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infobrief 
Aanpassing dolomietzone Park Spoor Noord 

november 2020 - maart 2021 
 
Beste bewoner, 
Beste ondernemer, 
 
Sinds de ingebruikname van campus Hardenvoort en het Silogebouw, is de zone tussen de 
Shelter en de nieuwe campus een volwaardig deel van het park geworden. De zone werd ooit 
tijdelijk aangelegd in dolomietverharding in afwachting van de ontwikkeling van deze gebouwen. 
Nu volgt een kwaliteitsvolle, definitieve inrichting.  
 
De zone tussen de Shelter en de nieuwe campus wordt ingericht met een groene heuvel en 
plantvakken met in totaal 25 nieuwe bomen. Door één van de plantvakken loopt een brandweg, 
die wordt uitgevoerd in grindgazon. Een nieuw betonpad vormt de verbinding tussen de toegang 
Hardenvoort en de bestaande parkpaden. De zone rondom het speelterrein wordt vergroend om 
het regenwater beter te laten infiltreren. Nieuwe bomen zorgen voor meer schaduw op het 
speelterrein. 
 
Voor dit project werd in het park naar te verplanten bomen gezocht. De nieuwe heuvel zal 
bestaan uit 50% verplante bomen, die als dragers zullen fungeren, de overige 50% wordt 
aangevuld met ondersteunende bomen, die nieuw worden aangekocht. De dragende bomen 
zullen een combinatie zijn van Zomereik (Qeurcus Robur), Es (Fraxinus Excelsior) en Zilverlinde 
(Tillia Tomentosa). De ondersteunende bomen zullen Veldesdoorns (Acer Campester) zijn. 
 
Op de achterzijde van de brief vindt u een grondplan van de nieuwe inrichting. 

Timing 
 

 Fase 1: start 16 november 2020. Groenzone aan Gå Nord + aanleg betonnen pad 

 Fase 2: start februari 2021. Aanleg groene heuvel met aanplanting + groenzone rondom 
het bestaande speelterrein 

Meer informatie 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij het team Publieke Ruimte, op www.districtantwerpen.be, 
via participatie.2060@antwerpen.be of op het nummer 03 338 34 13. 
 
 
Met vriendelijke groeten    Namens het districtscollege 
      
 
 
 
Herald Claeys      Tom Van den Borne 
districtssecretaris      districtsschepen 
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