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04/04/04, Operatie Hutsepot was een groot
succes. Onder het motto ‘Maak van je tak en plant je
eigen stadsbos’ plantten 400 vrijwilligers, jong en
oud, niet minder dan 4000 boompjes op Gentse
stadsgrond. Meteen werd Gent zeven hectare bos
rijker. Met deze actie wilden Natuurpunt Gent en het
voor deze gelegenheid opgerichte Hutsepotfront de
overheid aanporren om sneller werk te maken van
stadsbossen én protesteren tegen de aanleg van een
wetenschapspark op deze plaats.

Een duidelijk signaal: meer bos!
NATUURPUNT GENT (FOTO’S MARTIN STEENBRUGGE)

D

e illegale bosplantactie werd
uitgebreid aangekondigd in
de vorige Snep! (jaargang 3,
nummer 1) en op www.hutsepot.org.
Argumenten te over waarom Natuurpunt Gent en met ons het Hutsepotfront, een breed samengesteld
platform van Gentenaars en diverse
socio-culturele organisaties (zie kader), niet akkoord konden gaan met
het voorstel voor de aanleg van een
wetenschapspark in de wijk Hutsepot
aan de Rijvisschestraat te Zwijnaarde.
Dat voorstel is vervat in een voorontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan1
(RUP) voor het grootstedelijk gebied
Gent, dat dit voorjaar opgemaakt
werd in opdracht van de Vlaamse
Regering. In datzelfde voorstel wordt
ook het toekomstige stadsbos in de
Kastelensite in Zwijnaarde afgebaDe ‘preventieve bosbewakers’

kend. De site aan de Hutsepot sluit
ruimtelijk aan bij het geplande stadsbos, en moet er volgens ons dan ook
gewoon deel van uit maken.

Tweede keer, goede keer?
Het was al onze tweede poging. Op
21 april 2002, toen de plannen voor
een wetenschapspark op deze plaats
bekend raakten, plantten we op dezelfde plaats al een bos, maar dat
werd enkele weken later tot de grond
afgemaaid. De – weliswaar illegale –
(her)aanplanting van een bos, uitgerekend op deze plaats was net als
toen bedoeld als signaal aan de overheid, zowel de Stad Gent als het
Vlaams Gewest: geen bedrijven maar
bos op deze mooie plek én snel werk
maken van meer bos in Gent.
Natuurlijk hadden we graag dat ons
bos er deze keer gewoon bleef staan.
Daarom lieten we het bewaken door
‘bosbewakers’, die elders al hun sporen verdiend hadden (in het Lappersfort in Brugge en d’Hoppe in Vloesberg).

Na het planten, het overleg
Na de eerste reactie in de pers vanwege Gents schepen van openbare
werken en tevens voorzitter van het

Stadsontwikkelingsbedrijf (de feitelijke
eigenaar van de gronden aan de Hutsepot) Geert Versnick, de dag na de
plantactie, dat het bos meteen weer
moest verdwijnen, kregen we even
schrik. Op een onderhoud op 6 april
van het Hutsepotfront met het stadsbestuur bleek echter dat het zo’n
vaart niet zou lopen. Op het verzoek
aan het stadsbestuur om het prille
Hutsepotbos onaangeroerd te laten tot
de definitieve bestemming van het
terrein is vastgelegd, antwoordde de
burgemeester dat hij over veertien
dagen uitsluitsel zou geven hierover.
Als voorzitter van het Stadsontwikkelingsbedrijf maant Geert Versnick ons
op 9 april per aangetekend schrijven
opnieuw aan de boompjes te verwijderen. Weer even schrikken dus,
maar op onze vraag om verduidelijking hierover antwoordt burgemeester
Frank Beke dat de afspraak van 6
april geldig blijft.
1

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan legt
volgens de huidige wetgeving op de
ruimtelijke ordening, de bestemming
van een welbepaalde plaats vast. Het
vervangt op die plaats het voorheen
geldend plan van aanleg, meestal het
gewestplan of eventueel een bijzonder
plan van aanleg (BPA).
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van het Hutsepotfront om het prille
Hutsepotbos niet te vernietigen. Intussen is het op 6 april afgesproken
veertiendaags bestand immers al een
tijdje afgelopen.
Tijdens de actie wordt een delegatie
van het Hutsepotfront in het stadhuis
ontboden door burgemeester Frank
Beke en schepen Karin Temmerman.
Zij beloven dat het Hutsepotbos niet
zal gerooid worden vooraleer de
Vlaamse Regering de bestemming
van de betreffende percelen definitief
heeft vastgelegd in een RUP. Dat is
exact wat het Hutsepotfront op dat
moment van het stadsbestuur vroeg.
Dit betekent immers dat het Hutsepotbos alvast voor één jaartje is veiliggesteld. Intussen kan het Hutsepotfront de huidige en/of volgende
Vlaamse Regering proberen te overtuigen om het Hutsepotbos voor altijd
te laten staan.
De volgende dag deelt de burgemeester deze belofte ook mee aan de gemeenteraad, in zijn antwoord op een
vraag van gemeenteraadslid Tine Heyse (Groen!). We danken burgemeester
en schepen voor deze beslissing!
Op diezelfde gemeenteraadszitting
laat de burgemeester echter ook
weten dat een proces verbaal zou
opgesteld worden. Juridische vervolging was dus niet meer uit te sluiten.

Adieu bosbewakers

Actie aan het stadhuis met bosnar en
JNM-Sambaband

Op zondag 25 april, Dag van de Aarde, plant Natuurpunt Gent nog wat
extra boompjes bij het Hutsepotbos.
’s Avonds genieten we er van de
‘volkskeuken’, kampvuur, muziek en
een spectaculaire vuurshow (zie verslag van de Dag van de Aarde elders
in deze Snep!).
De volgende dag, op maandag 26
april, voeren een kleine honderd
Hutsepotters een ludieke actie aan de
trappen van het Gentse stadhuis, bij
de aanvang van de gemeenteraad.
Zij onderstrepen daarmee de vraag
20
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Als gevolg van deze belofte van het
stadsbestuur was de bosbewaking
niet meer nodig. Gezien ook de reële
dreiging van juridische vervolging,
verlaten de bosbewakers op 28 april
het kampement in het Hutsepotbos.
De boompjes moesten het voortaan
alleen zien te ‘rooien’! We keren nog
één keer terug naar het Hutsepotbos,
op 15 mei, voor een feestje aan het
kampvuur – met vuurshow natuurlijk
– en drinken op de (voorlopig) goede
afloop van Operatie Hutsepot.
Een kleine honderd Hutsepotters aan het
stadhuis

Het Hutsepotfront
De argumenten tegen het wetenschapspark in de wijk Hutsepot
kon u uitgebreid nalezen in de
vorige Snep! en nog steeds op
www.hutsepot.org. De platformtekst van het Hutsepotfront, onderschreven door 1819 petitieondertekenaars, 22 organisaties en
20 ‘Bekende Hutsepoteters’, eindigt met volgende stellingen:
De eisen van het Hutsepotfront
● Het plan voor het wetenschapspark verwerpen en de betreffende
percelen (aan de Rijvisschestraat
in de wijk Hutsepot – Zwijnaarde)
– via een RUP – definitief als
bosgebied inkleuren.
● Zuiniger omspringen met de
schaarse open ruimte. Nieuwe
bedrijven kunnen nog altijd terecht
op bestaande industrieterreinen.
Er zijn geen nieuw bedrijvenzones
nodig.
● Vlaanderen – en zeker Gent –
heeft nood aan méér bos. Al
jaren worden (stads)bossen gepland,
nu moeten ze worden geplant.
De ondertekenende organisaties
Natuurpunt Gent (initiatiefnemer
Operatie Hutsepot), GMF (Gents
Milieufront), Don Bosco College
Zwijnaarde, JNM (Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescherming), het Groene Gordel Front in
Brugge en Ommeland (het netwerk rond Lappersfort & Chartreuse),
Greenpeace Belgium, MAF (Milieu
Actie Forum), Buurtcomité Rijvissche, VAK (Vluchtelingen Aktie
Komitee), Voor Moeder Aarde,
vzw ’t Uilekot, Oxfamwereldwinkel Gent-centrum, Bond Beter
Leefmilieu, Attac Gent, vzw Plattelandsontwikkeling, GAIA,
Milieugroep Sint-Pieters-Aaigem,
vzw Vrede, Natuurpunt (Vereniging voor Natuur en Landschap in
Vlaanderen), Dagactiviteitencentrum De Moester, Bite Back
(dierenrechtenorganisatie), vzw
ONFW (Op Naar een Fijnere
Wereld)
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Ontwerp-RUP
niet goedgekeurd
Op 11 juni, slechts twee dagen voor
de verkiezingen voor het Vlaams en
Europees parlement, vond uiteindelijk
de lang verwachte bespreking door
de Vlaamse Regering van het RUP
voor het grootstedelijk gebied Gent
plaats. Zoals gezegd is daarin het
voorstel voor een wetenschapspark
opgenomen, maar onder meer ook
de bestemmingswijzigingen die nodig
zijn voor het geplande stadsbos in de
Kastelensite te Zwijnaarde (aansluitend op de Hutsepot).
Dergelijke bespreking moet normaal
leiden tot de vaststelling van een
ontwerp-RUP, waarna de procedure
wordt opgestart voor het organiseren
van een openbaar onderzoek. Na de
afronding daarvan, de bespreking
van de bezwaren en politieke besluitvorming, volgt de definitieve goedkeuring. Van dan af gelden de in het
RUP opgenomen (nieuwe) bestemmingen. Algemeen werd verwacht
dat deze regering het ontwerp nog
zou vaststellen, het openbaar onderzoek rond september zou plaatsvinden en het RUP ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent’ – na

goedkeuring door de nieuwe Vlaamse regering – rond maart 2005 definitief van kracht zou zijn.
De Vlaamse Regering raakte het op
11 juni echter niet eens over het
voorontwerp RUP. Dat betekent dat
de start van de hierboven beschreven
procedure wordt uitgesteld, want het
ontwerp-RUP kan wellicht pas door
de nieuwe Vlaamse regering worden
vastgesteld. Daarmee is niet alleen
de toekomst van het Hutsepotbos,
maar ook die van het stadsbos weer
een stuk onzekerder geworden. Verscheidene jaren van overleg hierover
hebben zodoende voorlopig niet tot
een tastbaar resultaat geleid.
We beschouwen dit als een gemiste
kans. Van uitstel mag geen afstel
komen. Natuurpunt Gent hoopt dan
ook dat de nieuwe Vlaamse Regering
snel werk maakt van een RUP dat
het geplande stadsbos (en andere
groenelementen) eindelijk planologisch vastlegt én waarbij een wetenschapspark op een andere, meer
geschikte locatie voorzien wordt. Met
een gericht aankoopbeleid in de Kastelensite kan de overheid echter nu al
een start nemen daadwerkelijke realisatie van het stadsbos.

EUROPESE ACADEMIE
Voor natuurlijke gezondheidszorg
Antwerpen-Gent-Leuven-Maastricht
Deeltijdse opleiding
voor volwassenen
Herborist
Artisanaal en creatief omgaan met
kruiden
● VGL-Consulent
Voor wie graag met mensen omgaat
en adviezen verstrekt rond Voeding,
Gezondheid, Levenswijze
● Gezondheidstherapeut
De beoefenaar van de natuurgeneeskunde
● OPEN CURSUSSEN
● Kortlopende cursussen voor iedereen
●

Open dag in Gent, Kaho,
St. Lievens, Gebr. Desmetstraat
Op Zaterdag 4 september 2004. Om
10.30u stipt, toelichting opleidingen
OPLEIDINGSCHEQUES (250 euro)
WORDEN AANVAARD
Gratis studiegids met OPEN DAGEN
Tel. 089-355246
e-mail: europeseacademie@skynet.be
online: www.europeseacademie.be

De grootste
pluim is voor de
bosbewakers.

Dank
‘Operatie Hutsepot’ is een geslaagde actie geworden dank zij de inzet van
tal van mensen en organisaties. De grootste pluim gaat zonder enige twijfel
naar de bosbewakers. Zonder hen was ‘Operatie Hutsepot’ gewoon niet
mogelijk geweest. Hun moed en doorzetting, en vooral - in weerwil van
hun ‘ruige’ reputatie - hun luisterbereidheid, redelijkheid en vredelievendheid waren spreekwoordelijk. Ze kregen dan ook snel de verdiende steun
en sympathie van de buurtbewoners en andere ‘gewone burgers’ die hen
regelmatig kwamen bevoorraden met spijs en drank. En een speciale ‘grote
bravo’ gaat natuurlijk naar Marlies, ‘ons superstaziejère’.

Webstek
We kregen niets dan lof over onze actie-site www.hutsepot.org. De lof ging
zowel naar de duidelijke, actuele informatie als naar de sjieke lay-out (merci en bravo Arne en Martin!). Op nauwelijks één maand tijd werd deze
webstek meer dan 5000 keer bezocht. Op het discussieforum verschenen
in april en mei meer dan 180 berichten.
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