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Beste bewoner, 
 
Het districtsbestuur van Berchem hecht veel belang aan een aangename, groene en verkeersveilige 
woonomgeving. Daarom zet zij in op vernieuwing van de Zillebekelaan.  
 
 

Nieuw ontwerp 
 

Verschillende bomen op de Zillebekelaan zijn ziek. Bovendien hebben ze te weinig ruimte om verder 
te groeien. De boomwortels duwen de middenberm naar boven. Daarom is er in het nieuwe ontwerp 
voor de Zillebekelaan extra aandacht voor bomen en ander groen. 
 
In totaal worden er 13 nieuwe bomen geplant op en rond het plein. Zes pleinbomen krijgen hierbij een 
centrale plaats, verspreid over plantvakken op het plein. De bomen krijgen ondergronds veel ruimte 
zodat ze goed kunnen groeien. Door de nieuwe plantvakken met grassen en andere planten zal het 
plein er groener uitzien. De wekelijkse vrijdagmarkt ondervindt geen hinder van de nieuwe opstelling 
van het groen. 
 
De volledige plannen voor de Zillebekelaan kan u op de website bekijken: www.berchem.be onder 
‘openbare werken’ en dan ‘heraanleg Zillebekelaan’. 
 
 

Kies zelf welke bomen er komen 
 

Graag willen we van u weten welke bomen u in de zes plantvakken centraal op het plein wilt zien. De 
groendienst stelt drie bomen voor waartussen u kan kiezen. Deze zijn: de Kaukasische els, de 
Amerikaanse tulpenboom of de amberboom. Ze zijn geselecteerd in functie van de standplaats op de 
markt en het uitzicht. Meer info over deze bomen vindt u op de volgende pagina’s. 
 

Geef uw keuze voor maandag 19 juni door op www.stadindialoog.be/zillebekelaan of via de 

antwoordkaart op de achterzijde van deze brief.  

 

 
Uitnodiging  

Infomoment werken Troyentenhoflaan 
31 mei 2017 

 

http://www.berchem.be/
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Resultaat bevraging 
 

Vanaf 21 juni vindt u de keuze van de boom op www.berchem.be. 
 
Met vragen kan u terecht bij:  
 
 Communicatie en participatie Berchem 

Grotesteenweg 150 
2600 Berchem  
Tel: 03 338 40 18 
E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be 

 
 
Met vriendelijke groeten  
 
 
 
             
 
 
 
 
      Ann De Potter   Bruno De Saegher    Ann Bakelants 
      districtssecretaris   districtsschepen     districtsschepen  
     publiek domein      groen en parken 

 

 

Antwoordkaart 
 

Ik kies voor: 

o Kaukasische els (Alnus spaethii) 

o Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tulipifera) 

o Amberboom (Liquidambar styraciflua ‘moraine’) 
 
 

Geef uw keuze voor maandag 19 juni door via één van deze opties: 
- op www.stadindialoog.be/zillebekelaan 
- via mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be 
- afgeven of via post: communicatie en participatie Berchem, Grotesteenweg 150, 2600 Berchem 
- telefonisch: 03 338 40 18 

mailto:wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

