
PERSBERICHT 25/11/2010: DE TELOORGANG VAN DE HOLLEBEEK!? 

 

Het heeft er alle schijn van dat Schepen Van Campenhout en met hem het hele stadsbestuur werken 

aan een vervolg op Streuvels’ ‘De teloorgang van den waterhoek’. In het 4 jaar geleden afgesloten 

Antwerpse bestuursakkoord luidt het nog dat ‘de kwaliteit van de natuur en van het publieke domein 

rondom de Hollebeek verbeterd moet worden’. In dit kronkelende valleitje, dat altijd de grens 

gevormd heeft tussen Wilrijk en Hoboken, dreigen verkavelingen echter de laatste restjes groen in te 

palmen. 

 

Als het Antwerpse stadsbestuur niets meer wijzigt aan haar plannen verdwijnt aan de Salesianenlaan 

een eikenbos van ruim 1 hectare, terwijl een groengebied langs de Hollebeekstraat en de Jos De 

Ceulaerdestaat aanzienlijk zal verkleinen door de bouw van 6 bijkomende woningen. Dit 

groengebiedje wordt al 10 jaar beheerd als ‘groene long’ en fungeert als buffer bij wateroverlast. 

Bovendien ziet het stadsbestuur af van de intentie om binnen de vallei spontaan te koop aangeboden 

parkgronden te verwerven.  

 

In mei 2008 voorzag het stadsbestuur een bedrag van 3.250.000 euro dat - zo luidde het toen - 

‘tijdens de jaren 2009 tot 2012 maximaal zal ingezet worden voor de aankoop van open groene 

ruimten binnen drie parkentiteiten’ (zie pagina’s 3 en 4 van het Collegebesluit van 9 mei 2008). 

Vandaag stellen we vast dat dit behoorlijke bedrag herleid is naar amper 1.050.000 euro. Beter dan 

wat ook illustreert deze budgetvermindering dat er weinig overschiet van de groene intenties 

uit het bestuursakkoord van 4 jaar geleden! 
 

Voor de Natuurpunt afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen én het Actiecomité 

Hollebeek blijft veel onbegrijpelijk. Aan de ene kant van de beek wordt ruim één hectare bos 

verkaveld, terwijl aan de overkant van de beek in 2009 een groot stuk grond met bestemming 

parkgebied, tegen alle beloften in, niet aangekocht wordt omdat het hoogste bod 25.000 euro boven 

de gestelde limiet van de stad zou gelegen hebben. Dit alles doet ons vermoeden dat schepen Van 

Campenhout en het stadsbestuur het weinige overblijvende groen niet echt willen beschermen ten 

voordele van de bevolking en van de biodiversiteit. Blijkbaar realiseren ze liever 

woonbouwprojecten met een wel erg lichtgroen kleedje. 

 

Als men echt werk wil maken van een groene invulling van de Hollebeek moet er in de eerste 

plaats voor gezorgd worden dat het weinige groen en de natuur die er nu nog zijn behouden 

blijven. De aankoop van het gehele eikenbos is voorheen al geraamd op ongeveer 1.500.000 euro.  

De prijs voor het stuk parkgebied dat de stad vorig jaar weigerde te kopen beliep 300.000 euro. 

Beide belangrijke groengebieden zijn dus gemakkelijk te verwerven mits een deel van de geschrapte 

2 miljoen euro daaraan  besteed wordt! 

  

Op de door het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen (AG STAN) georganiseerde 

infowandeling van 23 juni j.l. hebben wij dit allemaal reeds beklemtoond. Daar is ons verzekerd dat 

het stadsbestuur rekening zou houden met de geformuleerde opmerkingen en suggesties van 

bewoners. Deze zouden worden verwerkt in de projectdefinitie van een nog op te stellen 'inrichting- 

en natuurbeheerplan' Van deze voor het behoud van natuur en biodiversiteit heel belangrijke 

opmerkingen is echter niets terug te vinden in het dossier dat AG STAN intussen heeft opgesteld. Dit 

herinrichtingdossier van AG STAN gaat uit van een wel zeer ‘minimalistische’ visie! We vragen de 

schepen en het stadsbestuur uitdrukkelijk nu eindelijk te kiezen voor een andere visie, een 

echte ‘groene Hollebeek’ MET BEHOUD VAN ALLE NOG AANWEZIGE NATUUR. 

 

Bijlage: Collegebesluit 9 mei 2008 

 

Voor ‘Actiecomité Hollebeek’, Anik Schneiders (tel. 03/827.41.58) 

Voor ‘Natuurpunt Hobokense Polder’, Frans Thys (tel. 03/830.20.51) 

Voor ‘Natuurpunt Zuidrand Antwerpen’, Johan Baetens (tel. 0484/23.75.59)  


