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CITAAT UIT ONS DOSSIER DAT BEGIN 2008 OVERHANDIGD IS AAN HET 

ANTWERPSE STADSBESTUUR: 

 

Eikenbos Salesianenlaan: Zoals reeds eerder aangehaald is dit één van de grote 

discussiepunten. Dertig jaar geleden werd de Hobokense kant van de Hollebeek (met het 

eikenbos) op het Gewestplan ingekleurd als woonzone, terwijl de Wilrijkse kant werd 

aangeduid als parkzone. Bovendien waren er reeds overeenkomsten gesloten met de eigenaar 

van het eikenbos om een verkaveling toe te staan. Deze plannen getuigen niet van goede 

stedenbouwkundige inzichten en nog minder van een goede ecologische inpassing. Het kan 

toch niet de bedoeling zijn aan de ene oever van de Hollebeek een waardevol bos te 

kappen om woningen te bouwen én daar recht tegenover aan de andere kant van de 

Hollebeek tuinen in parkzone om te vormen in …bos, louter omdat dertig jaar vroeger 

een niet erg samenhangend plan getekend is. Wij vragen dan ook de politieke wil en de 

nodige financiering om dit eikenbos te behouden voor de komende generaties. Hierdoor kan 

men het draagvlak voor het groene plan herstellen. Zowel vanuit sociaal oogpunt als vanuit 

het oogpunt van natuur is dit de beste (én enige goede) oplossing. Dit bosje is niet enkel een 

verblijfplaats voor veel soorten planten en dieren, het is ook een belangrijk migratiegebied 

voor soorten die verder langs de beek tot in de stad willen doordringen. Voor het 

instandhouden van de natuurwaarden langs de Hollebeek tussen het Schoonselhof en de 

Zwaantjes is het behoud van dit eikenbos uiterst belangrijk! Bovendien is het behoud van dit 

bos – het enige dat nog aanwezig is in de vallei - absoluut noodzakelijk om een doorlopend 

wandelpad in een groene omgeving mogelijk te maken tussen de J. Moretuslei en de 

Coöperatielaan. 

 

Uit het ‘Bestuursakkoord Antwerpen 2007- 2012’ 
 
49. Antwerpen wil het vergeten netwerk van beken, kanalen en dokken zichtbaar 
maken. Het bestuur wil de kwaliteit van de natuur en van het publieke domein 
rondom rivier, beken, dokken en kanaal vergroten en de toegankelijkheid ervan 
verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn: • de Hollebeek 

Ondergetekende verenigingen verzetten zich met klem tegen de voorgenomen 

verkaveling van het eikenbos aan de Hollebeek ter hoogte van de Salesianenlaan. Dit 

bosje van 1,7 hectare dient in deze dicht bevolkte omgeving als belevingsbos behouden 

te worden. Het dient in zijn geheel deel te blijven uitmaken van de groene 

toekomstvisie voor de Hollebeek. 

 



 

ADVIEZEN DISTRICT HOBOKEN 

 

1° Openbare zitting van 20 februari 2006 
 

Hoboken A-Punt 

1 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA). Voorontwerp. 

Advies. Introductie beleidsrichtlijn (Jaarnummer 170) 

 
districtsraadsbesluit: 170 van maandag 20 februari 2006 
 

Besluit 
Met 11 stemmen voor en 6 onthoudingen 

 

Artikel 1 
De districtsraad verleent gunstig advies aan het ontwerp ruimtelijk structuurplan Antwerpen mits 

rekening te houden met volgende opmerkingen: 

… 

- Hollebeekvallei 

Het district adviseert om de Hollebeekvallei op te nemen als zone voor zeer zachte recreatie, 

waarbij de groene omgeving maximaal behouden blijft. 
 

 

 

2° Openbare zitting van 15 december 2008 

 

Hoboken A-Punt 

2 Gewoon gemeentebedrijf planningscel. District Hoboken. Hollebeekvallei. 

Ontwerpmatig onderzoek. Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn 

(Jaarnummer 1599) 
 

districtsraadsbesluit: 1599 van maandag 15 december 2008 

 

Er wordt gestemd over de aangepaste tekst. 

Voor: Felix, Razzok, Citak, Nys, Wiesé, D’Heu, Waterschoot, Toen, Branders, De Meyer, 

Langmans. 

Onthouding: Deelen, Vermant, Heylen, Vlaeminck, Eggermont, Smedts, Schattevoet, De 

Ranter, Leys, Marcelo. 

 

Besluit 
Met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

 

Artikel 5 
De districtsraad wenst: 

� optimaal behoud van het bosgedeelte met oude eiken dat begrensd wordt door de 

Salesianenlaan, de Hollebeek en de verkaveling Kolonel Harrystraat. Indien in dit 

bosgedeelte toch bomen moeten sneuvelen, dienen garanties bekomen te worden voor 

een snelle heraanplant van eenzelfde aantal bomen elders; 
 

 

 

 



BESLUITEN STAD ANTWERPEN 
 

Zitting College van vrijdag 9 mei 2008. 
 

Stadsontwikkeling A-Punt 

12 Gemeentebedrijf planningscel. District Hoboken en Wilrijk. 

Hollebeekvallei. Ontwerpmatig onderzoek. Goedkeuring. Concretisering 

beleidsrichtlijn (Jaarnummer 5421) 

 

… 

Financiële gevolgen 
Het gewoon gemeentebedrijf planningscel voorziet in zijn meerjarenplanning een bedrag van 

3 250 000,00 EUR, gespreid over de begrotingsjaren 2009-2012 voor de Hollebeekvallei. 

 

 

23/6/2010 

 

Actiecomité Hollebeek - Natuurpunt Hobokense Polder - Natuurpunt Zuidrand 

Antwerpen  

ENKELE FEITEN OP EEN RIJ 

 

* Aankopen van het eikenbos aan de Salesianenlaan zou de stad 1 500 000 euro kosten, heeft men 

ons altijd voorgehouden. De stad heeft tot nu toe geweigerd de piste te bewandelen om dit 

eikenbos te verwerven, nochtans het grootste stuk natuur langs de Hollebeek. De stad wil zich 

tevreden stellen met het verwerven van de oeverstrook (0,5 hectare) van dit eikenbos. Het grootste 

gedeelte van dit bos (1,2 hectare) zou verkaveld worden in 24 loten voor woningbouw met 

wegenaanleg!  

 

* Ruim 2 jaar geleden schrijven wij de schepen van financiën aan dat het Vlaamse gewest ter 

bevordering van de biodiversiteit voor Antwerpen een bedrag voorziet van 507 000 euro, bedrag 

dat o.m. mag aangewend worden voor 'de aankoop van gronden voor behoud of aanleg van 

natuur, bos of park’. De stad vraagt dit bedrag wel op, maar het wordt aangewend voor diverse 

kleinere projecten. Een gemiste kans! 

 

* In 2009 wordt aan de overkant van de Hollebeek (Wilrijks deel) een behoorlijk stuk tuiniergrond 

openbaar verkocht, grond die op het gewestplan ingekleurd staat als park. Men heeft ons altijd 

voorgehouden dat het de bedoeling is deze tuiniergrond mettertijd te verwerven en in te richten als 

park. De stad laat deze unieke kans voorbijgaan om dit terrein te kopen! 

 

* Daarvoor is ook al de belofte niet nagekomen om het voormalige klooster aan te kopen, gelegen 

tegenover het eikenbos, zodat dit kon geïntegreerd worden in de groene structuur rond de beek. 

 

* Aan dit dossier wordt al 5 jaar gewerkt. Eerst is de piste bewandeld van een BPA, daarna de piste 

van een stedelijk RUP. Ook deze laatste piste zou nu verlaten worden. Concreet is er, het 

verleggen van een klein stuk beek door de provincie uitgezonderd, nog niets gebeurd. Beloften 

hebben we meer dan voldoende gehoord. We wensen nu daden! 

 

* De stad heeft ons altijd voorgehouden dat men ‘wat bomen ging kappen, weliswaar om een park 

te bouwen’. Meer en meer lijkt het er op dat het erger wordt dan wat bomen kappen! Is een nieuwe 

slagzin in de maak: RED DE HOLLEBEEK  ….  KAP EEN BOS ?! 

 


