
 

Natuurpunt Hoboken strijdt voor eikenbos 
aan Hollebeek 

� donderdag 24 juni 2010  

 

Enkele actievoerders van Natuurpunt ontrolden een spandoek aan het startpunt van de infowandeling over de Hollebeekvallei. wro © Wouter Rombouts  

ANTWERPEN - Enkele leden van Natuurpunt vzw voerden gisteren actie voor het behoud van een 
eikenbos aan de Salesianenlaan in Hoboken. De eigenaar van het bos heeft een 
verkavelingsaanvraag ingediend.  

Van onze medewerker 
 
Een tiental actievoerders van Natuurpunt vzw ontrolde gisteravond in de Salesianenlaan in 
Hoboken een spandoek met het opschrift 'Red de Hollebeek. Kap een bos?'. Ze vrezen dat het 
eikenbos op het einde van de straat wordt gekapt. 
 
'Het bosje van 1,7hectare groot dat langs de kronkelende Hollebeek ligt, dreigt te worden 
verkaveld', zegt Luk Smets van Natuurpunt Hoboken. 'Al een hele tijd hangt er een bord met een 
verkavelingsaanvraag. De eigenaar kan er 24loten voor woningbouw uit halen.' 
 
Natuurpunt beseft dat het stuk grond op het gewestplan is ingekleurd als bouwgrond. 'Toch vinden 
we dat dit waardevolle bos niet verloren mag gaan', zegt Smets. 'De stad krijgt subsidies voor het 
behoud van de biodiversiteit, dus moeten ze dat geld maar eens gebruiken. Zeker in een 
dichtbevolkte omgeving als deze is elk stukje groen onmisbaar.' 
 
Het tijdstip van de actie was niet toevallig gekozen. De stad Antwerpen organiseerde er namelijk 
op dat moment een informatiewandeling over het project Hollebeekvallei. Het project is een 
samenwerking tussen de stad, de districten en de provincie Antwerpen. 
 
'We willen een groene ruimte creëren langs de Hollebeek', zegt Nicolas Cleeremans, projectleider 
van AG Stadsplanning. 'Dat doen we door een deel van de open ruimte aan te kopen van de privé-
eigenaars.' 
 
Tot groot ongenoegen van Natuurpunt zal de stad het eikenbos in Salesianenlaan echter niet 
aankopen. 'Omdat de lap grond op het gewestplan is ingekleurd als bouwgrond, is het de volledige 
aankoop veel te duur', zegt Cleeremans. 'Het zou de stad 1,5miljoen euro kosten. Dat is 
onbetaalbaar.' 
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Het staat de eigenaar dus volledig vrij om het eikenbos te verkavelen. Toch heeft de stad nog een 
kleine slag om de arm. 'We kunnen wel randvoorwaarden opleggen', legt Cleeremans uit. 'De stad 
moet immers de verkavelingaanvraag goedkeuren. Als de eigenaar niet ingaat op onze 
voorwaarden, keuren we de aanvraag niet goed.' 
 
Twee randvoorwaarden legt de stad de eigenaar op. Hij moet een twintig meter brede strook bos 
aan de oever van de Hollebeek vrijwaren en ook de oudste eiken in het bos moeten behouden 
blijven. 'Dit is een compromis dat ons toelaat toch een groene Hollebeekvallei te realiseren', zegt de 
projectleider. 'Er gaat dan wel groen verloren, maar het is het enige wat we kunnen doen.' 
 
Natuurpunt is niet tevreden met het compromis. 'Het grootste gedeelte van het bos, 1,2 van de 
1,7hectare gaat nog steeds verloren', zegt Luk Smets. 'Zowel voor de natuur als voor de 
buurtbewoners blijft het een groot verlies.' 
 

Wouter Rombouts 
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