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Natuurpunt wil verkavelingen tegenhouden 

Al meer dan 1.300 handtekeningen  
voor behoud Scheutbos 

 
Foto: verkavelingsaanvraag dossier A 

Figuur: overzicht van de 3 kavels (A en B) 

 
Een deel van het Scheutbos in Lembeke is 
bedreigd. Er hangt in de Antwerpse Heirweg 
een verkavelingsaanvraag uit voor drie 
woningen. Natuurpunt onderneemt actie en 
krijgt daarbij de steun van heel wat 
buurtbewoners, sympathisanten en 
verenigingen. 
 
Bos met geschiedenis en toekomst 
Het Scheutbos is een uitloper van de 
Lembeekse Bossen richting Eeklo. “Het 
Scheutbos is al grotendeels bos sinds de 18de 
eeuw,” weet Christine De Bie, voorzitter van 
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem. Voor 
Natuurpunt is het duidelijk dat dit bos een 
cruciaal onderdeel vormt van de zogenaamde 
Meetjeslandse bossengordel, die de 
Oosteeklose en Lembeekse Bossen verbindt 
met Het Leen en zo verder richting het 
Keigatbos en het Drongengoed. “Niet alleen 
worden deze verschillende natuurgebieden 
gebruikt als doorsteek door dieren en planten, 
het is ook belangrijk om wandelaars en fietsers 
te kunnen laten genieten van een aaneengesloten natuurgebied. Tenslotte past natuur meer dan 
ooit in een gezonde leefomgeving en zorgen bossen voor rust en ontspanning. Het Scheutbos past 
dus perfect in het plaatje van bosuitbreiding en bosverbinding.” 
 
Gezien de lange geschiedenis als bos, verbaast het dan ook niet dat de biodiversiteit in het bos 
enorm is: “We volgen de natuur in het Scheutbos al jaren op,” zegt Chris Bruggeman van de 
Natuurpunt Natuurhistorische Werkgroepen. “De inventarisaties van de laatste jaren in en rond het 
Scheutbos brengen de teller momenteel op minstens 1.500 soorten. Enkele opvallende soorten zijn 
de zwarte specht en de kuifmees, maar ook vleermuizen en insecten zijn talrijk aanwezig in het 
gebied. Daaronder zitten heel wat zeldzame soorten.” 
 
  



In strijd met ruimtelijke plannen 
Maar er is ook een andere geschiedenis. Meer dan twintig jaar geleden voerde Natuurpunt al actie 
tegen gelijkaardige plannen in het Scheutbos. Sommige delen van het bos zijn ingekleurd als 
woonpark, waardoor het bos al jarenlang de dreiging van nog meer verkavelingen boven het hoofd 
hangt. Intussen is een deel van het Scheutbos aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos, 
met het oog op bosuitbreiding. En dat is met een reden: het Scheutbos staat zowel in het 
Gemeentelijk als in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan aangegeven als een te versterken 
bosgebied aansluitend bij de Lembeekse Bossen. De verkaveling van het Scheutbos is dus ook in strijd 
met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied. 
 
Slordig werk 
Voor Natuurpunt is het duidelijk: “Met voorgaande info in gedachten is het glashelder dat in de 
verkavelingsaanvraag heel wat belangrijke effecten niet worden aangehaald of tenminste zwaar 
onderschat. Denk bijvoorbeeld aan de permanente verstoring van woningen op het bosgebied en dus 
op de biodiversiteit,” zegt Christine De Bie. “Hierbij gaat het niet alleen over geluids- en lichthinder, 
maar ook het verdwijnen van biotopen of problemen met afvalwater.” 
 
Succesvolle petitieactie 
Natuurpunt startte een online en papieren petitieactie. “De teller staat momenteel op zo’n 1.300 
handtekeningen. En dat aantal groeit nog dagelijks. Zowat de helft van de mensen stuurde bij hun 
online handtekening ook een persoonlijke reactie in, die je stuk voor stuk online kan lezen. De 
bezorgdheden van de ondertekenaars zijn een signaal dat dit dossier echt leeft bij buurtbewoners en 
recreanten. Bovendien komt het grootste deel van de ondertekenaars uit Kaprijke, Lembeke en 
Eeklo, wat het belang van natuur in de buurt aangeeft.” 
 
Natuurpunt gaf de petities vandaag op een symbolische manier af aan de burgemeester van Kaprijke. 
Want het is nu aan het gemeentebestuur om het dossier te beoordelen. Natuurpunt hoopt in elk 
geval op een negatief advies en op verdere stappen om het Scheutbos te beschermen. 
 
Op www.NPMeetjesland.be/scheutbos kan iedereen de petitie ondertekenen en op die manier ook 
op de hoogte blijven van verdere acties. Tot 26 januari is het ook mogelijk om een bezwaarschrift in 
te dienen tegen de verkavelingsplannen. Op de website staat een standaard bezwaarschrift dat 
iedereen gemakkelijk kan indienen. 
 
 
Contact: 
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem: 
Christine De Bie, 09 377 68 73, eeklo-kaprijke-evergem@npmeetjesland.be 
 
Natuurpunt en Partners Meetjesland: 
Gaea Rysselaere, 0477 38 67 57, info@NPMeetjesland.be  
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