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Natuurpunt dringt aan op definitieve bescherming 

Gemeente Kaprijke weigert vergunning  
voor verkaveling Scheutbos 

foto: Johan Rysselaere 

In december hing een verkavelingsaanvraag 
uit in het Scheutbos (Lembeke). Hierbij was 
1,5 hectare bos bedreigd. Natuurpunt 
ondernam actie en kreeg daarbij de steun 
van heel wat buurtbewoners, 
sympathisanten en andere verenigingen. 
Een petitielijst leverde 1.600 
handtekeningen op en heel wat mensen 
dienden een bezwaar in bij de gemeente 
Kaprijke. Het gemeentebestuur nam de 
bezwaren ernstig en weigerde de 
vergunning. De gemeente koos hier resoluut 
voor het behoud van het waardevolle 
Scheutbos en bevestigde hierbij de intenties uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

 

Gemeente volgt bezwaren burgers en verenigingen 

Een groot deel van de bezwaren van burgers en verenigingen werd gevolgd. Zo was de aanvraag in 
strijd met de goede ruimtelijke ordening. Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling komt namelijk de 
huidige generatie ten goede, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang 
komen. En dat is hier niet het geval: een deel van het terrein zou worden ontbost en dat is nefast 
voor het leefmilieu en de woonkwaliteit. 

Bovendien stelden heel wat bezwaarindieners dat de MER-screening (Milieueffectenrapport) 
onvoldoende rekening houdt met de aanwezige natuurwaarden. De gemeente kwam tot dezelfde 
conclusie. Tenslotte vindt de gemeente dat met de verkaveling een rustzone zou verdwijnen en dat 
de biodiversiteit wordt aangetast, onder meer omdat een waardevol bos verdwijnt. 

Oproep voor volledige bescherming 

De gemeente Kaprijke geeft met deze beslissing een krachtig signaal. Het Scheutbos verdient een 
definitieve bescherming. Verschillende natuurorganisaties, waaronder Natuurpunt, Bos+ en Bond 
Beter Leefmilieu pleiten al jarenlang voor die bescherming. Zij dringen erop aan dat hier op korte 
termijn verdere stappen voor genomen worden. Het Scheutbos is een belangrijke schakel in de 
Meetjeslandse bossengordel, die van de Oosteeklose en de Lembeekse Bossen tot het Drongengoed 
en de bossen van Maria-Aalter loopt. 

Gezinswandeling door het Scheutbos 



Je kan op zondag 27 maart kennismaken met het Scheutbos en op die manier ook de eis tot 
bescherming kracht bij zetten. Natuurpunt kreeg toestemming van het Agentschap voor Natuur en 
Bos om begeleide wandelingen te organiseren op paden die anders niet toegankelijk zijn. Laat je 
leiden door een natuurgids (5 km, start om 14u / 14u30 / 15u) of neem met je (klein)kinderen deel 
aan de gezinswandeling (2 km, 14u30). Na de wandeling kan je even napraten bij de infostand. 
Afspraak aan de Natuurpunt-vlag op het kruispunt Scheutbos - Antwerpse Heirweg. Kom indien 
mogelijk met de fiets; de wagen parkeren kan in de Gravin d’Alcantaralaan. Inschrijven is handig voor 
een vlotte organisatie: www.NPMeetjesland.be/scheutbos, 09 377 68 73. 

 

Contact voor de pers: 

Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem: 
Christine De Bie, 09 377 68 73, eeklo-kaprijke-evergem@npmeetjesland.be 

Natuurpunt en Partners Meetjesland: 
Koen Martens, 0476 76 05 16, voorzitter@NPMeetjesland.be  
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