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Verkavelingen Scheutbos afgewend 
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Begin dit jaar kwam er heel wat protest tegen 
de geplande verkavelingen in het Scheutbos in 
Lembeke. Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem 
en heel wat andere plaatselijke organisaties 
sprongen samen met de buurtbewoners en 
sympathisanten op de bres voor het behoud 
van het bos. Er werden meer dan 1.500 
handtekeningen verzameld en heel wat 
mensen dienden een bezwaarschrift in tegen 
de plannen. De gemeente Kaprijke weigerde 
vervolgens de aanvraag. De eigenaar ging 
hiertegen in beroep bij de provincie, maar trok 
dit beroep uiteindelijk in. Dat betekent dat de 
geplande verkavelingen er niet komen. 
 
Hoge waarde 
Christine De Bie, voorzitter van Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem reageert zeer tevreden: “De 
biodiversiteit is groot in het Scheutbos omdat het al zeker sinds de 18de eeuw bos is. Bovendien 
vormt dit bos een cruciaal onderdeel 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, ook wandelaars en fietsers genieten ervan.” 
 
Definitief beschermen 
Het Scheutbos past dus perfect in het plaatje van bosuitbreiding en bosverbinding. Daarom roept 
Natuurpunt en Partners Meetjesland, de regionale koepel van natuur- en milieuverengingen, op tot 
definitieve bescherming van het Scheutbos. “Dat kan door het bos planmatig of via aankoop 100% te 
beschermen,”, aldus voorzitter Koen Martens. “De gemeente kan de bestemming van het bos via een 
RUP, een Ruimtelijk UitvoeringsPlan, omzetten van woonpark naar bos- of natuurgebied. Door deze 
juridische verankering kan er dan niet meer gebouwd worden in het Scheutbos. Anderzijds roepen 
we het Agentschap voor Natuur en Bos op om de eigenaars aan te spreken en de resterende 
percelen aan te kopen. Heel wat vroegere eigenaars gingen hen trouwens al voor, zij hebben 
ingezien dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat hier ooit nog zal kunnen gebouwd worden. Op die 
manier wordt de verdere ontwikkeling van de Meetjeslandse bossengordel mogelijk. Nieuw bos 
realiseren is belangrijk, maar het bestaande bos beschermen is nog belangrijker.” 
 
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw is een erkende regionale natuur- en milieuvereniging en werkt in de tien 
gemeenten van het Meetjesland. Acht Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en enkele andere Meetjeslandse natuur- 
en milieuverenigingen zijn aangesloten bij NPM. Ze helpen mee de natuur in onze streek te behouden en beschermen. Dat 
gebeurt onder meer via activiteiten, beheerwerken en projecten met gemeenten. Het driemaandelijks tijdschrift ‘Natuur en 
landschap Meetjesland’ informeert de leden. 


