
Een bestemming voor Domein De Welvaart
Aan de Emiel Vermeulenstraat in Sint-Antonius-Zoersel vindt u Domein De Welvaart. 
Het grenst aan het Molenbos. Het domein is 14,5 hectare groot en bestaat vooral uit bos 
in eigendom van Kempisch Landschap vzw. De gebouwen, in bezit van de intercom-
munale Igean, herinneren aan de vroegere functie van het domein. Stad Antwerpen 
organiseerde hier tot 2002 bosklassen voor stadskinderen. Binnenkort krijgt het domein 
een nieuwe bestemming. 

De gebouwen staan al een hele tijd leeg. Maar nu is er een 
bestemming voor gevonden die past bij de recreatiefunctie 
die het domein volgens het gewestplan heeft. Natuur-
punt neemt het domein in concessie. De vzw neemt het 
bosgebied in beheer zodat de ruime omgeving onder één 
beheersplan valt. Het open veld nabij de gebouwen blijft 
behouden. Het asfalt van de verwaarloosde sportterreinen 
wordt verwijderd. Ook de renovatie van de gebouwen 
neemt Natuurpunt – met de hulp van vrijwilligers – op 
zich. De gemeente stelt een budget ter beschikking voor de 
aankoop en de heraansluiting van de nutsleidingen. 

Beste Zoerselaar

Als ik dit schrijf, is het nieuwe 
jaar twee maanden oud, 
verschijnen de eerste lente-
bloemen in de tuin en lijkt het 
met het coronavirus eindelijk 
de goede kant uit te gaan. 
Elkaar ongedwongen ont-
moeten is weer mogelijk. We 
maken plannen om opnieuw 
activiteiten te organiseren.

Zo genieten we op paas-
maandag 18 april met onze 
leden van een feestelijk 
lenteontbijt. Als speciale gast 
hebben we Theo Francken 
uitgenodigd. Hij zal ons zeker 
vele boeiende dingen te 
vertellen hebben. Bent u nog 
geen lid? Neem contact op 
met onze ledenverantwoor-
delijke Bert Claessens op het 
nummer 0486 27 26 90.

Deze maand kiest N-VA 
Zoersel een nieuw bestuur. 
Een nieuwe ploeg om de 
volgende jaren aan de kar te 
trekken. Een ploeg ook die de 
verkiezingen van 2024 gaat 
voorbereiden. Ik ben blij dat 
we op een hele groep vrij-
willigers kunnen rekenen om 
onze partij uit te bouwen. 

Walda Van Onckelen
Voorzitter N-VA Zoersel

Meer bos voor het Zoerselbos (p. 2) Speelbos en hondenweide op de Kievit (p. 3)

Samenwerking loont
Het toeval wil dat de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en Akabe (de scoutswerking 
voor kinderen met een beperking) op zoek zijn naar infrastructuur voor hun werking. Natuur-
punt wil beide jeugdverenigingen een onderdak bieden. Schepen Danny Van de Velde, die het 
dossier in handen nam en nauw opvolgde, is blij. “Ik ben ervan overtuigd dat dit stukje Zoersel 
straks optimaal gebruikt zal worden. Natuurpunt Voorkempen, Akabe en JNM gaan er een 
echte thuis vinden. In dit dossier is opnieuw bewezen dat samenwerken loont.”

Burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny 
Van de Velde zijn blij dat Natuurpunt Voorkempen, Akabe 

en JNM een thuis vinden in Domein De Welvaart. 
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Poelen in De Welvaart
Padden, kikkers, hagedissen, libellen, kortom al wat lee�  in en 
rond een poel interesseert een van onze bestuursleden, Bart 
Hellemans. Hij stond in Domein De Welvaart mee achter de 
graafwerken voor een poel. Bart deelt graag zijn kennis.

“Het graven van een poel in de vorm van een soepbord heeft 
altijd een meerwaarde voor flora en fauna. De schuin aflopende 
randen waar waterplanten kunnen gedijen, zijn ideaal voor 
amfibieën om er hun eitjes af te zetten. Als de poel zonlicht krijgt, 
doet zijn warmte de eitjes sneller ontwikkelen en de larven beter 
groeien. Ook libellenlarven genieten van het warmere oever-
gedeelte. De poel hoeft niet echt diep te zijn voor deze dieren. 
Vissen kunnen beter niet aanwezig zijn als je amfibieën wil.” 

Van poelkikker tot kamsalamander
In Domein De Welvaart zullen de bruine kikker, de gewone pad, 
de vinpootsalamander en de alpenwatersalamander ongetwijfeld 
de pioniers worden. “Het zou bovendien mooi zijn als de eerste 
kamsalamanders zich aandienen”, gaat Bart verder. “Als de zon 
lang op de poel schijnt en er niet te veel bladafval in het water 
terechtkomt, krijgt ook de poelkikker kansen. Mocht na verloop 
van tijd ook de heikikker opduiken, dan zit je echt gebeiteld met 
deze waterpartij.”

Meerwaarde
De poel kan echt een meerwaarde betekenen in het gebied en als 

stapsteen dienen om dieren te helpen uitzwerven. “In Limburg 
is dankzij het graven van zogenaamde satellietpoelen de boom-
kikker helemaal terug. Laten we hier vooral tevreden zijn met 
een mogelijke terugkeer van de zeldzame kamsalamander of 
heikikker”, besluit Bart. 

Ons bestuurslid Bart Hellemans 
is een enthousiaste vrijwilliger bij 
Natuurpunt Voorkempen. In februari 
en maart zagen we hem aan de 
slag bij de paddenoversteekplaat-
sen. Bart leidt mee de jaarlijkse 
paddentrek in goede banen.

De poel kan echt een meerwaarde 
zijn om dieren te helpen uitzwerven.

Meer bos voor het Zoerselbos
Het Zoerselbos is een parel van onze gemeente. Van heinde en verre komen wandelaars en natuurlie� ebbers genieten van dit 
unieke gebied. N-VA Zoersel wil het Zoerselbos versterken en de natuurbeleving verbeteren.

In het natuurgebied Heiblok, aan de rand van het Zoerselbos, 
plantte Natuurpunt in samenwerking met de Vrienden van het 
Zoerselbos in februari nieuw bos aan. Heel wat vrijwilligers 
staken de handen uit de mouwen. Uiteraard waren burgemeester
Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde van de 
partij. Ook verschillende bestuursleden zorgden er mee voor dat 
het Zoerselbos 2.000 bomen groter werd.

Betere toegankelijkheid
Deel vier van het ‘Natuurinrichtingsproject Zoerselbos’ voorziet 
twee nieuwe trage wegen. De eerste vertrekt aan het Boshuisje 
en loopt langs de E34 over de gronden van de vroegere hoeve 
Sjouwel naar Den Haan. De tweede gaat van Den Haan, ach-
ter de handelszaken van de Rodendijk, tot de Zoerselbosdreef. 
Verder komt er een grote onthaalparking langs de Boshuisweg, 
die plaats zal bieden aan ongeveer 125 wagens. Daardoor kan 

het aantal parkeerplaatsen aan de Peggerstraat met een derde 
verminderen. Ook aan de Antwerpsedreef komen er enkele 
parkeervakken. De uitvoering is voorzien in 2023.

Burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde 
hielpen mee met het aanplanten van 2.000 bomen.

Regionaal Landschap De Voorkempen maakt bos nog aantrekkelijker

Aan het Zoerselbos, op de hoek van de Antwerpsedreef en de Hallebaan, verschenen twee belevingselemen-
ten vlak bij de Risschotse Loop. Het gaat om een initiatief van Regionaal Landschap De Voorkempen om 
overstromingsgebieden aantrekkelijker te maken. Buurtkinderen kunnen ravotten aan een avontuurlijk 
natuurpad. Een beetje verder nodigt een educatieve steiger uit tot poelonderzoek.
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Halfweg de bestuursperiode
“Hard blijven werken voor Zoersel”
Beste Zoerselaar

2022: we zijn in de helft van de bestuursperiode. Ik maak 
graag even een balans op. 

•  Zoals beloofd in ons verkiezingsprogramma realiseerden  
we fietsstraten, knipten we straten om woonwijken  
verkeersluw te maken en zetten we stappen om (elektrisch) 
autodelen voor burgers mogelijk te maken. 

•  Woonzorgcentrum De Buurt is overgedragen aan Emmaüs 
vzw, voor wie de exploitatie ervan een kerntaak is.

•  Er kwamen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.  
Twee windmolens produceren schone energie. Daardoor 
zijn we een stapje dichter bij de verlaging van de CO2- 
uitstoot die de gemeente zichzelf oplegt. Een wijkklimaat-
plan zal ook de burgers aansporen om in actie te komen.

•  Hondenlosloopzones in elke deelgemeente, speelnatuur 
in Sint-Antonius, de Dwergenbergen en speelbossen voor 
kinderen zijn een feit. Met de aanplant van 2.000 bomen in 

samenwerking met Natuurpunt vergrootten we de  
oppervlakte van het Zoerselbos.

•  We moedigen wonen in de dorpskernen aan. De werken  
aan de nieuwe dorpszaal in Halle vorderen en projecten 
voor sociale woningen brengen ons geleidelijk aan bij de 
doelstellingen die Vlaanderen vooropstelt.

•  We hebben rioleringswerken uitgevoerd, maar de weg is  
nog lang. We zoeken oplossingen om zo snel mogelijk de 
historische en veel te lage rioleringsgraad omhoog te krijgen.

Ik maak geen volledige of definitieve opsomming, dit is maar 
een greep uit het geheel. Er is nog heel wat werk aan de winkel, 
zoals het ‘verledden’ van de openbare verlichting. En dan zijn 
er natuurlijk ook nog hete hangijzers 
zoals een nieuw zwembad. Eén ding is 
zeker: we werken vastberaden verder aan 
een nog betere gemeente. 

Liesbeth Verstreken
Uw burgemeester

Speelbos en hondenweide  
op de Kievit
De vroegere voetbalterreinen van KFC Zoersel worden 
omgetoverd tot een hondenlosloopzone met speelelementen. 
Zoals de buurtbewoners wensten, krijgt het aanpalende bos 
officieel de functie ‘speelbos’. Een aanwinst voor de kinderen 
en de hondenliefhebbers uit de wijk! 

Elektrische auto’s delen
N-VA Zoersel besteedt heel wat aandacht aan het realiseren van de  
klimaatdoelstellingen. Zo voorzagen we gemeentegebouwen van  
zonnepanelen. Samen met onze coalitiepartners zetten we nu een  
project op rond het delen van elektrische auto’s. 

Duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit wint aan belang. Moet iedereen nog een eigen 
wagen bezitten? Heel veel auto’s staan het grootste deel van de tijd stil. 
Zelf investeren in een elektrische auto is nog duur. Elektrische auto’s 
delen kan hier een antwoord bieden. U hoort er binnenkort meer over.

Geniet van cultuur in het park van Halle
Twee nieuwe kunstwerken verfraaien sinds de herfst van vorig jaar het 
park van Halle. Het gaat om ‘Poortwachter’ van Paul Gees en ‘Inside 
Out’ van Joanna Mowbray. 

Ze maken een  
wandeling in het 
park nog net iets 
boeiender en  
bewijzen dat natuur 
en cultuur elkaar 
mooi aanvullen.

Zoersel en Ranst ruilen bosgrond
Het gebeurt vaak: de ene gemeente die gronden bezit 
in een andere gemeente. Zo ook in Zoersel en Ranst. 
OCMW Zoersel is eigenaar van bosgrond in Ranst en 
omgekeerd bezit OCMW Ranst bos in Zoersel.

Beter bosbeheer
Het is uiteraard veel efficiënter om bossen in je eigen 
gemeente te beheren dan in een buurgemeente. Daarom 
stellen Ranst en Zoersel aan de gemeenteraad voor om de 
bossen te ruilen. Een goede stap naar een beter bosbeheer.  

 Raadslid Rita Laureyssens 
bij een van de nieuwe  
kunstwerken.

www.n-va.be/zoersel
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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