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Zitting Stadscollege van vrijdag 9 mei 2008: 
 

‘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.’ 

 
De resultaten: 

 

* 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 en wil zich tevreden stellen met het verwerven van de oeverstrook 

(0,5 hectare) van dit bos. Het grootste gedeelte van dit bos (1,2 hectare), het meest 

omvangrijke stuk natuur langs de Hollebeek, zal verkaveld worden met wegenaanleg (24 

loten voor woningbouw)!  

 

* 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. Ons is 

altijd voorgehouden dat deze tuiniergrond mettertijd aangekocht zou worden om ingericht te 

worden 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 tegenover het 

eikenbos aan te kopen, 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!  

 

                      

 

                       RED DE HOLLEBEEK  ….  KAP GEEN BOS ! 

Wij verzetten ons 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. 

 


