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Persbericht Natuurpunt Zuidrand 
 
Ferrarisbos Wilrijk gekapt tegen de vergunningsvoorwaarden in. 
Natuurpunt Zuidrand verbouwereerd over de agressie van de eigenaar !  
 
Met verbijstering heeft Natuurpunt Zuidrand 
Antwerpen dinsdag moeten vaststellen hoe de nv 
Essers eigenhandig het initiatief nam om een 
deel van een eeuwenoud waardevol eikenbos 
met de grond gelijk te maken,in tegenstrijd met 
de voorwaarden van de kapvergunning, en 
herhaald in het Besluit van de Bestendige 
Deputatie. Meer dan 200 jaar natuurontwikkeling 
werd op deze wijze brutaal van de kaart 
geveegd, terwijl het bos een zeer biodiverse 
fauna en flora herbergt en de habitat is van onder andere beschermde vleermuizensoorten.  
 
De NV Essers had een kapvergunning gevraagd voor het ganse bos. Ondanks verzet van  
Natuurpunt, de bevolking en het voltallige Wilrijkse Districtsraad en de Adoma-raad,  werd de 
kapvergunning tóch ingewilligd door het Antwerpse Stadsbestuur, althans gedeeltelijk en onder 
zeer strikte voorwaarden. Deze bindende voorwaarden hielden onder andere in dat er enkel 
gekapt mocht worden tussen 15 september en 15 oktober . 
 
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, gesteund door Bosplus, Friends of the Earth en een waaier 
van politieke partijen en milieuverenigingen, nam de bescherming van deze biodiversiteitsparel 
op zich. Een hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is in voorbereiding zodat 
het nog kan worden ingediend  vóór het verstrijken van de indieningstermijn tot 9 september. 
 
De verbazing was dan ook alom, toen dinsdagmorgen in complete tegenspraak met de 
voorlopige kapvergunningsvoorwaarden, de boomzagen werden ingezet en 1,7 ha werd geveld. 
Bovendien werd de ganse omgeving door de politie hermetisch afgesloten, veel verder dan om 
veiligheidsredenen noodzakelijk was. Natuurpunt vraagt dan ook expliciet aan de Antwerpse 
politieke verantwoordelijken of ze van de nakende actie op de hoogte waren en waarom ze een 
actie, in strijd met de door Antwerpen verstrekte voorlopige kapvergunning, steunden of op zijn 
minst niet voorkwamen.  
 
Natuurpunt beraadt zich daarom heden over een juridische ingebrekestelling met burgelijke 
partijstelling om een duidelijk signaal te stellen dat democratische en juridische spelregels 
dienen gerespecteerd te worden, door wie dan ook.  
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