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INLEIDING
Omvang: 14 archiefdozen, 194 beschrijvingen
De archiefvormer
In 1968 werd de lokale milieuactiegroep Vrijwaring Natuurschoon ’s-Gravenwezel opgericht,
als reactie tegen een aantal plaatselijke wantoestanden op het gebied van milieu en ruimtelijke
ordening. Onder impuls van deze groep werd Groenactie Voorkempen, of VoorkempenGroen, opgericht.
De actiegroep te ’s-Gravenwezel verenigde zich in 1970 met een aantal andere organisaties uit
Schoten, Sint-Job, Wijnegem, Schilde, Oelegem, Halle, Westmalle en Wommelgem in de
regionale groep Red de Voorkempen met als doel “het bundelen van de strijd tot het behoud
van het natuurschoon en definitief een einde te maken aan de vernietiging van het leefmilieu
in onze omgeving”. De groep telde bij de oprichting reeds 28 leden, waaronder naast
vertegenwoordigers van de groencomités ook afgevaardigden van een groot aantal culturele
verenigingen.
Lokale wantoestanden werden aan de kaak gesteld over de hele Voorkempense regio. Een van
deze acties betrof de vijvers van natuurgebied De Mick te Brasschaat die dreigden uit te
drogen als gevolg van de eerste werken aan het geplande verbindingskanaal voor de
duwvaart, die op 1 juli 1970 van start zouden gaan. Eenmaal de werken aan de gang, doofde
het protest stilletjes uit.
Eind 1972, begin 1973 werd op initiatief van enkele leden uit Sint-Job-in-’t-Goor, Brecht,
Sint-Antonius en ’s-Gravenwezel, Red de Voorkempen organisatorisch hervormd en werd de
actie om het geplande duwvaartkanaal tegen te houden heropgestart. Het duurde niet lang eer
een ongezien protest door het Antwerpse raasde. Het protest zwol verder aan en nam nationale
proporties aan nadat in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu een Nationaal AntiDuwvaart Komitee werd opgericht. Tegen zoveel geweld bleken de plannenmakers en
beleidsmensen niet bestand en de plannen voor het duwvaartkanaal werden afgevoerd. Zo
eindigde de grootste milieucampagne tot dan toe in Vlaanderen in een klinkende overwinning.
Het succesvolle antiduwvaartkanaalprotest verhoogde het milieubewustzijn aanzienlijk en
heeft ontegensprekelijk een stimulerende en inspirerende invloed gehad op de ontluikende
milieubeweging. Het belang van Red de Voorkempen voor de milieubeweging is dan ook niet
te onderschatten. De verstrengeling als gevolg van de nauwe contacten en onderlinge
beïnvloeding tussen Red de Voorkempen, de Groene Fietsers en de herlevingsbeweging
Anders Gaan Leven die plaatsvond tijdens het protest, lag zelfs in grote mate aan de basis van
het ontstaan van de politieke partij Agalev, waarin Red de Voorkempen een belangrijke rol
speelde. Het Duwvaartmanifest was verder ook van groot belang omdat het milieuprotest kon
bogen op een degelijk onderbouwde argumentatie op basis van een dossier, wat toen totaal
nieuw was. Ten slotte werd dankzij de enorme weerklank van de acties en de dreiging die
daarvan uitging naar de politiek toe, een Staatssecretariaat voor Leefmilieu opgericht.
Reeds tijdens het protest tegen het duwvaartkanaal rees de vraag naar een steviger
uitgebouwde structuur voor Red de Voorkempen. Het actiecomité werd uitgebouwd tot een
overkoepelend en coördinerend orgaan waarin vertegenwoordigers zetelden van de
plaatselijke milieugroepen en groencomités, en het werkingsveld werd uitgebreid naar alle
milieuproblemen van de hele regio. In 1974 was deze operatie voltooid en sindsdien kunnen
we spreken van een volwaardig, slagkrachtig overlegplatform voor de actie- en groencomités
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van de verschillende gemeenten: Aktiegroep Polders Leefmilieu, Groenkomitee Kapellen
vzw, Milieubescherming Brasschaat, Schotens Aktiekomitee Leefmilieu vzw, Aktiekomitee
Leefmilieu Sint-Job, Hart van de Kempen vzw, Komitee Beter Leefmilieu vzw, Leefmilieu
Ranst, Gemeentelijke Raad voor Groen Voorziening, Groenkomitee Leefbaar Wommelgem
vzw, Anders Gaan Leven-beweging, Groenkomitee ’s-Gravenwezel, Groenkomitee Halle,
Leefmilieu Oelegem, Groenkomitee Brecht, Groenkomitee Wijnegen, Groenkomitee Schilde,
Beter Leefmilieu Westmalle en Werkgroep Informatie Leefmilieu Zoersel. Daarnaast
bestonden er samenwerkingsverbanden met talrijke andere actiegroepen en comités.
Na de spectaculaire acties tegen het duwvaartkanaal was het inmiddels wat stiller geworden
rond het actiecomité. Vanaf 1978 kende de werking een heropleving met het aantreden van
Paul Staes als voorzitter. De maandelijkse vergaderingen werden opnieuw druk bezocht en er
werden regelmatig juridische middelen aangewend om de eisen af te dwingen, wat mogelijk
was geworden door de omvorming tot een vzw eind 1977. Deze periode werd voornamelijk
beheerst door de niet aflatende strijd, samen met onder meer het Belgisch-Nederlands
Grensoverleg Regio Antwerpen (Benegora) waarmee een hechte samen- en wisselwerking
ontstond, tegen het illegaal verhandelen en storten van afval door de afvalmaffia. Onder de
vleugels van de BBL werd zelfs een Nationaal Aktiefront Afvalmisdrijven in het leven
geroepen. De afvalschandalen vulden jarenlang de kranten en het protest hiertegen vormde
uiteindelijk aanleiding voor het Vlaams afvaldecreet en de Nationale Afvalwet.
Tegen 1990 werd gepoogd een groter en breder overlegplatform uit te bouwen en zette Red de
Voorkempen zijn schouders onder de Antwerpse Milieufederatie, wat kaderde in het plan van
de Bond Beter Leefmilieu om provinciale milieukoepels op te richten. De werking van de
federatie verliep echter moeizaam en na enkele jaren werd ze opgeheven. Ook met de werking
van Red de Voorkempen ging het bergaf en de activiteiten kwamen op een laag pitje te staan.
Het ging van kwaad naar erger en eind jaren 1990 werd voorgesteld het actiecomité te
ontbinden. Paul Staes en Luc Melis gingen hier fel tegenin. Paul Staes, die opnieuw voorzitter
werd, nam begin 2000 het initiatief om de verschillende actiecomités tegen de tweede
goederenspoorlijn voor de haven, langs de ring (R1) in Antwerpen, samen te brengen in Red
de Voorkempen. De actiegroep kreeg hierdoor een tweede adem, met nieuwe organisaties
zoals de actiegroep Winkelstap (Schoten), Red de Keer (Oelegem), wijkgroep Ertbrugge
(Deurne), Stop de Trein-Ring, milieuraad Wommelgem, milieuraad Schilde en milieuraad
Ranst.
Het Archief
Het archief, dat bestaat uit twee schenkingen, uit 2004 en 2007, telde aanvankelijk 35 dozen.
Na het uitlichten van materiaal voor de afdelingen Beeld & Geluid en Bibliotheek, schonen en
beschrijven telt het uiteindelijk 13 dozen. Hieraan werd nog één doos archiefmateriaal van
Red de Voorkempen toegevoegd uit het archief van Luc Melis (Beter Leefmilieu Brecht).
De serie verslagen van de vergaderingen is nagenoeg volledig wat het mogelijk maakt een
redelijk volledig overzicht te krijgen van de werking en het wedervaren bij Red de
Voorkempen. Opvallend hierbij is dat het meest recente stuk een brief is uit 1997 met een
noodkreet over de neergang van de werking; de breuk in de werking van de organisatie (zoals
hierboven aangehaald) weerspiegelt zich duidelijk ook in de archiefvorming.
Het archief werd geïnventariseerd naar aanleiding van de viering van het 40-jarig bestaan van
Red de Voorkempen op zaterdag 24 oktober 2009, in het Kasteel van Schoten.
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Verwante archieven
Heemkring De Drie Rozen te ’s Gravenwezel bewaart nog heel wat materiaal uit de
beginjaren van Red de Voorkempen.
Verwijderd
Kamer, Senaat, Vlaamse Raad; vragen en antwoorden
Pakken ongesorteerde kranten- en tijdschriftenartikels
Uitgelicht
Naast het eigenlijke Red de Voorkempen archief zijn er ook nog 9 dozen uitgelicht materiaal.
Eén doos met archiefmateriaal van BBL (vnl. jaren ’80, vnl. GUK en GR, WG
milieudefensie, anti-TGV-Front en WG Politiek Engagement (begin jaren ’80)) en twee dozen
met archiefmateriaal van respectievelijk Benegora en Luc Melis (Brecht) zullen toegevoegd
worden aan deze archieven die ook bij Amsab-ISG in bewaring zijn. Daarnaast zijn er nog
vier dozen archiefmateriaal van verschillende (voornamelijk bij Red de Voorkempen
aangesloten) actiegroepen en acties, waarbij Hart van de Kempen en de Antwerpse
Milieufederatie een substantieel deel voor hun rekening nemen.
De aanwezigheid van behoorlijk wat archiefmateriaal van Benegora en de Antwerpse
MilieuFederatie is te verklaren doordat deze organisaties nauw met elkaar verbonden waren.
Zo hadden Red de Voorkempen en Benegora hetzelfde adres en stelden ze dezelfde DAC-er
tewerk. De financiële en subsidiedossiers van Red de Voorkempen, Benegora en AMF
werden bijvoorbeeld ook samen opgesteld.
Bronnen
Van Overstraeten, Gert, Het archief van Red de Voorkempen, Brood & Rozen, Amsab-ISG,
Gent, 2009/3, pp. 88-95.
Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is raadpleegbaar.
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INVENTARIS
Actiecomité Red de Voorkempen (1972/3-1977)
1. Algemeen
1.

Verslagen van de vergaderingen, met bijlage en aantekeningen.
1973, 1976

4 stukken

2.

Uitgaande brieven ter uitnodiging voor de vergaderingen, met dagorde en
aantekeningen.
1973
2 stukken

3.

Agenda vergadering 12 juni 1975, met bijlage en aantekeningen.
1975
1 stuk

4.

Rekening bevattende de financiële situatie per 1 december 1975.
1975
1 stuk

5.

Stukken inzake de organisatiestructuur.
1973 en z.d.

3 stukken

2. Taakuitvoering/ Activiteiten
6.

Ingekomen en uitgaande stukken.
1973, 1975-1976 en z.d.

1 omslag

7.

Stukken betreffende het protest tegen de aanleg van het duwvaartkanaal OelegemZandvliet en het Coördinatiecomité Duwvaartkanaal.
1973-1974
1 pak

8.

Stukken inzake het Nationaal Komitee Anti-Duwvaartkanaal, opgericht op initiatief
van Red de Voorkempen en BBL.
1973-1974
1 omslag

9.

Dossier betreffende de Vlaamse milieu-topdag op 4 oktober 1975 te Schoten, met in
de aanloop daartoe een persconferentie en een enquête gehouden bij de milieugroepen.
1975
1 omslag

10.

Stukken betreffende de ‘Groene Lijsten’ ter beïnvloeding van de
gemeenteraadsverkiezingen.
1975-1976
1 omslag

11.

Concept van statuten voor een Adviesraad voor Natuurbehoud en Vrijwaring van het
Leefmilieu van de Voor- en Noorderkempen, met bijlage en aantekeningen.
1976
2 stukken
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Red de Voorkempen vzw (19771. Algemeen
1.1. Statuten & oprichting
12.

Statuten.
1977, 1984, 1986, 1988, 1992-1995

1 omslag

13.

Ingekomen en uitgaande brieven van en aan Bestuur van het Belgisch Staatsblad
inzake wijzigingen statuten, samenstelling leden raad van beheer en maatschappelijke
zetel.
1984-1989, 1992-1993
1 omslag

14.

Stukken betreffende wijziging van de statuten (en het reglement van inwendige orde).
1984, 1993
3 stukken

15.

Dossier betreffende het ontwerpen van de statuten en het reglement van inwendige
orde voor de op te richten vzw Red de Voorkempen.
1976
1 omslag

16.

Dossier betreffende de stichting van Red de Voorkempen vzw.
1977

1 omslag

1.2. Verslagen
Jaarverslagen
17.

Concept en net van het jaarverslag 1994.
1995

2 stukken

Algemene Vergadering
18.

Verslagen van de Algemene Vergadering, met bijlagen, aantekeningen en convocaties.
1984-1994
1 omslag

19.

Convocatie voor de Algemene Vergadering.
1989, 1995

2 stukken

Raad van Beheer
20-22. Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Beheer, met bijlagen, aantekeningen
en convocaties.
1977-1990
1 pak en 2 omslagen
20.
1977-1985
1 pak
21.
1986-1989
1 omslag
22.
1990-1996
1 omslag
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1.3. Briefwisseling
23-28. Ingekomen en uitgaande stukken.
1977-1990, 1992-1997
23.
1977-1983
24.
1978-1981
25.
1984-1985
26.
1986
27.
1987-1991
28.
1992-1997
29-32. Uitgaande stukken.
1984-1985, 1989-1992
29.
1984-1985
30.
1989-1990 (vnl. 1990)

6 omslagen

4 omslagen

Met agenda.

31.
32.

1990-1991
1992
Met agenda.

33.

Briefwisseling tussen medewerkers over interne aangelegenheden.
1977, 1991
1 omslag

34.

Briefhoofden (blanco).
z.d.

1 omslag

1.4. Financiën
35.

36.

37.

Financiële jaarverslagen en ontwerpen van begroting.
1985, 1987-1990, 1992-1994

1 omslag

Briefwisseling inzake subsidieaanvraag, met bijlagen.
1987-1991, 1996

1 omslag

Kasboek.
1985-1989

1 katern

38-39. Stukken inzake de financiën.
1978, 1989-1991, 1993
38.
1978
39.
1989-1991, 1993

2 omslagen

1.5. Leden
40.

Uitgaande brieven aan de griffie van de rechtbank inzake de samenstelling van de
ledenlijsten.
1984-1989, 1992, 1994-1995
1 omslag

41.

Adressen- en ledenlijsten.
1980-1981, 1991, 1993 en z.d.

1 omslag
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1.6. Infrastructuur
42.

Briefwisseling inzake vergaderlokaal.
1978, 1980

1 omslag

43.

Programma inzake de inhuldiging van het eigen lokaal op 22 en 23 april.
z.d.
1 stuk

44.

Bekendmaking van adreswijziging van Benegora België & Red de Voorkempen.
z.d.
1 stuk

2. Taakuitvoering/ Activiteiten
45.

46.

Lijst van de dossiers.
z.d.

1 stuk

Lijst van de tijdschriften.
ca. 1993

1 stuk

47.

Uitgaande persnota’s, met geleidebrieven, kladversies en aantekeningen.
1990
1 omslag
Met agenda.

48.

Dossier betreffende verzet tegen motocrossterrein ‘Breugelhut’ langs natuurreservaat
Kindernauw te Lille.
1983-1986
1 omslag

49.

Stukken betreffende kapreglementen.
1977, 1984-1985

1 omslag

50.

Dossier betreffende geplande project met bestemmingswijziging gebied Den
Hoofsweer (oude steenbakkerij) in natuurreservaat en verblijfsrecreatiegebied,
aansluitend op gelijkaardig ingekleurd gebied De Kooldries, gelegen in het
gerangschikt landschap De Brechtse Heide.
1977-1978, 1980, 1983
1 omslag

51.

Dossier betreffende persconferentie waarop Jaar van het Kind wordt geëvalueerd op 5
maart 1980 te Antwerpen.
1979-1980
1 omslag

52.

Dossier betreffende verzet tegen de plannen van IGEAN voor een industrieel
(super)stort te St. Lenaarts-Brecht.
1978, 1986-1987
1 omslag

53.

Stukken betreffende bekommernis over op stapel staande plannen voor de uitbating
van het provinciaal domein Vrieselhof te Oelegem.
1984
1 omslag

54.

Dossier inzake proces tegen malafide aanvraag van verbouwingsvergunning voor
vervallen constructie en daaropvolgende ettelijke flagrante bouwovertredingen (het
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zonder vergunning neerpoten van een villa) in natuurgebied De Leeuwerik te St.
Lenaarts- Brecht.
1985-1987
1 omslag
55.

Dossier betreffende protest wegens onzekerheid over de toekomst van de open groene
ruimte het Hoogveld met een van de laatste boerderijen te Deurne.
1985
1 omslag

56.

Dossier inzake bezwaarschrift tegen bouwaanvraag/regularisatieaanvraag van flagrant
bouwmisdrijf (gepaard gaande met schriftvervalsing) waarbij hoeve verbouwd wordt
tot woonhuis in landschappelijk waardevol agrarisch gebied te Zandhoven.
1985
1 omslag

57.

Dossier inzake protest tegen de toekomstige ingebruikname door Tessenderlo Chemie
van de collector voor nijverheidsafval -De Smeerpijp- hetgeen rampzalige gevolgen
zal hebben voor het Scheldewater.
1985
1 omslag

58.

Dossier inzake protest tegen onrechtmatige bouwvergunning en bouwovertredingen
van NV Salphen in bosgebied Zalfen en daaropvolgend proces tegen NV Salphen en
de gemeente Malle te Malle.
1984-1986, 1990-1991, 1993, 1996
1 pak

59.

Dossier betreffende het protest tegen de aanleg van een waterspaarbekken te Viersel.
1978-1980
1 omslag

60.

Dossier betreffende de arrestatie van drie milieuactivisten van BATS (Beerse
Actiegroep Tegen Storten) wegens hun doorgedreven en niet aflatende inzet in de
strijd tegen de (grensoverschrijdende) handel in afvalstoffen en de afvalmaffia.
1981-1983, 1985
1 omslag

61.

Stukken betreffende het verzet en daaropvolgende proces tegen de twee gevaarlijke en
zonder vergunning werkende bedrijven Coulier en TRW, te Hof-Ter-Loo (Borgerhout)
1990-1991, 1995-1996
1 omslag

62.

Dossier betreffende verzet tegen geplande verkaveling(svergunning) in gebied De
Neervelden te Brasschaat.
1983-1984
1 omslag

63.

Stukken betreffende verzet tegen de nieuwe verbindingsweg Havenweg-Zoomweg en
de industrie-spoorlijn ter verbinding van de haven- en industriegebieden van
Antwerpen en Rotterdam.
1978-1980, 1984-1989, 1991
1 omslag

64.

Stukken betreffende de schandalen omtrent de stortplaats Hooge Maey te Antwerpen.
1984-1988
1 omslag

65.

Ingekomen en uitgaande stukken van, aan en betreffende de BBL, met aantekeningen.
1978-1987, 1990-1991
1 pak
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66.

Dossier betreffende verzet tegen de verkavelingsaanvraag voor domein De List te
Schoten.
1984-1985
1 omslag

67.

Persnota en ingekomen brief van advocaat met kopie van bezwaarschrift in bijlage
betreffende verzet tegen verkavelingsaanvraag van bosgebied voor villawijk te
Schilde.
1981
2 stukken

68.

Dossier betreffende verzet tegen aanleg golfterrein en bouwmisdrijf Golfclub Rinkven
te Schilde.
1978, 1981, 1983-1985
1 omslag

69.

Kopie van brief van AROL aan het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening, met dossier in
bijlage, betreffende het onderzoek van de aanvraag voor aanleg van een
golfschool/terrein aan de Miksebaan te Brasschaat.
1988
1 stuk

70.

Dossier inzake enquête voor alle politieke partijen in de Voorkempen aan de hand van
een eisenprogramma omtrent het thema milieu, naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988.
1988
1 pak

71.

Dossier betreffende protest tegen de dreigende vernieling -onder het mom van
heraanleg- van de dreef Leopoldslei te Brasschaat.
1983-1984
1 omslag

72.

Dossier betreffende protest tegen bouwvergunning voor nv Maes in waardevol
agrarisch gebied waarvoor ook bestemmingswijziging in kmo-zone lopende is te Pulle.
1991-1992
1 omslag

73.

Dossier betreffende verzet tegen aanleg golfterrein (en bouw clubhuis) in beschermd
landschap domein Bossenstein te Broechem (Ranst).
1986-1988, 1990
1 omslag

74-75. Dossier betreffende het verzet tegen uitbreiding van de eerste containerterminal en
plannen voor bouw tweede containerterminal aan de Schelde (en lozingsvergunning
BASF) welke de schorrengebieden Galgenschoor en Groot Buitenschoor (verder)
bedreigen.
1978, 1981-1982, 1986-1990
2 pakken
74.
1978, 1986-1990
75.
1981-1982, 1986-1990
76.

Dossier betreffende het verzet tegen uitbreiding van de eerste containerterminal aan de
Schelde hetgeen het Galgenschoor (verder) bedreigt.
1986-1989
1 pak

77.

Stukken betreffende opvolging problematiek Duwvaartkanaal.
1977-1981, 1985

1 omslag
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78.

Dossier betreffende protest tegen vestiging van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke
bedrijven in kmo-zone aan de Vloeiende te Kapellen.
1991-1992
1 omslag

79.

Stukken betreffende protest tegen de aanleg van de Grote Ring rond Antwerpen,
gecoördineerd door het Aktiekomitee ‘Neen aan de Grote Ring’.
1959, 1973-1975, 1984-1985, 1987-1988 en z.d.
1 omslag

80.

Dossier betreffende protest tegen opspuiten van de volkstuintjes te Merksem voor het
tracé van de Grote Ring rond Antwerpen, gecoördineerd door het Aktiekomitee tegen
de Opspuiting van de Volkstuintjes.
1978
1 omslag

81.

Dossier betreffende verzet tegen bedreiging natuurgebied Blommerschot door
landbouwbedrijf en verkavelingen te Malle.
1981-1986
1 omslag

82.

Dossier betreffende projectvoorstel van Red de Voorkempen en Schal in het kader van
het Europees Jaar van het Leefmilieu tot oprichting landschapspark de Voorkempen.
1986-1987
1 omslag

83.

Dossier betreffende de persconferentie ‘Beleid ruimtelijke ordening in Vlaanderen: te
koop?’ op 23 mei 1985 te Antwerpen.
1985
1 omslag

84.

Dossier betreffende vergunningsaanvraag van het bedrijf DPC (voorheen Pleuger)
voor opslag chemische stoffen te Wijnegem.
1988
1 omslag

85.

Dossier betreffende protest tegen verkavelingsaanvraag langs De Pont, bufferzone van
de Schijnvallei, en daaropvolgende aanvraag tot klassering als beschermd landschap te
Schilde.
1988
1 omslag

86.

Dossier betreffende protest tegen de komende aanvang van de werken voor aanleg
kmo-zone Kloosterveld in (laatste) groengebied te St.-Job-in’t-Goor/ Brecht.
1990-1992
1 omslag

87.

Ingekomen brieven inzake proces tegen illegale bouw van vliegtuigloodsen op de
Ettenhovense Polder voor het vliegveld te Hoevenen.
1979, 1981
2 stukken

88.

Dossier betreffende door Opbouwwerk-Hove georganiseerde informatiedag over
structuurplanning op 7 april 1984 te Hove.
1984
1 omslag

89.

Dossier inzake protest tegen en onderzoek naar het onnodig vellen van bomen
langsheen de rijkswegen in de Voorkempen.
1979
1 omslag
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90.

Dossier inzake protest tegen beslissing gemeenteraad Schilde in verband met
heraanleg Kasteeldreef (St. Jobsteenweg) die afbraak doet aan beschermde status
ervan te ’s Gravenwezel.
1984-1985
1 omslag

91.

Dossier betreffende (voorstel tot) bescherming van bedreigde landschapszone rondom
Ertbrugge (Domein Ertbrugge-Zwarte Arend), en onenigheid tussen wijkgroep
Ertbrugge en SALD, te wijnegem-Deurne.
1979-1980, 1984-1985
1 omslag

92.

Dossier inzake protest tegen de aanleg van de ring rond Turnhout, gecoördineerd door
aktiekomitee Stop de Strop waarbij Red de Voorkempen is aangesloten.
1978, 1983-1985
1 omslag

93.

Stukken betreffende protest tegen allerlei wantoestanden in grensoverschrijdend
natuurreservaat rietmoeras De Maatjes (en in haar bufferzone Nieuwmoer) te
Kalmthout.
1984-1988
1 omslag

94.

Dossier betreffende protest tegen ontwateringsplan van ruilverkavelingscomité
Nieuwmoer waarbij geplande versie van een afwateringskanaal wordt gewijzigd in
grensoverschrijdend natuurreservaat rietmoeras De Maatjes te Kalmthout.
1989-1990
1 omslag

95.

Verzameldossier betreffende bezwaren, opmerkingen, commentaar en kritiek tegen het
(ontwerp) gewestplan Antwerpen (en landinrichting in het algemeen), gecoördineerd
door het Alarmkomitee Gewestplan Antwerpen.
1977-1980
1 pak

96.

Ingekomen brieven van advocaat Dirk Wuyts inzake proces tegen het Vlaams Gewest
en de Nederlandse Gemeenschap tot nietigverklaring van het Gewestplan Antwerpen,
met bijlagen.
1979-1980, 1988-1989
1 omslag

97.

Dossier inzake beroep, ingespannen op vraag van BLB Brecht, tegen
milieuvergunning voor uitbaten feestzaal Vraaghoeve en hondenschool De Roedel,
gelegen in geklasseerd landschap De Brechtse Heide te Brecht.
1995-1996
1 omslag

98.

Dossier betreffende verzet tegen stof- en lawaaihinder veroorzakende overslagbedrijf
voor erts en kolen Stocatra te Berendrecht.
1990, 1992
1 omslag

99.

Stukken betreffende protest tegen de aanleg van autoparkeerplaatsen in het
parkdomein Vrieselhof te Oelegem.
1988-1989
1 omslag

100.

Verzameldossier betreffende illegale autokerkhoven en -herstelplaatsen, in het
bijzonder garage Van de Peer te Zandhoven en autokerkhof en -sloopbedrijf Mariën te
Kalmthout.
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1984-1988, 1996

1 omslag

101.

Dossier betreffende verzet, en daaropvolgend proces, tegen exploitatie- en
uitbreidingsvergunning voor slachthuis Noordvlees-Van Gool midden in een
woonzone te Kalmthout.
1991-1996
1 pak

102.

Dossier inzake protest tegen duur, omslachtig en fragmentair onderzoek naar
gezondheidstoestand van de bomen langs de rijkswegen van de provincie Antwerpen
door middel van infrarood-fotografie vanuit de lucht.
1984-1985
1 omslag

103.

Dossier betreffende verzet tegen gedeeltelijke wijziging gewestplan Turnhout
waardoor natuurgebied Tremelheide zou omgevormd worden in recreatiegebied te
Brecht.
1989-1991
1 omslag

104.

Dossier betreffende protest tegen de geplande afbraak van de Erasmussteeg te
Borgerhout.
1979
1 omslag

105.

Uitgaande brieven inzake het aanklagen van de voortdurende wantoestanden bij
milieubelastend bedrijf Progas/ Verbomin te Borsbeek, met bijlagen en documentatie.
1985, 1989
1 omslag

106.

Stukken betreffende de rechtspersoonlijkheid van milieuverenigingen.
1980, 1983-1985
1 omslag

107.

Programma voor studiereis georganiseerd door Elcker-Ik in samenwerking met
Fietskampagne ’90 omtrent verkeersbeleid naar fietsvriendelijk Tilburg op 24 maart,
met schema omtrent milieubeleid; casus verkeer, met aantekeningen.
z.d.
2 stukken

108.

Kopie van bezwaarschrift tegen jachtvergunning in het beschermd
staatsnatuurmonument Het Verdronken Land van Saeftinghe.
1991
1 stuk

109.

Formulieren van de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling inzake de rol en
deelname aan programma’s voor duurzame ontwikkeling en de implementatie van
Agenda 21, met geleidebrief.
1995
1 stuk

110.

Dossier inzake proces tegen milieuvergunningsaanvraag van Milieu Verzorging
Kempen voor exploitatie van een milieuonvriendelijke mest- en
afvalverwerkingsinstallatie te Brecht.
1994-1996
1 omslag

111.

Stukken betreffende protest tegen het TGV-verbindingstracé België-Nederland.
1987-1988, 1990-1991, 1994-1996
1 omslag
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112.

Stukken betreffende de problematiek rond illegale weekendverblijven.
1978, 1980, 1982, 1987 en z.d.
1 omslag

113.

Briefwisseling met Red de Voorkempen- afdeling Wommelgem inzake het protest
tegen onnodig vellen van 50 bomen in de Selsaeten-Tuinwijk en daaropvolgende
poging tot klasseren van het landschap te Wommelgem.
1987
1 omslag

114.

Stukken betreffende problematiek en schandalen omtrent afval, afvalverbranding,
stortplaatsen en handel in en transport van toxische afvalstoffen.
1976, 1979-1980, 1983-1987, 1989, 1994, 1996, 1999 en z.d.
1 omslag

115.

Dossier inzake beroep tegen verlenen van exploitatievergunning van recreatiepark
Casablanca (skipiste met kunstsneeuw) te Schilde.
1989, 1991 en z.d.
1 omslag

116.

Dossier betreffende beroep tegen milieuvergunning voor discotheek Pampas nabij de
Brechtse Heide te Brecht
1995
1 omslag

117.

Ingekomen stukken en uitgaande brief betreffende acties en activiteiten van de Groene
Fietsers.
1978-1980
1 omslag

118.

Dossier inzake ingespannen proces wegens het kappen van bomen en de aanleg van
een tennisterrein in het natuurgebied Pulderbos te Zandhoven.
1980, 1982, 1984
1 omslag

119.

Stukken inzake het afraden van en kritiek geven op (mislukte) bosaanplantingen op
kleigronden en stortplaatsen.
1986, 1988
1 omslag

120.

Dossier betreffende kritische doorlichting en commentaar op de samenstelling en
werking van de pas in het leven geroepen gemeentelijke commissies van advies voor
ruimtelijke ordening.
1978-1979
1 omslag

121.

Dossier betreffende het Jaar van het Dorp, dat achteraf negatief geëvalueerd wordt.
1978-1979
1 omslag

122.

Stukken betreffende het Europees jaar van het leefmilieu.
1987-1988

1 omslag

123.

Aantekeningen, genomen tijdens de provinciale info-ronde van BBL over VLAREM
op 2 oktober 1991.
1991
1 stuk

124.

Dossier betreffende verzet tegen geplande vestiging met opslagplaats van Union
Carbide te Malle.
1982-1985
1 pak

14

125.

Stukken betreffende de Scheldeproblematiek en de Ramsar Conventie.
1978, 1990
1 omslag

126.

Stukken betreffende protest tegen de vervuiling en kaalkap van het anti-tankkanaal, en
het latere voorstel tot rangschikking van het gebied.
1977, 1980, 1993
1 omslag

127.

Briefwisseling met Natuur 2000 en L. Versteylen, en nota, betreffende onderlinge
strubbelingen en de wens naar een betere samenwerking.
1978
1 omslag

128.

Ingekomen brieven en uitgaande stukken inzake protest tegen motocrosswedstrijden,
naar aanleiding van een internationale motorcross te Schilde.
1987
1 omslag

129.

Dossier betreffende proces tegen de exploitatie (met verschillende overtredingen) van
recreatiepark Ponyland in groengebied aan het kasteel Maria-ter Heide te Brecht.
1977-1981
1 omslag

130.

Ingekomen en uitgaande brieven inzake protest tegen het voorstel van decreet Olivier
ten bate van vogelvangst.
1985-1986
1 omslag

131.

Dossier inzake de viering van 10 jaar Schal en 15 jaar Red de Voorkempen en de voor
die gelegenheid georganiseerde studiedag ‘structuurplanning en directe democratie’ op
24 mei 1986 te Schoten.
1985-1986
1 pak

132.

Dossier betreffende protestactie bij de officiële openstelling van domein Vordensteyn
door minister Akkermans terwijl hij een nefast beleid voert inzake natuurbehoud en
ruimtelijke ordening, op 15 juni 1984 te Schoten.
1984
1 omslag

133.

Stukken betreffende protest tegen de uitbating van de stortplaatsen Repaq en (de
kleiputten van steenbakkerij) Quirijnen te Malle.
1988-1990
1 omslag

134.

Geleidebrief met steunoproep en actieschema voor blokkadeactie tegen
verkeersoverlast van internationaal vrachtverkeer in de dorpen langs de oude weg
Antwerpen-Breda onder het moto ‘verdwijn naar E10-E3’, met aantekeningen.
1980
2 stukken

135.

Aantekeningen inzake telefonisch binnengekomen informatie in verband met
kappingen en mogelijke verkavelingsplannen in het Binnenbos te Zandhoven.
1988-1989
3 stukken

136.

Stukken betreffende golfterreinen.
1987-1989 en z.d.

1 omslag
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137.

Dossier betreffende het protest tegen de oprichting van een NAVO-depot aan het
vliegveld te Malle-Zoersel.
1977, 1980, 1984, 1989-1990
1 omslag

138.

Dossier inzake de (geweigerde) stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van
varkensstallen in agrarisch en biologisch waardevol gebied de Koeputten te Schilde.
1988
1 stuk
(Onvolledig)

139.

Aantekeningen, genomen tijdens vergadering van werkgroep Duurzame Ontwikkeling
op 10 juli 1990 te Leuven.
1990
1 stuk

140.

Stukken betreffende het door Red de Voorkempen opgestarte crisisberaad van
bedreigde natuur en milieugebieden te Antwerpen, waaruit de overkoepelende
Antwerpse Milieufederatie (AMF) ontstaat.
1989-1991
1 omslag

141.

Stukken betreffende het Nieuwe Havendebat, met de nadruk op het zeehavenbeleid,
Zeebrugge vs. Antwerpen, de stormstuw en de projecten Bath en Baalhoek.
1978-1979 en z.d.
1 omslag

142.

Stukken betreffende verkeer en wegenwerken, vnl. briefwisseling inzake het
aanklagen van het gevaarlijk kruispunt Merksemse Baan/ Nieuwe omleiding R 14 te
Wijnegem en van de verkeersonveiligheid van Rijksweg 51 Oostmalle-Lier te
Zandhoven.
1984-1985
1 omslag

143.

Nota ‘Structuurplan Vlaanderen: een scherm of een aanzet?’ van Paul Staes, met
documentatie.
maart 1984
1 omslag

144.

Stukken betreffende de strijd voor het behoud, de bescherming en de klassering als
beschermd landschap van het landschap van de Schijnvallei.
1978-1980, 1988-1992, 1994-1996 en z.d.
1 pak

145.

Dossier inzake het protest tegen lozing van titaandioxide in de Noordzee, in het kader
van de Greenpeace-campagne hiertegen.
1985
1 omslag

146.

Stukken inzake Grenzen aan de mest (GRAM), grensoverschrijdend platform van
Westkempische natuur- en milieuverenigingen, waarin Red de Voorkempen
participeert.
1992-1993
1 omslag

147.

Stukken betreffende de ruimtelijke structuurplannen Vlaanderen en provincie
Antwerpen, het gewestplan Antwerpen en het decreet ruimtelijke ordening.
1993-1996
1 omslag
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148.

Rapport ‘Planteninventarisatie en biotoopstudie van de beekbegeleidende bossen
langsheen Kleine Wilborrebeek’.
1991
1 stuk

149.

Kladversies van persnota en de voorstelen voor jaarthema en persbeleid, opgesteld
door Paul Staes ter voorlegging aan het dagelijks bestuur.
1988
3 stukken

150.

Stukken betreffende het Groen Platform voor Ruimtelijke Rust in Polder en
Voorkempen.
1995
1 omslag

151.

Briefwisseling met OVAM inzake sluikstortingen aan de sportterreinen te Mortsel.
1988-1989
1 omslag

152.

Stukken betreffende de milieu-effectrapportering (MER).
1984, 1989-1990

1 omslag

153.

Stukken betreffende vorderingsrecht, waarvan de invoering aanleiding vormt tot het
wijzigen van de statuten.
1993
3 stukken

154.

Verzameldossier inzake protest en beroep tegen veeteeltbedrijven (Anthonissen,
Martens en van Looveren) te Wuustwezel.
1993-1995
1 omslag

155.

Kladversies van verslagen van vergaderingen ter voorbereiding op deelname aan BRTprogramma in de aanloop naar het Jaar van het Leefmilieu.
1987
2 stukken

156.

Dossier betreffende perswerking omtrent ‘Het falend beleid inzake bescherming van
de landschappen in de provincie Antwerpen’ waarbij gemeenschapsminister Waltniel
met de vinger wordt gewezen.
1990
1 omslag

157.

Aantekeningen, genomen bij het dossier van de studiedag ‘Wat nu verder met de
milieubeweging?’ op 23 januari 1982 in het RUCA te Antwerpen.
1982
2 stukken

158.

Ingekomen stukken van de Vereniging voor Milieu-educatie Provincie Antwerpen
(VMPA) en aanverwanten.
1983-1985
1 omslag

159.

Stukken betreffende Aktiekomitee decreet ruimtelijke ordening (AKODRO), waar Red
de Voorkempen in participeert.
1984-1985
1 omslag

160.

Dossier inzake reactie op het artikel ‘jongeren eisen ruimte: Stop de structuurplanning’
van KLJ groene kring in ‘De Boer en de Tuinder’.
1984
1 omslag
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161.

Ingekomen en uitgaande brieven inzake de bescherming van landschappen in de
Kempen (Zoerselbos, de Maatjes, bos van Ranst, domein Ertbrugge).
1984
3 stukken

162.

Dossier inzake het ijveren voor een versnelde bescherming; klasseringsfase 1 en 2,
van het Zoerselbos.
1979, 1985 en z.d.
1 omslag

163.

Dossier betreffende het domein Fort van Oelegem, waarbij na een dispuut met Natuur
2000 omtrent de poging tot het in huur krijgen van het domein toch aangesloten wordt
bij voor het beheer opgerichte Werkgroep Oelegem Fort (WOF).
1983-1985
1 omslag

164.

Stukken betreffende Komitee Vrijwaring Ruiterpaden Voorkempen, dat bijgestaan
wordt bij onderhoud met burgemeester om aanslepende geschil met landbouwer uit te
klaren over onwettig afgesloten voetwegen 50 en 52 te Ranst-Oelegem.
1983-1984
1 omslag

165.

Ingekomen stukken van Natuur 2000, met een op vraag van Natuur 2000 verzonden
klachtenbrief aan staatssecretaris Aerts over de PET-fles in bijlage.
1984-1985
1 omslag

166.

Verzameldossier inzake Brecht en Schilde.
1978-1980, 1982, 1992 en zd

1 omslag

Verzameldossier inzake Wommelgem.
1984-1985

1 omslag

167.

168. Verzameldossier betreffende Ranst, Wommelgem, Oelegem, ’s Gravenwezel en Schilde.
1979-1981, 1984-1985
1 omslag
169.

170.

Verzameldossier inzake Brasschaat.
1978-1981, 1984-1985

1 omslag

Verzameldossier inzake Kalmthout.
1978, 1980, 1984-1985, 1988

1 omslag

171.

Stukken betreffende de werking van de Internationale werkgroep Haven van
Antwerpen (=Internationale Scheldewerkgroep, BBL en AMF), waarin Red de
Voorkempen participeert.
1988, 1991
1 omslag

172.

Stukken inzake Paul Staes; zijn kandidatuurstelling voor Agalev bij de Europese
verkiezingen en overstap naar de CVP, en enkele voorvallen van lasterlijke aanvallen
tegen zijn persoon.
1982-1984, 1994
1 omslag
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173.

Stukken betreffende plattelands- en landbouwbeleid, vnl. omtrent landinrichting en de
stellingname en discussie omtrent milieu- en natuurbehoud versus landbouw en de
Boerenbond.
1984-1986, 1991
1 omslag

174.

Kopies van kladversies van verslag van de gemeenteraad en van verantwoordingsnota
inzake verkavelingsvergunning voor woonuitbreidingsgebied te Viersel.
1985
2 stukken

175.

Verslag samenkomst Marcel Leyssens en Paul Staes ter voorbereiding van
persconferentie op 25 februari 1977 waarop het voorstel tot oprichting van een
Voorkempense Intercommunale voor het Leefmilieu (VIL) gelanceerd zal worden.
1977
1 stuk

176.

Bekendmaking aan de bevolking inzake de plannen voor de creatie van nieuwe en
uitbreiding van bestaande KMO-zones (van werkgroep KMO’s Kruisdreef ism Red de
Voorkempen, Hart van de Kempen en Vrienden van het Zoerselbos) te Zandhoven.
z.d.
1 stuk

177.

Kaartjes van het werkingsgebied van RdV, met aantekeningen.
[1989?]

2 stukken

Perslijst.
[1989?]

1 stuk

Lijst met actuele dossiers.
[1984]

1 stuk

178.

179.

180.

Nota’s van de heemkundige kring De Brakken (Oelegem) inzake bouwovertredingen
(manege Doornelanden en tennisterrein op De Keer) te Oelegem.
[1980], [1982]
2 stukken

181.

Ingekomen brief van het kabinet van de schepen voor de haven en industrie van stad
Antwerpen inzake uitnodiging voor een onderhoud te samen met Benegora, APOL en
de Zeeuwse Milieufederatie, met aantekeningen over te bespreken onderwerpen.
1986
2 stukken

182.

Concept en net van de nota ‘Voorstel Baby-Bomen’ van Paul Staes, naar aanleiding
van het Jaar van het Kind in 1979.
maart 1978
2 stukken

183.

Verslag van de vergadering te Nijlen op 14 februari 1980 waarop het geplande
regionaal coördinatie-initiatief voor de provincie Antwerpen wordt geëvalueerd.
1980
1 stuk

184.

Formulieren en verzoekschriften inzake parlementaire vragen in verband met
milieuproblematiek, met classificatievolgnummers.
1987
4 stukken

185.

Fiches inzake de registratie van de uitgaande brieven.
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ca. 1985

2 stukken

186.

Ingekomen dossier van buurtcomité dat ageert tegen de plannen voor de bouw van
appartementsblokken in hun achtertuin te Wilrijk, met aantekeningen en documentatie.
1995, 1998
2 stukken

187.

Ingekomen stukken van Willy Lauwers inzake lozingsvergunning nv Oleofina en het
illegaal kappen van 5 ha. bos op domein Bossenstein, met aantekeningen
1989 en z.d.
2 stukken

188.

Aantekeningen over te behandelen lopende zaken, met documentatie.
1988-1990
1 omslag

189.

Stukken inzake het door Roger Van Ginderen (SP gemeenteraadslid en bestuurslid
RdV) aan de kaak stellen van procedurefouten bij het openbaar onderzoek naar de
wijziging van het Algemeen Plan van Aanleg te Essen (waarop dit onderzoek verlengd
wordt) en de oproep tot indiening van bezwaarschriften hiertegen.
1987
2 stukken

190.

Ontwerp van statuten en ontwerp van Huishoudelijk reglement voor een stedelijke
milieuraad Antwerpen, ter goedkeuring voor te leggen aan de milieuraad op haar
eerste vergadering, met op de ledenlijst RdV als plaatsvervangend lid.
1992
1 stuk

191.

Losse aantekeningen betreffende uitbreiding Croun Cork op en rond Galgenweel,
vliegveld Ysenbaert te Stabroek/ Kapellen en bouwaanvraag bij het Zoerselbos.
1981, 1993, z.d. [ca. 1995]
3 stukken

192.

Documentatie (krantenknipsels) betreffende Red de Voorkempen.
1978
2 stukken

193.

Concept van persbericht ‘Zwijgrecht van pers en spreekrecht van ambtenaar gaan hand
in hand’ naar aanleiding van politieinval in de redactiekantoren en bij 24 journalisten
van De Morgen.
z.d.
1 stuk

194.

Stukken over en voor Leo Coutereels betreffende weekendzone te Essen, verkaveling
de Markgraaf te Kalmthout en illegale bouw sportterrein in gebied ’t Rood te
Kapellen.
1991-1992
4 stukken
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