
De Hollebeek

we werken 
eraan

                 Een frisse beek 
in een natuurlijke omgeving



De Hollebeek is een van de zes open beken in de stad 
Antwerpen. De beek en haar landschap worden in 2012 
opgefrist.

Via het Hollebeekproject bundelen de provincie Antwerpen, 
de stad Antwerpen en de districten Hoboken en Wilrijk hun 
krachten om deze beek en haar oevers te verbeteren. Voor 
een optimaal resultaat is het belangrijk dat ook u meewerkt!



H
et projectgebied



Het ideaalplan is een samenhangend water- en natuurgebied van 
aan de Zwaantjes tot aan het Schoonselhof.  Dit plan, dat we op 
lange termijn willen realiseren, staat getekend op de visiekaart. 
Vandaag zijn echter niet al deze gronden eigendom van de stad 
of de provincie. 

De beide plannen kan u ook goed bekijken 
op de websites www.agstadsplanning.be en  
www.provant.be/leefomgeving/waterlopen/



Visiekaart



De toegang naar en wandelen in de Hollebeekvallei wordt eenvou-
diger dankzij een wandelpad en nieuwe houten bruggetjes. 
Extra poelen en nieuwe oevers zorgen ervoor dat de beek meer wa-
ter kan bergen. Door nieuwe aanplantingen en een degelijk beheer
verbetert de biodiversiteit en de natuurbeleving van de hele beek.

De visiekaart toont de ambitie voor de volledige Hollebeekvallei als 
groene vinger vanaf het Schoonselhof tot de Zwaantjes. 

Stelselmatig kunnen de groengebieden langs de beek aangroeien 
naargelang de mogelijkheden die zich aanbieden. 

De visiekaart wordt gebruikt om elke ingreep te beoordelen.



Realisatiekaart



Realisatie in 2012
Op korte termijn wordt een fundament gelegd voor de op-
waardering van de beekvallei. Die werken zijn opgenomen in 
de ‘realisatiekaart’. De eerste werken, zoals het bosbeheer, het 
opkuisen en het zacht hellend maken van de oevers, starten 
in april 2012. Daarna volgt de aanleg van het wandelpad en 
nieuwe aanplantingen. De werken gaan enkel door op de 
gronden die vandaag eigendom zijn van de stad of de provincie. 
De werken zullen klaar zijn in de zomer van 2012.
 

Beheer 
Ook het regelmatig groenonderhoud, het toezicht en het ruimen van zwerfvuil zijn een 
onderdeel van het project. Hiervoor is er een beheerplan en -afspraken gemaakt.

De Don Boscoschool deed in samenwerking met Opsinjoren van de stad in oktober 2011 een 
zwerfvuilactie rond de Hollebeek. Op twee uur tijd raapten de leerlingen 20 vuilzakken bij el-
kaar. Zwerfvuil blijft een aandachtspunt. Er komen 9 vuilnisbakken in het gebied die wekelijks 
worden leeg gemaakt en tweemaandelijks staat er een zwerfafvalinterventie gepland.



Wonen langs 
de Hollebeek
werk mee aan het landschap 
van de Hollebeek



Wonen langs de Hollebeek

Om het beheer van onbevaarbare waterlopen zoals de 
Hollebeek mogelijk te maken en om de waterkwaliteit 
te beschermen, gelden er belangrijke afstandsregels. 
De belangrijkste regels zijn verbonden aan de 5 meter 
zone en de 1 meter zone. Op de visie en realisatiekaart 
is de 5 meterstrook langs weerszijden van de water-
loop in het geel aangeduid.

Op de volgende pagina’s leert u wat er kan en niet 
kan in deze zones. Hoe u door het goed beheer van 
uw 5 meter strook een mooier landschap verkrijgt.



De 1 meter zone
Het is verboden om over een zone van 1 meter langs de Hollebeek 
grondbewerkingen uit te voeren of bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Binnen de 0,75 meter vanaf de kruin van de beek mag geen afsluiting geplaatst worden. 

De 5 meter zone
Om onderhoudswerken mogelijk te maken is er een openbare erfdienstbaarheid voorzien. Dit betekent dat langs beide zij-
den van de Hollebeek een zone van 5 meter landinwaarts vrijgehouden moet worden. Een in de hoogte beperkte afsluiting, 
zoals verder beschreven, is wel mogelijk.

Er mogen geen hindernissen geplaatst worden in deze strook en men moet doorgang verlenen aan uitvoerend personeel 
en materieel. (Voor alle duidelijkheid: het publieke wandelpad wordt niet op de private gronden aangelegd). Dit brengt met 
zich mee dat verhardingen en leidingen binnen deze zone bestand moeten zijn tegen het overrijden van machines. Boven-
dien kunnen niet-schadelijke ruimingproducten, zoals groenafval, achtergelaten worden. Bemesting binnen deze zone van 
5 meter is verboden. 



De afsluiting binnen de 5 meter zone
Vanaf 0,75 meter tot 1 meter vanaf de kruin (bovenkant waterloop) 
mag een afsluiting geplaatst worden met een maximale hoogte van 
1,5 meter boven de begane grond. Op deze manier is het voor de be-
heerder nog mogelijk om ook beheerwerken op de oever uit te voeren 
over de afsluiting. Vanaf 5 meter van de beek mogen afsluit ingen 
geplaatst worden
die hoger zijn dan 1,5 meter. 

Andere regels
Naaldbomen (zoals coniferen) zijn verboden binnen 6 meter 
van de Hollebeek. 

Voor het aanbrengen van een overwelving, een lozingspunt of andere 
ingrepen in een waterloop, dient men een toelating aan te vragen bij 
de deputatie van de provincie Antwerpen (www.provant.be).
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Tips voor uw afsluiting
Verschillende omheiningen langs private percelen zijn niet geplaatst volgens de wettelijke afstandsregels. 
Hoe meer eigenaars dit in orde brengen, hoe beter voor het eindresultaat! Vele kleintjes maken één groot. 
 

Hier staan enkele voorbeelden van soorten afsluitingen 
die passen in het nieuwe landschapsbeeld. 
Natuurlijke afsluitingen zijn struikgewas of hagen 
(al dan niet gecombineerd met een draad). 

Goede struiken of haagsoorten voor dit landschap zijn:  

 Haagbeuk  Carpinus betulus 
 Beuk  Fagus sylvatica 
 Liguster  Ligustrum vulgaris 
 Sleedoorn  Prunus Spinoza 
 Meidoorn  Crataegus 

Andere types van landschappelijke afsluitingen zijn gevlochten wilgentakken of kastanjehouten palen (verkrijgbaar van 1 tot 2 meter hoogte). 
Deze omheining kan u combineren met één of meerdere plantensoorten voor een groener beeld en meer privacy. 
Een doornige beplanting (zoals meidoorn of sleedoorn) geeft extra bescherming tegen inbraak. 



Herstel de Hollebeekvallei in uw eigen tuin!

Iedere eigenaar aan de Hollebeekvallei kan bijdragen tot een grotere biodiversiteit 
door inheemse stuiken en bomen aan te planten.

Hieronder geven wij een overzicht van voornamelijk inheemse soorten 
die de Hollebeek veel boeiender zullen maken voor planten en dieren.

Bomen

Gewone esdoorn    Acer pseudoplatanus  
Zwarte els      Alnus glutinosa
Ruwe berk      Betula pendula 
Gewone es     Fraxinus excelsior 
Grauwe abeel    Popolus canescens 
Zoete kers     Prunus avium 
Peer       Pyrus communis 
Zomereik      Quercus robur  
Schietwilg      Salix alba

Heesters

Spaanse aak  Acer campestre
Gele kornoelje    Cornus mas
Rode kornoelje    Cornus sanguinea
Hazelaar      Corylus avellana
Eenstijlige meidoorn  Crataegus monogyna
Sleedoorn    Prunus spinosa
Hondsroos     Rosa canina
Gelderse roos  Viburnum opulus



Zo mag het niet
Geen gazonmaaisel in de beek gooien

Verwijder reuzenberenklauw, dit is een 
gevaarlijke en giftige plant!



Dit project is een samenwerking tussen: AG Stadsplanning, District Hoboken, District Wilrijk, Provincie Antwerpen

www.antwerpen.be

www.provant.be


