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Op stap met de boswachter

         Boswachter Wouter Huygens (rechts)             © Walter Decoene

Wouter Huygens nam ons mee op stap  
doorheen de Reukens. Tijdens een wandeling 
gaf hij tekst en uitleg aan de huidig en toekomstig 
schepen van Groen over de visie en de toekomst 
van dit mooie stuk natuur.

U bent, naast andere domeinen, ook verantwoordelijk voor het bos- en natuurbeheer van de Reukens. Het 
domein is in volle ontwikkeling en lijkt elk jaar te veranderen of uit te breiden. Wat is de visie achter deze 
ontwikkeling?

Elk jaar koopt ANB (Agentschap Natuur en Bos) samen met de gemeente Aartselaar  extra grond aan in de 
Reukens. In 2020 waren dat, dacht ik, zelfs 8 percelen. Het was van bij het begin de bedoeling er een natuur-
domein van te maken voor mensen uit de streek, geen puur recreatiegebied vanuit toeristisch oogpunt. Het was 
dan ook een bewuste keuze om geen parking te voorzien. 

Hoe ziet u een goed evenwicht tussen recreatie en natuur?

Een goed evenwicht tussen recreatie en natuur is nodig om rust te creëren. Het zou voor het beleid een goed 
idee zijn om te werken aan een afgesloten centrale zone, met daarrond verschillende wandelpaden, toegankelijk 
voor bezoekers. Zo kunnen zij nog ten volle genieten van de open ruimtes en bossen, maar blijft de verstoring van 
fauna en flora beperkt tot het kerngebied. De hoop is dat tegen het einde van dit jaar de toegangswegen officieel 
vastgelegd worden, zodat het voor de bezoeker duidelijk is waar hij wel en niet kan wandelen; andere delen 
worden van een raster voorzien.



Binnenkort vinden er grote werken plaats in de Reukens. Ter hoogte van A12 Shopping wordt er een 
retentiebekken uitgegraven. Wat is de functie en meerwaarde van dit bekken?

Het wachtbekken voor overtollig water is een project van de 
provincie, zodat de wijk Lindenbos erachter niet onder water komt te 
staan. Het is de bedoeling dat het niet alleen een waterbergingsfunctie 
krijgt maar ook een natuurfunctie. Er is nu nog niets veranderd aan de 
opvang van het hemelwater, maar de bedoeling is om de grachten van 
links en rechts mee in het bekken te krijgen. Momenteel is de riolering in de 
Halfstraat nog niet gescheiden, wat voor een grote vervuiling kan 
zorgen. Denk maar aan het water van de parking van A12 Shopping, 
dat mogelijk vervuild is met rubberresten, olie, zout, … Er zijn plannen 
om hier samen met Pidpa werk van te maken (nvdr).  Als meerwaarde 
voor de natuur wordt er gedacht aan een open gebied met meer poelen 
en daartussen een Wullebeek die op een natuurlijke wijze zal kunnen 
meanderen.

Een ander punt waar veel reactie op gekomen is van burgers, zijn de 
kappingen onder de hoogspanning. Kan je daar de mensen 
geruststellen?

Hoge bomen onder hoogspanningskabels kunnen natuurlijk noo-
it. Wanneer de beplanting dus te hoog wordt, wordt ze door Elia 
zelf gekapt. De talrijke twijgen worden trouwens met veel smaak 
opgegeten door de dieren uit  de Zoo en Planckendael. Er is geen 
verlies van natuurwaarde, het kan net zorgen voor meer biodiversiteit. 
De alerte wandelaar zal opmerken dat er veel insecten (vb. vlinders) 
of zelfs vleermuizen, zeer tevreden zijn met dit nieuwe biotoop. 
Tegelijk kan je opmerken dat de pioniersplanten weer snel opschieten. 
De burgers hoeven zich dus geen zorgen te maken.  

Alerte wandelaars of bezorgde burgers hebben al wel eens vragen  
over veranderingen die ze zien in de Reukens. Hoe kunnen burgers 
vragen stellen aan ANB?

Zelf kom ik 1 keer per 2 weken (afhankelijk van de werkplanning) 
in De Reukens, de werkmannen zelf komen iets vaker. Maar ik heb 
nog veel meer gebieden onder mijn beheer dan alleen de Reukens. 
En ondanks het romantische beeld van de boswachter die ’s morgens 
met de tweeloop op de rug het bos in trekt, zijn mijn werkdagen 
ook gevuld met veel administratie. Het is dus niet haalbaar om 
altijd   rechtstreeks op vragen of mails van burgers te antwoorden.             
Efficiënter is om via de gemeente met de schepen als tussenpersoon 
je vragen te stellen aan ANB. Ook Natuurpunt Aartselaar probeer 
ik op de hoogte te houden van onze plannen en planning. Zij komen 
ons ook regelmatig helpen bij bepaalde beheertaken.

Benieuwd naar wat Wouter te vertellen heeft over de kloempen, 
het speelbos, de zonnebloemenweide, de poelen, etc.. neem dan 

snel een kijkje op onze website voor het volledige interview. 

Een beeld dat snel zal verdwijnen. 

       Gesprek aan de picknicktafel.
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Boswachter zijn is altijd werken op lange termijn. Zoals je al zei, het bos dat je nu plant, is pas binnen goed 
20 jaar een beetje als bos te beschouwen. Wat wil jij in 2050 verwezenlijkt zien?

Het zou mooi zijn als ANB en de gemeente Aartselaar dan het hele gebied (ca. 100 ha) omgezet hebben naar 
natuur en bos zoals het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) dat voorziet. Het zou mooi zijn dat er een centraal 
open gedeelte komt waar dieren die in die open ruimte leven, hun rust kunnen vinden, zonder gestoord te 
worden door de mens. Kortom, de Reukens moet vooral een natuurdomein zijn, absoluut geen park waar 
ongebreidelde recreatie mogelijk is. 

 
Bebossing in de Reukens via de QD-methode, in zogenaamde 'kloempen' (zie foto).              © Walter Decoene
Van elke kloemp zal één geweldige toekomstboom overblijven. 

Tijd voor een speelstraat
Spelen tijdens de vakantie? Dat kan!
Aartselaar  voorziet de mogelijkheid om een speel-
straat in te richten gedurende de schoolvakanties. 
Kinderen kunnen dan ongehinderd spelen op straat. 
Enkel de bewoners van de straat hebben nog gemo-
toriseerde toegang.

Jouw straat  wordt een speelstraat:
• tussen 10u00 en 20u00
• ofwel een vaste dag in de week
• ofwel 1 à 2 dagen tijdens het weekend
• ofwel 7 en max. 14 aaneensluitende dagen

Twee heel belangrijke voorwaarden:
• min. 2 peters/meters als verantwoordelijken
• min. 70% van de straat moet akkoord zijn

 Spelidee nodig? Surf naar groenaartselaar.be!

De volledige regelgeving  
omtrent speelstraten vind  
je op de site van de gemeente.

Op stap met de boswachter 



Groen denkt vooruit en gaat
voor duurzame campagne

Toekomstige verkiezingen 
liggen nog een eind van ons af, 
maar Groen wil nu al nadenken 
hoe we die zo milieuvriendelijk 
kunnen organiseren.

Op 26 april werd tijdens de ge-
meenteraad beslist om voor de 
volgende verkiezingen geen
gemeentelijke aanplakborden 
meer te plaatsen, maar boven-
al stelde Groen raadslid Anse 
De Weerdt voor om de kies-
campagnes te verduurzamen.

Werkgroep 2024
Omdat de gemeente geen 
regels kan opleggen voor 
propaganda, zoals folders en 
tuinborden, werd onder im-
puls van Groen voorgesteld 
een werkgroep op te richten. 
Die zou een akkoord voor een     
duurzame kiescampagne in 
2024 kunnen uitwerken.

Alle politieke partijen, met of 
zonder verkozenen, worden 
rond de tafel uitgenodigd om 
de koppen bij elkaar te steken. 
De tafel zal goed gevuld zijn, 
want het voorstel werd unaniem 
goedgekeurd!

Minder papier
Met Groen willen we drastisch 
verminderen in het aantal folders 
dat in de brievenbus belandt en 
de tuinborden zien we liefst 
verdwijnen. Het gaat niet 
enkel over een vervuiling van 
het milieu of het straatbeeld, 
maar het druist ook in tegen 
de ambities van de gemeente 
om tegen 2030 de CO²-uitstoot 
met 40 % te verminderen t.o.v. 
2012.

Volgens Groen is het best 
mogelijk om kiezers ook op 
andere manieren te bereiken. 

Wij hopen alvast op een 
geweldig en vooruitstrevend 
akkoord dat een duurzaam 
Aartselaar
op de kaart kan zetten.

Zelf ideeën?
Heb je zelf ideeën of sugges-
ties om het anders aan te 
p(l)akken? Laat dan zeker een 
boodschap achter op onze 
virtuele verkiezingsmuur door 
de onderstaande QR-code in te 
scannen. 
 

Een QR-code scan je met een 
app of via de fotofunctie van 

Zichtbaar in 2021
Lokaal handelen & fietsen
Lokaal handelen in de Kapellestraat doe je het best 
te voet of met de fiets. Kom je met de fiets, plaats je 
fiets dan zeker aan de voorziene fietsbeugels. Jouw 
fiets kan er veilig staan en je hindert op die manier 
geen voetgangers. Binnenkort zullen er ook op het 
Laar nog nieuwe fietsbeugels verschijnen.

Burgemeestersconvenant
Net zoals duizenden andere steden en gemeentes 
in de wereld ondertekende nu ook Aartselaar het 
Burgemeestersconvenant. Dat wil zeggen dat de 
gemeente er zich toe verbindt om de uitstoot van 
CO2 en andere broeikasgassen op haar grondgebied 
tegen 2030 terug te dringen met minstens 40% ten 
opzicht van het referentiejaar 2012.

In samenwerking met IGEAN zal Aartselaar nu 
een klimaatactieplan (SECAP) opstellen om op die    
manier de klimaatverandering en 
de gevolgen daarvan het 
hoofd te bieden.

Noodzaak,niet?



Waterstress
De regenval heeft tijdens de 
voorbije winter de watervoorraden 
onvoldoende aangevuld. Op meer 
dan de helft van de meetplaatsen 
is de grondwaterstand laag tot 
zeer laag. Van alle West-Europese 
regio’s heeft Vlaanderen de hoogste 
waterstress.

Regenrijk land met waterschaarste
België is een regenrijk gebied, 
waar veel mensen op een kleine 
oppervlakte wonen. Niet het tekort 
aan water, maar de slechte in-
richting van ons land zorgt voor 
een lage waterbeschikbaarheid.Te 
veel beton, te veel wegen, te veel 
gebouwen. Ondanks de aankon-
diging van een betonstop, wordt 
per dag nog steeds 7,5 hectare 
verhard!

Afvoerbeleid
40% van het beschikbare water 
gebruiken we, zo’n 60% stroomt 
ongebruikt uit naar de zee. Het 
vroegere beleid was een “afvoer-
beleid”: grachten moesten het 
land draineren, rivieren werden 
rechtgetrokken en ingedijkt om 
het water in ijltempo af te voeren. 
Door intensieve landbouw met 

zware machines zijn de land-
bouw-gronden zo compact ge-
worden, dat het water er amper kan 
indringen en gewoon wegvloeit bij 
hevige regen. Droge zomers kun-
nen we niet tegenhouden, maar we 
kunnen er wel voor zorgen dat de 
neerslag die valt tijdens de natte 
maanden niet zomaar wegspoelt.

Duurzaam waterbeleid:
natuurherstel en ontharding
Elke druppel telt. Er moet dus 
100% ingezet worden op opvangen, 
bergen en dan pas afvoeren. 
Langs de ene kant kunnen we 
inzetten op natuurherstel door 
aanpassingen van de waterlopen 
zodat zij het water langer kunnen 
vasthouden. Zo krijgt het water tijd 
om in te sijpelen en het grondwater 
aan te vullen. Daarnaast moet ook 
het wateropvangvermogen van val-
leien hersteld worden als natuurlijke 
buffer. In Aartselaar wordt in dit 
kader de Struisbeekvallei in ere 
hersteld en krijgt de Struisbeek 
terug ruimte om te meanderen. 
Ook de aanleg van de retentie-
bekkens in de Reukens en aan 
het nieuwe zwembad dienen om 
zoveel mogelijk water te bergen.

Langs de andere kant moeten we 
ook de inrichting van onze ge-
meente durven aanpakken. Een 
toekomstgericht beleid waarbij 
de straten ingericht worden met 
groenstroken en zo weinig mogelijk 
verharde pleinen. De herinricht-
ing van onze dorpskern biedt hier 
een unieke kans. Bij nieuwbouw- of 
renovatieprojecten is een degeli-
jk waterplan noodzakelijk, zowel 
tijdens de werken als erna. Het 
moet mogelijk zijn om 95 % van 
het regenwater op te slaan en te 
gebruiken voor alles waarvoor 
het kan: kleren wassen, toilet 
door-spoelen, planten begieten... 

Tot slot moet de gemeente toezien 
op de naleving van de bestaande 
wetgeving rond de verharding van 
o.a. voor- en achtertuinen. Het 
aanleggen van een verharding is 
geen vrijblijvende optie!

Elke druppel telt

Benieuwd naar meer? 
Bekijk het filmpje.

Groen, groener, groenst...
Groene daken zijn cool
Als Groen juichen we groendaken toe. Een dak 
vol planten heeft niet alleen een enorme natuur-
waarde, maar biedt ook tal van andere voordelen, 
zoals:

- een warmte - en geluidsisolerend effect
- tragere afvoer van regenwater
- luchtzuiverend en opvang van fijnstof
- langere levensduur van de dakbedekking
- hoger rendement voor zonnepanelen
- verhoogt brandveiligheid
- mooier

In de toekomst zal je meer en meer groendaken 
zien verschijnen, ook in Aartselaar!

Bij sommige nieuwbouw- en of renovatieproject-
en in onze gemeente worden groendaken zelfs al 
verplicht opgenomen in de bouwvergunning. In de 
strijd voor ontharding is dit reeds één van de vele 
maatregelen.

Meer info over regels en vergunningen bij de dienst 
omgeving en milieu van het gemeentehuis.

Extensief groendak of sedumdak             © Ibic



#DeGroteOpkuis#EindMeiPlasticVrij#TijdVoorStatiegeld
Wie doet er mee?🙏

Op zondag 30 mei wil Groen Aartselaar eindelijk nog eens echt naar buiten komen. 
We willen weer mensen zien en horen, wel nog steeds op een veilige manier. 

Samen willen we het Solhof een opknapbeurt geven door het zwerfvuil te verzamelen.

Doe je mee? Kom gewoon af of registreer jouw komst via de QR-code. 

 

Verantwoordelijke uitgever: Hans Cops,Lijsterlaan 5, 2630 Aartselaar
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 
Hier wordt gedrukt bij De Wrikker cvba. Zij kiezen steeds voor ‘wat is het minst schadelijk voor het milieu’ (gerecycleerd papier, zuinig met water, 
groene energie, zonnepanelen, geen chemie…) en voor ‘wat is het best voor de mens’ (geen ploegenwerk, iedereen gelijk, fietsvergoeding, …).
Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Wat: #DeGroteOpkuis van het Solhof en omstreken
Wanneer: zondag 30 mei van 10u00 tot 12u00

Waar: we spreken af in het Solhof op het grote grasveld achter het kasteel
Waarom: zwerfvuil hoort nergens thuis, maar al zeker niet in de natuur

Wie: iedereen met een💚 voor de natuur
Hoe: met prikkers, grijpers, handschoenen die wij voorzien

  Onze visie in een notendop …
 ✔ een menselijk en gezonder Aartselaar 

 ✔ de uitbouw van naburig groen om rustig te verpozen en van groene routes die onze                                       
woonwijken en het centrum met elkaar verbinden 

 ✔ een bloeiend centrum waar jong en oud met elkaar in contact kunnen komen en                                     
de opbouw van een stevig sociaal netwerk, met aandacht voor elke inwoner 

 ✔ duurzame mobiliteitskeuzes: een aaneengesloten zone 30 in de volledige dorpskern,                     
een parkeerbeleid voor fiets en auto, veilige fietsstraten en een aangepast openbaar vervoer  

         


