	  De	  egel	  heea	  het	  
bijvoorbeeld	  heel	  moeilijk	  in	  een	  sterk	  verstedelijkt	  gebied.	  Een	  weg	  oversteken	  is	  immers	  veelal	  fataal.	  Ecotunnels	  en	  ecoducten	  
kunnen	  hier	  soelaas	  brengen.	  Voor	  eekhoorns	  is	  een	  netwerk	  van	  klimtouwen	  een	  goede	  oplossing.	  	  

De	  bestaande	  natuur	  moet	  op	  de	  best	  mogelijk	  manier	  beheerd	  worden.	  Het	  beheer	  wordt	  nog	  al	  te	  vaak	  gezien	  als	  een	  
noodzakelijk	  kwaad	  en	  niet	  als	  een	  manier	  om	  een	  eindbeeld	  te	  realiseren.	  Op	  Klein	  Zwitserland	  na	  ontbreekt	  voor	  elke	  
groenzone	  een	  gedetailleerd	  beheerplan	  met	  eindbeeld	  en	  doelsoorten.	  Dit	  is	  nodig	  om	  bovenstaande	  doelstellingen	  te	  
realiseren.	  Hiervoor	  kunnen	  zowel	  externe	  parGjen	  aangesproken	  worden	  als	  het	  huidige	  ambtenarenkorps	  bijgeschoold.	  Een	  
objec8eve	  meetmethode	  moet	  geïmplementeerd	  worden	  om	  het	  natuurgerichte	  groenbeheer	  te	  evalueren	  en	  eventueel	  bij	  te	  
sturen.	  
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Besturen	  is	  het	  beheren	  van	  het	  mensenecosysteem	  

Een	  natuurinclusief	  beleid	  beperkt	  zich	  niet	  tot	  het	  groenbeheer.	  

Volgende	  domeinen	  hebben	  één	  of	  meerdere	  raakvlakken	  met	  kwaliteitsnatuur:	  
-‐ Onderwijs.	  	  

-‐ Elke	  leerling	  in	  Mortsel	  moet	  de	  kans	  krijgen	  om	  natuur	  te	  leren	  kennen	  als	  een	  levend	  geheel.	  Daarom	  sGmuleert	  het	  
beleid	  natuurexcursies	  in	  de	  stad.	  	  
-‐ De	  stad	  voert	  een	  intensieve	  campagne	  om	  de	  jongeren	  te	  betrekken	  bij	  de	  natuur	  en	  er	  met	  zorg	  mee	  om	  te	  gaan.	  	  
-‐ Naast	  een	  kunstacademie	  richt	  de	  gemeente	  een	  natuur-‐	  en	  wetenschapsacademie	  op.	  Op	  woensdagmiddag	  en	  
zaterdagochtend	  kunnen	  geïnteresseerde	  jongeren	  hier	  aan	  natuurstudie	  doen	  onder	  begeleiding	  van	  een	  ervaren	  
veldbioloog	  en	  wetenschapper.	  

-‐ Ruimtelijke	  ordening.	  	  
-‐ Bij	  de	  bouw	  en	  renova8e	  van	  gebouwen	  wordt	  het	  plaatsen	  van	  vleermuiskasten	  en	  nestkasten	  voor	  zwarte	  roodstaart,	  
huismus	  of	  gierzwaluw	  een	  voorwaarde	  voor	  het	  bekomen	  van	  een	  bouwvergunning.	  
-‐ Vanaf	  1	  januari	  2019	  wordt	  een	  algehele	  betonstop	  afgekondigd.	  	  
-‐ TuinverlichGng	  wordt	  aan	  banden	  gelegd,	  ten	  laatste	  om	  22h00	  moet	  alle	  kunstlicht	  gedoofd	  worden.	  
-‐ Een	  s8lle	  woonomgeving	  is	  noodzaak	  voor	  mens	  en	  natuur.	  Nachtlawaai	  wordt	  aan	  banden	  gelegd,	  een	  geluidsgrens	  van	  
78dBa	  wordt	  gradueel	  opgelegd.	  Het	  gebruik	  van	  tuin-‐	  en	  bouwmachines	  op	  zondag	  wordt	  beteugeld.	  

-‐ Welzijn	  en	  Gezondheid.	  
-‐ De	  stad	  start	  een	  reïntegraGeproject	  op	  voor	  langdurig	  werklozen.	  De	  doelgroep	  zal	  ingezet	  worden	  bij	  het	  natuurbeheer	  
en	  het	  proper	  houden	  van	  de	  groengebieden.	  
-‐ De	  stad	  voert	  een	  doorgedreven	  campagne	  tegen	  het	  gebruik	  van	  pesGciden	  en	  herbiciden	  in	  de	  gemeente.	  De	  bewoners	  
worden	  bewust	  gemaakt	  van	  de	  negaGeve	  effecten	  voor	  mens,	  milieu	  en	  natuur.	  ParGculieren,	  verenigingen	  of	  bedrijven	  
die	  terreinen	  huren	  van	  de	  stad	  sluiten	  een	  overeenkomst	  af	  met	  de	  Stad	  dat	  ze	  nergens	  binnen	  de	  grenzen	  van	  de	  stad	  
pesGciden	  of	  herbiciden	  gebruiken.	  Dit	  maakt	  deel	  uit	  van	  elke	  huurcontract	  en	  geldt	  als	  ontbindende	  voorwaarde.	  
-‐ In	  de	  stad	  Mortsel	  moet	  de	  jacht	  verboden	  worden.	  De	  jacht	  is	  niet	  te	  verenigen	  met	  de	  doelstellingen	  van	  het	  
mensgerichte	  natuurinclusieve	  beleid.	  Daarenboven	  is	  het	  verdwijnen	  van	  de	  vos	  uit	  het	  open	  landschap	  Gasthuishoeven	  
het	  gevolg	  van	  de	  jacht.	  De	  vos	  behoort	  alle	  inwoners	  van	  de	  stad	  toe,	  een	  vos	  zien	  is	  niet	  uit	  te	  drukken	  in	  euros.	  
-‐ De	  stad	  overweegt	  om	  een	  stadsboerderij	  op	  te	  ze]en	  op	  haar	  gronden	  in	  het	  gebied	  Gasthuishoeven.	  Hier	  kan	  een	  
project	  als	  ‘Boeren	  voor	  Natuur’	  samengaan	  met	  een	  reïntegraGeproject	  voor	  langdurig	  werklozen	  en	  lokaal	  geteeld	  
voedsel.	  
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Besturen	  vraagt	  ambiGe	  en	  toekomstvisie	  

Mortsel	  is	  in	  het	  verleden	  een	  pionier	  geweest	  op	  verschillende	  vlakken.	  	  

Als	  één	  van	  eerste	  de	  gemeentes	  van	  Vlaanderen	  stelde	  zij	  terreinen	  ter	  beschikking	  van	  woonwagenbewoners.	  Dankzij	  
doorgedreven	  en	  volgehouden	  inspanningen	  biedt	  de	  stad	  hen	  een	  kans	  om	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  een	  diverse	  samenleving.	  Ook	  
geea	  zij	  hen	  de	  kans	  om	  te	  genieten	  van	  onderwijs,	  sociale	  ondersteuning	  en	  gezondheidszorg.	  

Mortsel	  was	  één	  van	  de	  eerste	  steden/	  gemeenten	  die	  inze]en	  op	  alternaGef	  personenvervoer.	  Met	  een	  degelijk	  uitgebouwd	  
netwerk	  van	  fietspaden	  is	  de	  stad	  de	  norm	  voor	  een	  fietsvriendelijke	  gemeente.	  

Mortsel	  maakte	  als	  één	  van	  de	  eerste	  steden/gemeenten	  een	  prioriteit	  van	  het	  bestrijden	  van	  zwerfvuil	  met	  de	  legendarische	  
boete	  van	  €50	  voor	  hoeveelheden	  kleiner	  dan	  0,5m3.	  Jammer	  genoeg	  is	  deze	  strijdbare	  houding	  verloren	  gegaan	  Gjdens	  de	  
laatste	  coaliGe.	  

Op	  al	  deze	  vlakken	  is	  toonaangevend	  werk	  verzet!	  

Kan	  Mortsel	  nu	  ook	  pionier	  worden	  op	  het	  vlak	  van	  natuurgericht	  groenbeheer?	  
Draagt	  het	  volgend	  stadsbestuur	  kwaliteitsnatuur	  hoog	  in	  het	  vaandel?	  	  

Het	  antwoord	  op	  deze	  vraag	  ligt	  bij	  poliGci	  en	  ambtenaren.	  
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De	  auteur	  

Wim	  Jacobs	  is	  bio-‐ingenieur	  in	  het	  land-‐	  en	  bosbeheer	  (UGent	  1997).	  Hij	  werkt	  als	  zelfstandig	  landschapsarchitect.	  Kleinere	  
projecten	  legt	  hij	  ook	  zelf	  aan.	  De	  nadruk	  van	  zijn	  projecten	  ligt	  op	  het	  creëren	  van	  ecologische	  meerwaarde	  in	  tuinen,	  
natuurgebieden	  en	  openbare	  domeinen	  en	  het	  ontwerpen	  van	  stukjes	  nieuwe	  natuur.	  	  

Hij	  was	  ona`ankelijk	  vertegenwoordiger	  van	  de	  groensector	  in	  het	  AlterIAS	  LIFE	  project	  (2013).	  Daar	  werkte	  hij	  mee	  de	  
gedragscode	  uit	  voor	  de	  groensector	  voor	  het	  omgaan	  met	  invasieve	  exoten.	  

Hij	  is	  samen	  met	  Louis	  Schramme	  de	  auteur	  van	  het	  “Voorstel	  voor	  een	  geïntegreerd	  ecologisch	  herstel	  van	  het	  agrarisch	  
landschap	  Gasthuishoeven	  te	  Mortsel”	  2018.	  	  
Op	  vraag	  van	  de	  organisatoren	  van	  Gebermte	  2018	  werkte	  hij	  het	  document	  en	  presentaGe	  “Samen	  naar	  een	  natuurpark	  op	  de	  
oude	  spoorwegbermen	  van	  Mortsel	  en	  Wilrijk”	  uit.	  	  

Als	  geboren	  en	  getogen	  Mortselnaar	  is	  hij	  heel	  vertrouwd	  met	  de	  oude	  spoorwegbermen,	  Klein	  Zwitserland	  en	  Gasthuishoeven.	  
Samen	  met	  o.a.	  Annelies	  Jacobs,	  Anton	  Ve]ers,	  Hans	  Van	  Hulle,	  Louis	  Schramme,	  Pieter	  Vervloet	  en	  SGjn	  Baeten	  inventariseert	  hij	  
de	  nog	  voorkomende	  natuur.	  	  

Contact:	  destadstuin	  @	  skynet.be	  
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