
De Hollebeekvallei opnieuw bedreigd 
 
Beekvalleien die tot diep in de stad doordringen zijn een zeldzame verschijning. Dat 
geldt ook voor de Hollebeek. Er is de laatste jaren al heel wat geschreven over dit kleine 
beekje op de grens van Hoboken en Wilrijk. Langsheen de beek liggen immers nog 
enkele zeldzame open ruimtes die sterk bedreigd worden door nieuwe 
verkavelingsprojecten. Zo ligt er momenteel een aanvraag op tafel om het terrein achter 
Don Bosco (Kolonel Harrystraat/Salesianenlaan) te verkavelen, alsook een aantal 
percelen langs de Hollebeekstraat. Het actiecomité Hollebeek voert reeds sinds 2000 
actie voor de bescherming van de beekvallei en wordt hierin gesteund door Natuurpunt 
en door heel wat lokale politici  (o.a. Johan Peeters, Thierry Vanderkindere en Youssef 
Slassi (SP.a), Johan Malcorps, Wendy Geens, Sven Geysemans (Groen!), Danny Vanassche 
(CD&V)). Op zaterdag 20 augustus brachten ze gezamenlijk de problematiek opnieuw in 
de aandacht door een maai- en opruimactie en door een informatieve wandeling 
langsheen de bedreigde gebieden. 
 
Dat beekvalleien beschermd moeten worden omdat ze essentiële buffers zijn tegen 
overstromingen en belangrijke natuurwaarden herbergen is al heel lang bekend. De nieuwe 
visies op open ruimtes en integraal waterbeheer dringen ook geleidelijk aan door tot in het 
stadsbestuur van Antwerpen.  
 
In navolging van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal structuurplan 
Antwerpen heeft ook de stad reeds vaak aangekondigd dat de Hollebeekvallei voldoet aan alle 
randvoorwaarden voor bescherming als openbaar groen: de waterloop is een belangrijk 
structurerend element, de vallei vormt een aaneenschakeling van natuurelementen in een 
verstedelijkte omgeving, de vallei biedt ruimte voor wateroverlast en de groengebieden 
hebben als rustgebied een belangrijke educatieve en recreatieve waarde. 
 
De stad Antwerpen keurde in 2004 reeds "de beleidsovereenkomst natuurlijke entiteiten" 
goed waarin waterlopen vernoemd worden als belangrijke stedelijke natuurlijke elementen die 
om bescherming vragen. De stad haalt in dit verband de Hollebeek aan als voorbeeld en 
verzoekt ook het Vlaams gewest de open ruimte aan de Hollebeek te behouden (doc 14 mei 
2004, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2004).  
 
Op 11 maart 2005 besliste het college van burgemeester en schepenen principieel dat er voor 
de Hollebeekvallei - tussen de Hollebeekstraat-Zwaantjesstraat en Krijgsbaan - een bijzonder 
plan van aanleg (BPA) moet worden opgemaakt. Een BPA moet het mogelijk maken om – in 
het kader van nieuwe inzichten in de ruimtelijke ordening en nieuwe functies van een bepaald 
gebied – bestemmingen te wijzigen zodat ze meer aan de huidige behoeften voldoen. In dit 
concrete geval waren er 2 duidelijke argumenten om een BPA op te starten: enerzijds publiek 
(en natuurlijk) groen in de wijk dat tevens verbonden is met het groen van de stadsrand en 
anderzijds buffering tegen wateroverlast (vooral voor de lager gelegen percelen langs de 
Hollebeekstraat en de Zwaantjes). De idee dat een waterproblematiek niet lokaal, maar op het 
niveau van een heel stroomgebied moet worden aangepakt drong stilaan door. 
 
Terwijl nieuwe visies vorm krijgen worden momenteel de oude bestemmingen volgens het 
gewestplan nog steeds gevolgd. Vooral de bestemmingen voor bebouwing – vaak ondanks 
hun ongunstige ligging in valleigebied – worden meer en meer gerealiseerd, terwijl de 



bestemmingen voor park- en natuurgebied vaak niet gerespecteerd worden. Natuur gaat er nog 
steeds op achteruit (zie bijgevoegd dossier).  
 
Ondanks alle gunstige initiatieven van het stadsbestuur stellen de actievoerders vast dat zelfs 
binnen de perimeter van het BPA steeds weer nieuwe verkavelingsaanvragen opduiken. Het 
gebied achter Don Bosco (Kolonel Harrystraat/Salesianenlaan) is een oud en waardevol 
eikenbos waar de beek nog steeds haar oorspronkelijk kronkelend verloop kent. De 
actievoerders begrijpen niet dat dit gebied verloren dreigt te gaan door de bouw van een 
nieuwe woonwijk, zonder zelfs nog maar te wachten op de nieuwe visie die voor het BPA 
wordt opgemaakt. Dit druist in tegen alle nieuwe beleidsprincipes die de stad recentelijk 
onderschreven heeft en het getuigt enkel van een slecht bestuur. Zoals zo vaak in het verleden 
wordt een lokale inplanting van een woonwijk gepland en worden de oplossingen voor 
knelpunten gezocht in een lokaal wachtbekken binnen de vallei zonder rekening te houden 
met wat er zich stroomop- en stroomafwaarts afspeelt. Ook langs de Hollebeekstraat wordt er 
opnieuw  een verkaveling gepland. Ondanks een reeks afkeuringen van vroegere 
verkavelingsaanvragen, tengevolge van het vele actievoeren door het lokale comité, bleef een 
degelijke toelichting over die plannen uit. Enkel de meest mondige omwonenden konden hun 
mening uiten via een bezwaarschrift.  
 
Met de actie van zaterdag hoopt het actiecomité samen met natuurpunt en de aanwezige 
politici dat er toch naar hun argumenten geluisterd wordt en dat er ook op het terrein werk 
gemaakt wordt van een nieuw ruimtelijk beleid met voldoende aandacht voor water en natuur. 
We vragen enkel dat het stadsbestuur rekening houdt met haar eigen uitgangspunten en met 
alle mooie visies en plannen die de verschillende bestuurlijke niveaus de voorbije 20 jaar op 
papier gezet hebben. Naast de geweldige aandacht voor “de stad aan de stroom”, lijkt een  
klein beetje aandacht voor “de wijken aan de beek” hier op zijn plaats. 
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