Met een succesvolle wandeling rond het bos van Loos en de
overhandiging van meer dan 650 handtekeningen aan het
Mechelse stadsbestuur hebben we met jullie steun het
bedreigde bos in de aandacht gebracht. Voorheen wou de stad
enkel een stuk van het bos kopen om een 15 meter brede
toegangsweg aan te leggen. Na ons bezoek bevestigde de stad
dat zij het bos willen aankopen. We willen jullie de komende periode verder informeren en
betrekken bij onze activiteiten, want het bos van Loos is nog steeds niet gered. Samen met
jullie willen we een groot, nieuw stadspark! Het oudste bosgebied (Ferrarisbos), langsheen
de Hanswijkbeek en grenzend tuin hotel Malcot, is momenteel ‘zonevreemd’ en ligt in industriegebied.
Vlaanderen wil 12.000 hectare zonevreemd bos beschermen. Wij pleiten dat dit stuk bos wordt ingekleurd als
bosgebied. Wij willen geen toegangsweg door het bos! Het spreekt voor zich dat de straten in de buurt niet het
slachtoffer mogen worden van de geforceerde woonuitbreiding. De alarmerende berichtgeving en
wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van fijnstof op de gezondheid van kinderen, scholieren, ouderen,
zieken en buurtbewoners in het algemeen, versterkt ons in de overtuiging dat het bos van Loos dringend moet
beschermd worden én uitgebreid worden. Ivarem, Lidl, woonuitbreiding in Spreeuwenhoek (369 woningen) en
Raghenosite (2641 woningen!) bedreigen onze gezondheid en het bos van Loos.
Doe mee!

WANDELING
Ontdek de trage wegen in en rond het bos van Loos (Spreeuwenhoek-Venne)
Trage wegen zijn paden en wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers
zijn de belangrijkste gebruikers. In onze buurt zijn er veldwegen, doorsteekjes, bospaden die een netwerk
vormen waar zachte weggebruikers graag gebruik van maken.
Sinds 1864 bestaat zo’n trage weg tussen Rodeveld en Werfheide. Die is jammer genoeg in onbruik geraakt en
is nu afgesloten en overwoekerd. Wij ijveren voor de heropening van deze weg. Die zal een absolute
meerwaarde aan de buurt geven indien de massale woonuitbreiding een feit wordt. Iedereen zal er met deze
voetweg op vooruit gaan. En die kan aansluiten op het te openen stadspark!
Wandeling op zaterdag 22 april, 14u ’t Kranske, St.-Albertusstraat, Muizen, Gratis

DAG VAN ‘ONS’ PARK
Afvalarme picknick (bij mooi en droog weer) op zondag 14 mei, in tuin
achter hotel Malcot, Leuvensesteenweg 236, vanaf 12u tot 15u. Deze
prachtige tuin is gelegen vlak naast het bos en doet ons dagdromen over de
dag dat we ons officieel kunnen inschrijven in de Dag van het Park, dat elke jaar op de laatste zondag van mei
plaatsvindt.
Iedereen welkom op deze picknick! Breng zelf je picknick mee. We brengen buren uit Spreeuwenhoek-Venne
en van de Arsenaalbuurt samen. Het bos van Loos verenigt ons.
Met o.a. optreden van Jan Van De Ven, finalist The Voice van Vlaanderen 2016 (o.v.)
Hang de affiche “Geen straat over mijn staart” voor je raam
Niet op de openbare weg gooien. Info: bosvanloos@gmail.com

