
Ken je De Groene Delle (het Koèt) in Stokrooie? 
Een uniek natuurgebied (100 ha), hét enige bos van Stokrooie
gelegen rond een prachtige grote waterplas. 

Omdat we samen willen genieten van dit prachtige natuur -
gebied (een gedeelte ervan is zelfs erkend als reservaat), 
willen we je meenemen tijdens een gezamelijke wandeling. 

Bijeenkomst op zondagmiddag 30 november om 14u aan 
het Ontmoetingscentrum Stokrode in de Sint-Amandusstraat. 
Na een korte voorstelling van het project rijden we met een
aantal auto’s naar de rand van het natuurgebied om vandaar
de wandeling te starten. Meer info op www.stokrooie.be

De Groene Delle (het Koèt)

Wordt in Stokrooie
waardevol 
natuurgebied
bedreigd
door industriezone? 

Deze actie is géén politieke campagne of politieke boodschap, maar een warme
oproep van bezorgde inwoners uit Stokrooie voor het behoud van de Groene Delle.

Stokrooie wandelt
op 30 november 
naar de Groene Delle

We rekenen op jouw steun voor het behoud van dit prachtig stukje natuur 
in Stokrooie. Bedankt alvast voor je hulp !
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Jazeker! Momenteel dienen we zoveel mogelijk handtekeningen
te verzamelen om bezwaar aan te tekenen tegen deze plannen.
Maar de tijd dringt... Alle bezwaarschriften moeten, zoals wettelijk
voorzien, ingediend worden uiterlijk 30 december 2008. 
En nadien is het te laat... 

Omdat natuurliefhebbers, wakkere burgers en inwoners van
Stokrooie vinden dat dit natuurgebied niet mag worden ingepalmd
door industrie, en omdat Stokrooie voor onze kinderen en
kleinkinderen een rustig, landelijk dorp moet blijven waar het
goed is om te wonen temidden van het groen, stellen we als
“Stokrooie” één gezamelijk bezwaarschrift op, waarbij we zoveel
mogelijk handtekeningen voegen. Dit bezwaarschrift wordt
momenteel uitgeschreven en hierin wordt uitgbreid ingegaan op
alle aspecten met een uitgebreide argumentatie. 

Help Stokrooie en onderteken het bijgevoegd petitie-blad. 
Laat ook alle gezinsleden dit tekenen (ook kinderen, bezoekers
of familieleden). Hoe meer handtekeningen we bij elkaar krijgen,
hoe beter onze kansen !!!

Je hebt misschien al gehoord dat het Koèt in Stokrooie, ook ge -
kend als het natuurgebied "De Groene Delle" door het Vlaamse
Gewest geselecteerd werd als mogelijke uitbreiding van de 
industriezone (voor alle details zie website www.stokrooie.be)

Het Vlaamse Gewest heeft een 
aantal locaties geselec teerd langs
het Albertkanaal om er een industrie -
zone van te maken, dit ivm de
uitbrei ding van het ENA project,
Economisch Netwerk Albertkanaal.
Het gaat om het gebied ten zuiden
van de bestaande industriezone

Lummen-Zolder langs heen het Albertkanaal richting Stokrooie tot
aan de Waterlozestraat. Het ecologisch waardevolle natuur gebied
“De Groene Delle”, gekend als Het Koèt ligt voor het grootste
gedeelte op het grondgebied van Hasselt (Stokrooie). 

Wat zal er met het prachtige natuurreservaat De Groene Delle
(100 hectaren) gebeuren? We willen in Stokrooie immers geen
industriezone en wensen dat dit waardevolle natuurgebied onge-
moeid wordt gelaten. Stokrooie moet een rustige woonkern blijven
aan alle kanten omsloten door prachtig groengebied. Dit is ook de
visie van de Stad Hasselt (ontwerp Ruimtelijk Structuurplan) én van
Natuurpunt Vlaanderen, maar de beslissing ligt uiteindelijk bij het
Vlaamse Gewest... 

Inmiddels zijn een 20-tal mensen uit Stokrooie met een actiegroep
gestart om de inwoners van Stokrooie te informeren en om
bezwaar aan te tekenen tegen de komst van een industriezone. 

Waarover gaat het? Kunnen wij iets doen? 

Blad petitie terug bezorgen voor 25/11 in de brievenbus van: 

Natuurgebied behouden

Teken mee de petitie en help Stokrooie 

Petitie ons terug te bezorgen voor 25 november
In (bijna) elke straat van Stokrooie woont er iemand van het
actiecomité. Steek het ingevulde petitie-blad gewoon in zijn/haar 
brievenbus. Dit is de meest handige manier en jij hoeft er je straat
niet eens voor uit... 
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