
   

RED de HOEKAKKER Beste buren, 

De Hoekakker, één van de laatste stukjes 
groen- en landbouwgebied in Ekeren-Donk, 
dreigt te verdwijnen om plaats te ruimen 
voor beton, baksteen en een “waterpark”. 

Op het info-moment van 30 september ll. 
werden we bruusk geconfronteerd met de 
bouwplannen van bouwpromotoren en de 
stad Antwerpen. 

    Er zouden maar liefst 600 wooneenheden gebouwd worden, gaande van 3, 4, 5, 
tot zelfs torenblokken van 6 bouwlagen hoog. Dit is ongezien en volgens ons 
totaal ongepast en onaanvaardbaar in Ekeren-Donk. 

Momenteel is de woningdichtheid in Ekeren-Donk 15,4 woningen per hectare. Met de 
600 geplande wooneenheden op grondgebied Hoekakker, zou daar meer dan het 
dubbele, nl. een woningdichtheid van maar liefst 33,3 woningen per hectare 
worden gecreëerd. Bovendien zal er met de hoogbouw-appartementen een stad in 
een dorp ontstaan. Wij vinden dat Ekeren-Donk dit absoluut niet kan aanvaarden! 

Intussen hebben al meer dan 160 bewoners zich verenigd in een buurtcomité en 
werden er verschillende stappen ondernomen om Ekeren-Donk leefbaar te houden. 

Zopas heeft het districtsbestuur van Ekeren het voorontwerp plan Hoekakker 
goedgekeurd, maar bijkomende adviezen aan het stadsbestuur van Antwerpen 
overgemaakt, waarover in december de beslissing zal worden genomen. In deze 
adviezen wordt o.a. gevraagd om het toegelaten aantal wooneenheden te reduceren 
tot ca. 360 en de bouwhoogte te beperken tot max. 3 à 4 bouwlagen. 

Afwachten of stad Antwerpen deze adviezen volgt en oplegt aan de bouwpromotor… 

Buurtcomité Hoekakker wil zich echter inzetten voor het behoud van het 
groen landelijk karakter van Ekeren-Donk, en zelfs ijveren om Hoekakker te 
bewaren zonder bebouwing. 

Want weet je dat 2/3e van Hoekakker ongeschikt is verklaard voor bebouwing wegens 
wateroverlast en er daarom een gigantische “vijver” als waterbuffering nodig zal zijn 
om dit op te vangen? Dat op het resterend gebied een “park” wordt voorzien dat in de 
natte maanden vermoedelijk grotendeels onder water zal staan? 

Want weet je dat er dagelijks meer dan 1.000 auto’s hun weg zullen zoeken langs 
onze smalle straten met de geplande bijkomende bebouwing? Dat betekent 
toenemende onveiligheid voor schoolgaande kinderen, voetgangers en fietsers.  
Maar ook nog meer parkeerproblemen, en o.a. aan aansluiting Laar-Kapelsesteenweg 
nog langere files tot gevolg. 

We nodigen je hierbij uit om ons leefbaar Ekeren-Donk mee te verdedigen en te 
ijveren voor aanvaardbare oplossingen, en waarom zelfs Hoekakker niet volledig te 
vrijwaren van bebouwing.  

Wil je ook op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen, geef dan een seintje op: 
info@hoekakker.be 

Hartelijk dank voor uw interesse en mogelijke steun     -     Het buurtcomité Hoekakker 
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