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Stad Mortsel volhardt:
 

bouwen in natuurgebied

Ondanks protest van de omwonenden en Groen Mortsel wil 
Stad Mortsel in de Anna Van Hoornstraat een stukje dat nog 
maar enkele jaren geleden mee opgenomen was in de er-
kenning van Klein Zwitserland als natuurreservaat nu toch 
echt bebouwen.

In 2019 werd Klein-Zwitserland erkend als natuurreser-
vaat na adviezen van verschillende instanties. Zowel buurt-
bewoners als Groen Mortsel vroegen aanhoudend aan het 
stadsbestuur om dat stukje aan de rand te integreren in het 
natuurreservaat of toe te voegen aan de tuin van Hoeve Die-
seghem. Maar de stad blijft halsstarrig weigeren en vroeg en 
kreeg van minister Zuhal Demir toelating om dit perceel te-
rug uít het natuurreservaat te halen. Met als gevolg een ver-
kavelingsaanvraag in mei 2022 zodat er een alleenstaande 
woning op kan gebouwd worden. 

Natuur en cultuur
Op dit perceel begint de “aanzet” van de berm, een buffer 
voor Klein Zwitserland. Door de variatie in het reliëf komen 
verschillende planten en dieren aan hun trekken. En niet te 
vergeten dat er een aantal bomen zullen moeten verdwijnen 

Op de hoogte blijven van dit dossier? Ga naar 
groenmortsel.be/nietbouweninnatuurgebied

voor deze verkaveling, terwijl dat net onze natuur-
lijke airco’s en luchtfilters zijn die mensen gezond houden. 
Heel wat natuurwaarde dus, in tegenstelling tot wat het 
stadsbestuur beweert.

Daarnaast is het stuk grond ook al jaar en dag onbebouwd ge-
bleven en zo deel van het beschermde “monument met om-
geving” dat Hoeve Dieseghem is. De stad zou perfect kunnen 
beslissen om dit lapje grond toe te voegen aan de tuin van de 
Hoeve zodat het zicht en beleving rond het monument nog kan 
opgewaardeerd worden.

Natuurgebied bebouwen: beschamend!
We willen niet beweren dat elk leeg perceel vanaf nu braak moet 
blijven liggen. In goed gekozen en afgebakend woongebied mag 
er nog gebouwd worden als het doordacht is. Maar er is géén 
plaats voor een vrijstaande woning in een stuk natuur tegen het 
enige natuurgebied van Mortsel!
Dat de stad Mortsel dit perceel aan Klein Zwitserland niet 
ongerept wil bewaren of toevoegen aan de tuin van Hoeve 
Dieseghem, dat begrijpt Groen Mortsel voor geen 
vierkante centimeter.

 Raadslid Michiel Hubeau aan het perceel 
 naast de Hoeve Dieseghem 
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4 G!ST voor Mortsel

Klimaatbeleid is sociaal beleid. 
Maatregelen moeten ook de meest kwetsbare 
mensen overtuigen.

Sociale woningrenovatie zorgt voor een lager 
energieverbruik. Goed voor het klimaat maar 
ook goed voor de portemonnee

Duurzame mobiliteit zorgt voor gezonde lucht,
 leefbare wijken en meer verkeersveiligheid

We ontharden Mortsel en creëren ruimte voor 
water en groen.  Zo wordt Mortsel een waterspons 
waar bestaande natuur en water meer 
aandacht krijgen en natuurlijke waterbuffers 
het grondwater voeden.

Straten worden omgevormd tot klimaatstraten 
die koelte geven bij warme dagen en water 
bufferen bij hevige regen

We planten meer bomen en vooral monumentale 
bomen die lucht zuiveren en levende airco’s zijn.

De energieshift in Mortsel zorgt voor de 
goedkoopste energie en is 100 % duurzaam. 
We blijven pionieren met het warmtenet en 
koppelen Mortsel aan op deze groene warmte.

We stimuleren de lokale productie en verkoop 
van gezond voedsel 

Lokaal winkelen vermijdt verplaatsingen, is 
voordelig voor het Mortsels winkelcentrum en 
geeft kansen aan buurtwinkels in elke wijk

De stadsdiensten worden klimaatneutraal en 
ondersteunen de Mortselaar in alle stappen om 
klimaatvriendelijke maatregelen te nemen.
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10 puntenplan voor 

het klimaat in Mortsel

De klimaatverandering is volop bezig. We voelen de 
gevolgen: droogte, hitte en overstromingen druk-
ken ons met de neus op de feiten. Een stad als 
Mortsel kan heel wat doen om de klimaatverande-
ring af te remmen maar zeker ook om de kwalijke 
gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. Groen 
Mortsel werkt met een 10-puntenplan de komende 
jaren aan een meer klimaatbestendig Mortsel.

Geen gas of olie meer nodig: een warmtenet levert energie

Wist je dat er in Mortsel gepionierd wordt met nieuwe tech-
nologie om onze woningen te voorzien van groene warm-
te en warm water? In de Lieven Gevaertstraat staat een 
warmtecentrale die met de restwarmte van Agfa-Gevaert 
honderden gezinnen zal voorzien van 100% groene warmte.
De G!ST was benieuwd hoe het in de praktijk verloopt, en 
sprak af met Karen Feyen en Lenn Coussement van 'Warm-
te Verzilverd', een samenwerking tussen verschillende coö-
peraties en de uitbater van het warmtenet. Karl Fret, kers-
verse bewoner van een appartement in de wijk Minerve (net 
over de grens met Edegem, aan Fort 5), ontving ons bij hem 
thuis voor een gesprek over hoe alles in zijn werk gaat.
We kregen eerst een rondleiding in het warmte-overdracht-
station aan de Lieven Gevaertstraat waar Lenn en Karen 
tekst en uitleg verschaften.

Lenn: "Agfa-Gevaert beschikt intern over een warmtenet 
waarbij ze de warmte die normaal door de schoorstenen 
ontsnapt, 'vangen' en daarmee water opwarmen. Je kan 
het eigenlijk vergelijken met de centrale verwarming bij je 
thuis - maar dan in het heel groot: een ketel verwarmt wa-
ter, dat doorheen je huis naar de radiatoren gaat. In het heel 
groot is onze 'ketel' de schoorsteen van Agfa-Gevaert. Die 
verwarmt water dat in een warmtewisselaar in ons warm-
te-overdrachtstation terechtkomt (de centrale in de Lieven 
Gevaertstraat, zie tekening) en daar 'onze' waterleiding op-
warmt. Door dikke, heel goed geïsoleerde buizen gaat dat 
water naar de woningen van de klanten."

G!ST: Hoe werkt het dan in huis?
Karl: "In mijn appartement hangt een 'afgiftestation' op 
de plaats waar je normaal een stookketel zou verwachten. 
Daar worden mijn eigen leidingen van de centrale verwar-
ming opgewarmd door het warm water van het warmtenet. 
Ik kan net zoals iedereen met een thermostaat instellen 
hoe warm ik het wil hebben. Het verbruik dat ik betaal is 
niet een hoeveelheid gas of olie maar de warmte die geme-
ten wordt met een 'caloriemeter'. Momenteel, met de hoge 
energieprijzen, betaal ik aanzienlijk minder dan wat iemand 
aan gas zou betalen."

Karl Fret en Karen Feyen in de Lieven Gevaertstraat.



 Wat kan de Stad Mortsel doen 
 voor een warmtenet?

 Alles begint bij een duidelijk plan van aanpak hoe het 
warmtenet verder kan uitgerold worden in Mortsel. 
In eerste instantie is het logisch om te kijken naar 
locaties die dichtbij het huidige netwerk liggen, dat is 
trouwens al voorzien om nieuwe aftakkingen te kun-
nen maken.

 Zoals er nu in elke straat riolering, waterleiding, 
elektriciteit en gas ligt, kan er in de toekomst een 
warmteleiding bijkomen. Het is nu het moment om 
enkele concrete ideeën uit te werken en niet te blij-
ven hangen bij goeie voornemens.

 Een warmtenet is uitermate geschikt om gebruikt 
te worden door een heel aantal mensen uit dezelf-
de straat, buurt of wijk. Het is dan ook een project 
waar een gerichte buurt- en wijkaanpak helemaal 
op zijn plaats is. Mortsel heeft hier een belangrijke 
rol te vervullen om mensen er 'warm' voor te ma-
ken: deur per deur mensen informatie geven en 
zorgen dat een aansluiting op het warmtenet een-
voudig kan gebeuren.

 Voor mensen met een bescheiden inkomen voor 
wie de investering moeilijk is, kan de Stad subsi-
dies en renteloze leningen voorzien om toch over 
te schakelen op warmte-energie. Een groot voor-
deel is dat je niet meer afhankelijk bent van dure 

energieprijzen waardoor het risico op energie-
armoede vermindert.
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Geen gas of olie meer nodig: een warmtenet levert energie
G!ST: Wat als Agfa-Gevaert ermee zou stoppen?
Lenn: "We garanderen aan de klanten dat ze steeds over 
warmte kunnen beschikken. Als er tijdelijke panne zou zijn, 
kunnen we op de plaats van de warmtecentrale met een 
andere technologie het water verwarmen. Bijvoorbeeld in 
geval van nood een gasketel. Op langere termijn kijken we 
naar nieuwe energiebronnen. Mogelijk sluit een warmtenet 
uit de Antwerpse Haven aan op ons warmtenet - of zetten 
we hier een grote warmtepomp. Collectief warmte opwek-
ken, is veel efficiënter en milieuvriendelijker dan dat ieder-
een z'n eigen warmtepomp zou installeren."

G!ST: Momenteel zijn er slechts twee woonprojecten aan-
gesloten op jullie warmtenet. Wat is ervoor nodig om dit 
te kunnen uitbreiden?
Karen: "Bij nieuwbouwprojecten is de investering gemak-
kelijker te doen. Toch moet er in bestaande woningen niet 
al te veel worden aangepast, afhankelijk van waar je 'stook-
ruimte' ligt. Op de plaats van je gas- of stookolieketel, komt 
een warmtewisselaar. Vanaf dat punt is alles hetzelfde als 
in een traditioneel systeem. Omdat de warmte met een 
hoge temperatuur toekomt, kan je je gewone radiatoren 
of vloerverwarming blijven gebruiken. Uiteraard geldt hier 
ook dat je minder warmte gebruikt en dus minder betaalt 
als je woning beter geïsoleerd is."

G!ST: Dus: allemaal aan het warmtenet?
Lenn: "De uitbreiding van de warmtenetten vraagt natuur-
lijk heel wat nieuwe infrastructuur. De buizen moeten in de 
grond gelegd worden, de aansluitingen naar de huizen ge-
maakt. Momenteel is dat nog erg duur - ook al omdat de 
materiaalkosten wereldwijd enorm gestegen zijn. Een Stad 
kan wel keuzes maken om bepaalde wijken te reserveren 
voor een warmtenet. En hopelijk komt ook de Vlaamse 
Overheid over de brug met gerichte premies om aan te slui-
ten op warmtenetten, zoals je nu bijvoorbeeld een subsidie 
krijgt als je een individuele warmtepomp installeert."
Karl: "Voor mij was het warmtenet een argument om te 
verhuizen. Ik ben blij op deze site op de grens van Mortsel 
en Edegem te wonen. Een oud industriegebied wordt met 
veel visie omgebouwd. Er komen heel wat toekomstgerich-
te dingen samen: Opnieuw en Co zal er binnen de sociale 
economie de grootste kringloopwinkel van Vlaanderen ope-
nen, met een heel dak vol zonnepanelen waar allicht ook de 
buren van kunnen mee genieten. "
Lenn: "Klopt. Wonen en werkgelegenheid komen samen. 
En er zal zelfs geïnvesteerd worden in het aanmaken van 
groene waterstof met de elektriciteit van de zonnepanelen."

"De basis van een 
warmtenet is heel simpel. 
Heet water verwarmt koud 
water in een warmtewisselaar. 
'Au bain marie' in een heel goed 
geïsoleerd bad."

Wat is een Warmtenet? 

In de Lieven Gevaertstraat vind je vlak aan de 
Antwerpsestraat het Warmte-overdrachtstation van 
Warmte Verzilverd. Van daaruit vertrekken goed 
geïsoleerde leidingen onder de Antwerpsestraat, 
spoorwegberm en R11 naar het woonproject 
Minerve (grondgebied Edegem) en Opnieuw en Co en 
binnenspeeltuin Papayoe (grondgebied Mortsel)

Karen, Lenn en Karl tussen de buizen met warm en koud 
water voor ze onder de grond verdwijnen
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Ook in Mortsel worden mensen uit Oekraïne met veel liefde en gast-
vrijheid opgevangen. We kregen een mooie getuigenis van Ariane, die 
samen met haar gezin jonge vluchtelingen een dak boven het hoofd 
gaf bij een vorige crisis.

Via het “Burgerplatform voor Overnachtingen” hebben wij, als gezin 
met twee zonen, enkele jaren geleden vluchtelingen uit Eritrea, Ethio-
pië, Syrië, Afghanistan etc. opgevangen. Je moest enkel een naam op-
geven, ’s avonds naar Brussel rijden en terug komen met enkele jonge 
gasten. In het begin deden we het stiekem. Men sprak van hulp aan ille-
galen, dreigde met huiszoekingen enz.  Eén of twee nachten werden er 
tien, sommigen bleven weken en maanden plakken. Ik ben de tel kwijt 
geraakt. De vele lieve, sympathieke, mooie jonge mensen hebben ons 
leven oneindig verrijkt. Onze liefde en warmte reist voor altijd met hen 
mee waar ze ook een echte thuis mogen vinden. Hier ben ik van over-
tuigd: wij hebben familie over heel de wereld.

“Wij hebben familie over heel de wereld”

Sinds 25 mei siert een regenboog-
zebrapad de Statielei. Zo tonen we 
dat iedereen zich thuis kan voelen 
in Mortsel. Het is enorm belangrijk 
voor je mentaal welzijn dat je kan 
zijn wie je bent. Symbolen als deze 
spelen een grote rol voor mensen 
die al eens in de knoop zitten met 
zichzelf. Het is oké hoe je je voelt, 
dat moet niet weggestoken worden. 

We zijn dan ook heel blij met deze 
kleurige symbolische strepen in 
onze winkelstraat!

"Wij doen niets voor de natuur" 
Die opvallende boodschap van de stad Mortsel 
verscheen her en der op bordjes in de maand 
mei. Een goedgevonden gimmick die uiter-
aard het tegenovergestelde bedoelt: door niet 
te maaien help je de natuur en de biodiversi-
teit net wél. Het was schepen Steve D'Hulster 
die op het voorstel van Groen raadslid Michiel 
Hubeau inging om op vele plaatsen in onze 
stad het gras de kans te geven om langer te 
worden en zo ruimte te geven aan meer bio-
diversiteit - en ook mee te helpen aan het op-
vangen van grote droogte in de zomer bijvoor-
beeld. Samen besloten Steve en Michiel "geen 
ambras over gras" te maken en volop werk te 
maken om het gras en groen in Mortsel min-
der vaak te maaien. Binnen enkele jaren zou 
maximaal de helft van het Mortselse gras nog 
een frequente scheerbeurt krijgen. Door mee 
te doen aan MaaiMeiniet wordt deze doelstel-
ling kracht bijgezet. 
Pluim voor Michiel, Steve en stad Mortsel!
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In ons eigen belang: Klimaatstraten!

De klimaatverandering is volop be-
zig... We hebben het al gemerkt aan 
het uitzonderlijk droge voorjaar en 
heel wat voorbije hete en droge zo-
mers. Ook de wateroverlast in Wallo-
nië of dichterbij na hevige regenbui-
en ligt nog vers in het geheugen. In 
de zomer komen hittegolven steeds 
vaker voor. Volgens berekeningen 
van de Vlaamse Milieumaatschappij 
zal Mortsel zelfs de meeste en he-
vigste hittegolven meemaken in de 
toekomst. Dit komt natuurlijk door-
dat Mortsel enorm veel verharde op-
pervlakte heeft - water kan niet in de 
bodem dringen en hitte straalt bik-
kelhard terug op asfalt...

De komende jaren zal het van belang 
zijn om ons steeds beter te wapenen 
tegen de gevolgen van klimaatver-
andering; een "klimaatrobuuste" 
gemeente worden, heet dat dan.

Klimaatstraten zijn straten waar alles in het werk wordt gesteld om gewapend te zijn 
tegen droogte, wateroverlast en hitte. Dat wil zeggen dat er veel groen aanwezig is dat 
als een natuurlijke airco de straten afkoelt. De bodem van al dat groen kan helpen in het 
opvangen van water bij hevige regen en zo ook voorkomen dat alles meteen uitdroogt bij 
lange droge periodes.
Kijk naar je straat nu: vaak is ze 100% verhard en kan er dus geen regendruppel insijpe-
len... Er zullen nog heel wat tegels uitgebroken moeten worden. Er zijn nochtans heel 
wat mogelijkheden om functionele straten aan te leggen zonder al die verharding. Door 
in te zetten op veel groen in het straatbeeld, halfverhardingen (een soort 'dolomiet 2.0') 
voor voetgangers en waterdoorlaatbare parkeervlakken. Het water dat op zo'n klimaat-
straat valt, moet maximaal vastgehouden worden en in de bodem infiltreren (in plaats 
van zoals nu snel het riool in te spoelen en verloren te gaan).
De tijd dringt! Omdat een straat niet elk jaar wordt heraangelegd, moet vanaf nu elke 
heraanleg volgens het principe van 'klimaatstraat' gebeuren. 
Vaak komen inwoners ook met heel wat goeie ideeën en dus vinden we dat bij de inrich-
ting van klimaatstraten de stem van de inwoners een belangrijke plaats moet krijgen. Als 
we hier nu vol op inzetten kunnen er tegen 2050 al een heel groot aantal klimaatstraten 
zijn en kan Mortsel belangrijke stappen zetten naar klimaatrobuustheid.

Zelf ideeën voor jouw straat? Maak er een echte klimaatstraat van. 
Wat zou jij veranderen? Laat je inspireren door de tekening hierboven 
en gebruik je eigen fantasie. 
Maak je tekening op het ingevoegde blad en bezorg ze ons. 
Of stuur je ideeën door via www.groenmortsel.be/klimaatstraat.  
Wij nemen jouw ideeën mee in onze voorstellen én je maakt kans op en mooie prijs!
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Elke straat een klimaatstraat!Zo zou bijvoorbeeld de 
Prins Leopoldlei er kunnen uitzien…
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Sara Waelbers, Jitse Born, Michiel Hubeau  • Leden BCSD: Nadia Saouti en Peter Hardy
Opmaak en druk: De Wrikker, Berchem  • Gedrukt op 100% niet-chloorgebleekt gerecycleerd papier

Verantwoordelijke uitgever: Walter Duré, voorzitter Groen Mortsel, Rubensstraat 36, Mortsel, 0495/53 06 90

www.groenmortsel.be   M GroenMortsel   P @groenmortsel

Doe mee! Contacteer ons via info@groenmortsel.be

MORTSEL

Tijdens de zomermaanden juli en augustus no-
digen we iedereen uit op onze Zomerterrasjes. 
Elke maandagavond vind je ons vanaf 20u op een 
ander terras van de bloeiende Mortselse horeca. 
Drink met ons een pintje, wijntje, frisdrankje, 
theetje of watertje en klink op een mooie (maar 
niet té warme, droge of natte) zomer!

Naar aloude traditie beginnen we - en sluiten we 
de reeks af - met een picknick op het Stadsplein. 
Breng een drankje en/of een hapje mee en even-
tueel een klapstoeltje.

 4 juli Picknick op het Stadsplein
 11 juli Hof Van Rieth
 18 juli Café Manger
 25 juli De Vlegel
 1  augustus Bar Brial
 8 augustus 't Centrum aan het Gemeenteplein
 15 augustus Hof Van Rieth
 22 augustus Café Manger
 29 augustus Picknick op het Stadsplein

Kijk best op de dag zelf nog even
of de locatie niet gewijzigd is via 
onze facebookpagina of 
op www.groenmortsel.be/zomerterrasjes2022
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PFAS: informeren van 
Mortselaars is belangrijk

 
PFAS/PFOS/PFOA,… zijn zogenaamde ‘eeuwige chemicaliën’: 
stoffen die eeuwig in de natuur en in ons lichaam achterblij-
ven. De voorbije periode kregen de omwonenden van Agfa-
Gevaert  een informatiebrief in de bus over maatregelen in 
het kader van PFAS vervuiling. Door oefenterreinen voor de 
brandweer op de fabriekssite is er een vermoeden van PFAS 
vervuilde gronden in de omgeving. Het bedrijf heeft ook vele 
jaren PFAS geloosd in het afvalwater - normaalgezien is dit 
niet in de omgeving terecht gekomen maar het dient wel on-
derzocht te worden.

In de brief stonden heel wat maatregelen die de bewoners 
vanaf nu moeten nemen: geen eigen eieren en niet teveel ei-
gen groenten meer consumeren, het huis regelmatig binnen en 
buiten met nat poetsen, zorgen dat er geen grond verstuift,... Er 
ligt ook een Mortselse school in de perimeter waar maatrege-
len gelden.

Voor vele mensen roept deze informatie nog steeds heel wat 
vragen op die niet beantwoord worden door de brief. En ook 
mensen die buiten de zone wonen waar de brief gebust werd, 
hebben recht op info over dit belangrijke onderwerp. Groen 
vroeg de Stad Mortsel dan ook naar een informatiemoment. 
Na een debat in de gemeenteraad werd aangegeven dat het 
stadsbestuur de bevoegde instanties van Vlaanderen (OVAM en 
Agentschap Zorg en Gezondheid) zal vragen om voor de Mort-
selaars een infomoment te organiseren waar iedereen terecht 

kan met vragen en bezorgdheden.

We zijn blij dat onder onze impuls ie-
dereen op deze manier zijn vragen 

zal kunnen stellen. Duidelijkheid 
is in deze zaak van volksge-
zondheid namelijk essentieel. 
Hou de Mortselse infokanalen 
dan ook zeker in het oog om te 
weten wanneer dit moment 

zal georganiseerd worden.

Op www.mortsel.be/PFAS 
wordt de actuele 
informatie die rele-
vant is voor Mortsel 

verzameld.

Welkom op onze 
Zomerterrasjes!




