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Onzichtbaar en volledig in het rioleringsstelsel opgenomen, kabbelt de Struisbeek door 
de tuinwijk, kruist de Prins Boudewijnlaan en vloeit langs imposante villa’s verder naar 
het zuidwesten. Al eeuwenlang is deze beek de grensscheiding tussen Wilrijk en Ede-

gem en splijt zij de dichtbevolkte wijk Elsdonk uiteen. Is de Wilrijkse Elsdonkenaar 

meer op Edegem afgestemd dan op de andere kant van de snelweg? We laten het ant-
woord in het midden maar de hunker om van dat grote Antwerpen verlost te worden, 
werd wel lange tijd gekoesterd.(Red.)  

 

Van akkers naar tuinwijk: Elsdonk 
 
Overlopend in Edegem en geklemd tussen E19, R11 en Mortsel, vinden we de interessante maar voor 
velen veelal onbekende Wilrijkse Elsdonk. In een notendop een schets van deze woonbuurt.  
 
1850. Daar waar nu “den Elsdonk” ligt, woonde bijna niemand. Wilrijk telde iets minder dan 3000 inwo-
ners waarvan de meesten in de dorpskern woonden. De andere gebieden van de gemeente waren vel-
den, weilanden en bossen. Zo ook op Elsdonk: geen huizen, maar wel akkers, een bos... en het          
Elsdonckhof. 
 
Rond alle steden in Europa lagen kastelen, buitenverblijven van de adel of gegoede burgerij die aan de 
hectiek van de stad wilden ontsnappen. Ook de Antwerpse welgestelden hadden hun buitenverblij-
ven. Rond de stad ontstonden tientallen kastelen en kasteeltjes (hoven van plaisantie).  
 
Begin vorige eeuw telde Wilrijk 17 hoven van plaisantie waarvan er enkele nog bestaan. Denken we 
maar aan Middelheim, Den Brandt en Schoonselhof. Andere domeinen gingen voor de bijl zoals  
Oversnes, Groenenborgerhof en ook het Elsdonckhof.  
 
Het onderhoud van een kasteel was niet goedkoop en Gaston Gaillard, de laatste eigenaar van het Els-
donckhof was niet al te welstellend. Toen rond 1900 de stad uit haar voegen barstte en de woning-



nood hoog werd, sprong deze eigenaar op de kar. Hij verkocht zijn gronden om te verkavelen en 
kreeg zo nog een mooie cent.  
 
Het kasteel werd afgebroken, maar hier en daar zijn nog de laatste restanten van het Elsdonckhof te 
vinden. Zo verspringt de Parklaan ten gevolge van de loop van de kasteelvijver en ziet men nog oude 
bomen in de Meerlenlaan als een restant van de kasteeltuin. 
 
Wilrijk groeide snel, van 6000 inwoners in 1900 naar 20.000 in 1930.  
Een expansie te danken aan nieuwe woonwijken. In 1913 begon de projectontwikkelaar avant la let-
tre, Garden City du Nouveau Parc d’Anvers, met de verkaveling van de gronden van het Elsdonckhof. 
In het gebied dat nu ten oosten van de Prins Boudewijnlaan ligt, verrees een nieuwe woonbuurt.  
 
Deze ultramoderne tuinwijk werd gebouwd door de Antwerpsche Maatschappij van Goedkoope Wo-
ningen, met 260 woningen en 19 winkels, verdeeld over Wilrijk en Edegem. De kopers waren geen 
Wilrijkenaren, maar stedelingen die de verstikkende stad beu waren en de gezonde buitenlucht op-
zochten. Met een drukke Prins Boudewijnlaan en R11 blijft er van die gezonde buitenlucht niet veel 
meer over. 
Die Prins Boudewijnlaan heeft, sinds 1933, de wijk Elsdonk fysiek in twee gesplitst met een tuinwijk 
aan de ene zijde en een villawijk ten westen van deze weg.  
Ken Van Nuffel 
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Aan de huidige Sterrenlaan bouwde men een velodroom waar tijdens de Olympische Spelen van 1920 
de pistewedstrijden werden verreden. Door een gebrek aan belangstelling sloot de velodroom in 1925 
en werd afgebroken om plaats te maken voor woningen. ©KvH Wilrica 
 
 
Gaston Gaillard, de laatste eigenaar van Elsdonckhof was de weduwnaar van Louise Marie Beeckmans, 
telg van een rijke Antwerpse koopmansfamilie die in 1887 het kasteeldomein had geërfd. 
Louise Marie overleed op 30 juli 1905 nadat zij in de keuken van het kasteel, met een brandende petrole-
umlamp in de hand, uitgleed. De lamp ontplofte en de kasteelvrouw bezweek bijna onmiddellijk aan haar 
verwondingen. 

Elsdonkjes 
 
Hugo vertelt:  
“Toen mijn moeder moest bevallen van mijn zus Ria in Sint-Augustinus, keek ze vanuit haar kraambed 

op het bos van den Elsdonk. Toen echt nog een groene oase. Ze droomde hardop hoe graag ze daar wel 

zou willen wonen, ver weg van hun woonplaats, een appartement in hartje Antwerpen. Vader werkte 

voor de Stad en dat betekende ook verplichte domicilie in de stad. En kijk, met wat hulp van de dokter - 

moeder mocht om gezondheidsredenen niet langer in een verstedelijkte omgeving wonen - en een leger-

kameraad die naast zijn werk voor een financiële instelling ook tekende voor een bekend Wilrijks archi-

tect, ging de deur open naar den Elsdonk. Met drie bevriende koppels bouwden ze een prachtige villa, 

een driewoonst in cottagestijl met rieten dak. De droom werd werkelijkheid. Wij woonden in het middel-

ste gedeelte van de villa, zodat iedereen dacht dat wij de eigenaar waren. Een statige oprit van links 

naar rechts bracht de bezoekers tot aan onze (centraal georiënteerde) voordeur. De respectievelijke 



voordeuren van de buren bevonden zich in de zijgevels van het huis, en dus niet zichtbaar vanaf de straat. 

Menig bezoeker waande moeder een rijke madam van aanzien, tenminste als ze niet vergat haar schort 

uit te doen als de bel rinkelde”. 

Wilrica-voorzitter Hugo Cassauwers bracht zijn jeugdjaren door langs de oude Jules Moretuslei (thans 

Zwaluwenlaan). 

 

Thierry’s herinneringen aan ”zijn” Elsdonk  

1954 - Ik was anderhalf jaar toen mijn ouders in de Garden Citylaan intrek namen in een nieuwbouw. Er 
was in onze straat (nog) geen fatsoenlijk trottoir en het straatbeeld werd bij nacht verlicht met gaslan-
taarns. In de wijk woonden veelal jonge gezinnen die van heinde en ver kwamen. Bij avond hoorde men de 
koeien loeien. Elsdonk was een rustige woonwijk met jong volk. 
Tal van kleinhandelszaken vestigden zich in de wijk waar de grens tussen Wilrijk en Edegem een grillig ver-
loop kende en nog steeds kent. Op quasi elke straathoek was er een winkeltje te vinden. 
Hoogtepunt in de wijk was Elsdonk kermis, in de week van 21 juli. Met een foor, eerst in de Parklaan en 
later in De Burletlaan, en botsauto's op het Kerkplein. Met muziek in de wijk die klonk uit tal van luidspre-
kers en volksspelen voor jong en oud (o.a. tonrollen, zaklopen,). Voor de kleinsten was er Pats poppen-
spel, met chocomelk en koffiekoeken. Ik herinner me een wielerkoers voor junioren. Er waren ook bonte 
avonden en kaartwedstrijden. 
 
Waar gebeurd. In augustus 1963 had het wereldkampioenschap wielrennen plaats in Ronse. Als enthou-
siast supporter van 'keizer' Rik Van Looy moest ik na de voor mij trieste afloop van de koers, met name 
het 'verraad' van Benoni Beheyt, van Ma naar bakker Dilis om een bestelling pistolets op te halen én een 
briefkaart te posten. Met tranen in de ogen, mijn Van Looy-petje op en helemaal van mijn melk door het 
onverwachte koersverloop, postte ik Ma’s portemonnee in de rode brievenbus aan het wijkkantoor en 
stond ik met een briefkaart bij bakker Dilis. De bakkersvrouw had gelukkig begrip voor mijn verdriet en 
gaf de bestelling mee. Thuisgekomen deed ik mijn verhaal. Een dag of twee later bracht de postbode de 
portemonnee van Ma mee en viel alles in de plooi. 
 
Het volledige verhaal “Herinneringen aan mijn Elsdonk, een tijdsbeeld” van gewezen districtsburge-
meester Thierry Vanderkindere is terug te vinden op onze website www.wilrica.be. 
Voor het verhaal van de tumultueuze sprint tijdens het Wereldkampioenschap  wielrennen in 1963, zie 
Wikipedia bij “Benoni Beheyt”  

Van Ringspoor tot groen lint 

 
In tegenstelling tot de zuidelijke onzichtbare gemeentegrens is in het noorden de afbakening van de 
wijk Elsdonk duidelijk. De buurt eindigt aan de R11 (Frans Van Dunlaan) en de achterliggende groene 
berm, relict uit het Wilrijks spoorwegverleden. 
Begin jaren 70 van vorige eeuw werd langs de fortengordel het ringspoor dat de forten tussen Hobo-
ken en Mortsel verbond, buiten gebruik gesteld. Alle spoorwegbruggen, sporen, perrons en bijhoren-
de gebouwen werden afgebroken. Op de spoorwegberm werd de aansluiting met de E19 en de R11 
Expressweg aangelegd. 
 
 
De spoorwegberm tussen de Prins Boudewijnlaan en de grens met Mortsel bleef gespaard, maar ge-
raakte stilaan overwoekerd. Slechts een smal, moeilijk begaanbaar pad bleef over. In haar beleidsver-
klaring van 2001 wenste het gloednieuwe Wilrijkse districtsbestuur dat deze spoorwegbedding samen 

http://www.wilrica.be


met de Stad en het Vlaams Gewest moest bekeken worden met het oog op het vrijwaren en ontwikke-
len van deze groene vinger. 
 
De stad Mortsel had een gelijkaardig initiatief genomen om de groene berm op hun grondgebied aan 
te pakken. Een project dat werd bekroond en gesubsidieerd. 
 
In navolging hiervan ontwikkelde het districtscollege een dossier voor de inrichting van de oude 
spoorwegberm te Wilrijk als - een vernieuwend en voorbeeldstellend groenproject'. Het bermdeel Wilrijk 
sloot immers aan bij dit van Mortsel. De Vlaamse subsidie voor deze berm van 600m werd toegekend 
en de bermbeheerswerken, de aanleg van een wandelpad en een hondenloopzone, haagbeplanting 
en aanplanting van laanbomen op de grasberm langs de Frans Van Dunlaan werden gerealiseerd.  De 
desolate oude spoorwegberm werd een waardevol groengebied. 
 
Enkele jaren geleden werd de berm bedreigd met de mogelijke aanleg van een verbinding - al dan niet 
in tunnelvorm  - tussen de E34/E313 (rondpunt Wommelgem) en de Wilrijkse op- en afritten van de E19.  
Gelukkig werd dit dwaas voornemen afgevoerd. 
 
Thierry Vanderkindere, districtsschepen bevoegd voor groenvoorziening, 2001-2006 
 
 
 
 

Dit smal wegeltje op de oude spoorwegberm tussen Prins Boudewijnlaan en Jozef Hermanslei werd heringericht tot een 
fraai wandelpad. ©Hugo Cassauwers 



 
 
De spoorwegbrug die over de Prins Boudewijnlaan liep, lag niet hoog genoeg om beladen vrachtverkeer 
vlot onder de brug door te laten. Het wegdek van de straat lag daarom lager onder de brug met alle ge-
volgen vandien. Bij hevige regenval stond dit deel van de Boudewijnlaan onder water en reden de auto’s-
van-toen zich vast in het opspattende water. Hugo trok dan met zijn buurvrienden de laarzen aan en geza-
menlijk duwden zij de vastgelopen auto’s op het droge wegdek. De fooien van de gelukkige, gedepanneer-
de chauffeurs werden nadien besteed in het snoepwinkeltje van de wijk.  

©KvH Wilrica 

 
Kermis op Elsdonk 

 
Wanneer het ontspanningsleven na de Eerste Wereldoorlog opnieuw  de kop opstak, werd de ge-
meente Wilrijk overstelpt van aanvragen voor de inrichting van een straat- of wijkkermis. Het schepen-
college stelde in 1923 paal en perk aan deze verzoeken en weigerde voortaan elk kermisverzoek.  
De vraag van Elsdonk in 1926 om een kermis te mogen houden, gespreid over Wilrijk en Edegem, 
kreeg wel de toelating. 
In de argumentatie stelden de besturen van de beide gemeenten “dat er in de Elsdonkwijk voor het 
ontspanningsleven iets moest gedaan worden, gelet op zijn meer dan 600 woningen en afgezonderde lig-
ging” (Geschiedenis van Wilrijk, 1982, R. Van Passen, blz.623) 
 
 
 
 
 



 
Dit werd het begin voor een jaarlijks terugkerende feestweek in juli die vooral na de Tweede Wereld-
oorlog populariteit genoot in en buiten de wijk. Tal van activiteiten omkaderden de foorbedrijvigheid 
zoals deze affiche van 1958 aantoont. 
Thierry: “met een foor en botsauto's, met muziek in de wijk die klonk uit tal van luidsprekers en volksspe-
len voor jong en oud” 
Ondanks de inspanningen van het lokale feestcomité met de Wilrijkenaars Frans De Croone en Leon 
Daman aan het roer, werd Elsdonkkermis in 1980 afgeschaft. (Red.) 

 

©Archief Jozef Verstappen 

 



Gans Elsdonk bij Edegem 
De laatste stuiptrekking van het fusieprotest 

 
“In haar 1218de jaar, in volle bloei, met sluitende begroting en totaal onvoorbereid is van ons heengegaan 
onze allerliefste gemeente Wilrijk, bijgenaamd Geitendorp.” 
Zo begon het overlijdensbericht van december 1982, opgesteld door het Wilrijkse gemeentepersoneel, 
waarmee bij wijze van parodie afscheid werd genomen van de autonome gemeente Wilrijk. Op 1 janua-
ri 1983 werd de lang gekoesterde vrees een feit: voortaan behoorde Wilrijk, samen met de stad en zes 
andere gemeenten tot de entiteit Groot-Antwerpen. De jaren voorafgaand waren nog verwoede po-
gingen op politiek vlak ondernomen om de genomen fusie-beslissing van 1976 ongedaan te ma-
ken.Tevergeefs. 
 
Dan nog liever bij Edegem 

Het besef dat aan de grote fusie van Antwer-
pen nog weinig zou te doen zijn groeide stil-
aan meer en meer.  
Dan nog liever bij Edegem dacht men in het 
Wilrijkse gedeelte van Elsdonk en prompt 
werd een actiecomité "Wat nu met onze Els-
donk" opgericht dat de aansluiting bij onze 
zuiderburen wenste. Een succesrijke handte-
keningactie gaf de gemeente Edegem de 
kans om die wens tot aanhechting bij te tre-
den want er was immers een voorgaande. 
In het fusieplan was de overheveling van het 
Ekerse gedeelte van Hoogboom naar Kapel-
len voorzien. Hiermee ontsnapte deze resi-
dentiële wijk aan het zo vermaledijde Groot-
Antwerpen. De Hoogboomse verhuis was het 
resultaat van een politieke overeenkomst en 
een volksraadpleging waarbij 85% van de 
Ekerse Hoogbomenaars akkoord ging met de 
overstap naar Kapellen. 
Wat in Ekeren kan, moet in Wilrijk ook kun-
nen, dachten de Wilrijkse volksvertegenwoor-
digers Ward Beysen en André De Beul en zij 
steunden volop het door de Hovese CVP-
collega Frank Swaelen ingediende wetsvoor-
stel om de Wilrijkse Elsdonkwijk volledig over 
te hevelen naar Edegem.  
 
De motivering van het wetsvoorstel was duidelijk : “De wijk Elsdonk is op de gemeente Edegem afge-
stemd. Zulks blijkt o.m. op het vlak van verenigingsleven, schoolbezoek, distributie, dienstverlening en 
ook wat betreft het parochiaal leven. 
Slechts via de Jules Moretuslei kunnen de buurtbewoners het centrum van Wilrijk bereiken. Door de aan-
leg van de E10 en de Expressweg (de huidige E19 en R11,red)  is de wijk volledig afgesneden en geïsoleerd 
van Wilrijk-Centrum.. 
 
Dat het wetsvoorstel geen haalbare kaart was, kon voorspeld worden. De Ekers- Kapels grenscorrectie 
was een eenmalige niet voor herhaling vatbare operatie geweest. Het financieel afromen van het toe-

©Privé-archief Thierry Vanderkindere 

 



komstige Groot-Antwerpen door opnieuw een rijkere wijk te transfereren naar een randgemeente 
mocht en kon niet worden verdergezet. Met de Wilrijkse Elsdonk uit de fusie te houden, zouden niet-
onbelangrijke inkomsten aan gemeentebelasting voor de Groot-Antwerpse stadskas verloren gaan. 
 
Het wetsvoorstel Swaelen, Beysen, De Beul bleef tot bij de ontbinding van de Kamers in 1985 op de rol 
staan en stierf nadien een stille dood. Menig Elsdonkenaar van de oudere generatie, noemt dit grens-
correctievoorstel nog steeds een gemiste kans. 
Thierry Vanderkindere/Gilbert Van Nuffel 
 
 
Gazet van Antwerpen, 29 juni 2007. 
“Uiteraard wenste ik ook dat de ganse Elsdonk naar Edegem kwam maar met de Stad Antwerpen hadden 
we in dit dossier een machtige tegenstander. Nochtans was de overheveling van het Wilrijkse deel de logi-
ca zelve geweest”. Leo Tindemans (1922-2014) was eerste minister en burgemeester van Edegem. 
 
Er was in Brussel behoorlijk wat sympathie voor het kleine Edegem dat het machtige Antwerpen durfde te 
trotseren. Maar Antwerpen heeft toen superzware kanonnen ingezet om het laken alsnog naar zich toe te 
trekken. Daarna is het debat compleet stilgevallen.” Koen Snyders (1960), sinds 1983 gemeenteraadslid 
in Edegem waarvan 20 jaar burgemeester. 

De Franstalige krant La Libre Belgique besteedde in 1984 ruim een halve bladzijde aan het Elsdonkverhaal 
en maakte een wat overtrokken vergelijking met de toestand in het Limburgse Voeren waar José Happart 
ijverde voor een “Retour à Liège”.  

Van de redactie 
 

Redactieadres: info@wilrica.be 
 
Collega Paul Wyckmans van de Kon. Kring voor Heemkunde Kontich schreef een interessant artikel 
over de Prins Boudewijnlaan “Kontich-Berchem in sneltreinvaart”. Te lezen op onze website 
www.wilrica.be, zoekbalk: Prins Boudewijnlaan 
 
Vindt u dat onze lokale geschiedenis moet blijven leven, dan kan u Wilrica steunen. 
Steunend lid wordt u bij een storting vanaf 15 euro. Erelid bent u vanaf 30 euro of meer. Uw bijdrage 
kan worden gestort op BE02 7380 0818 8640 – Kring voor Heemkunde Wilrica. Dank bij voorbaat. 
 
Kijk ook eens op onze website www.wilrica.be waar regelmatig een nieuw interessant artikel ver-
schijnt.  
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v.u.: Hugo Cassauwers, p.a. Wilrica, Districtshuis – Bist 1, 2610 Wilrijk 
eindredactie : Gilbert Van Nuffel, gilbert.van.nuffel@wilrica.be 

vormgeving: Ken Van Nuffel 

De Kring voor Heemkunde Wilrica is geen ledenorganisatie en telt alleen ereleden, steunende leden en 
sympathisanten die in navolging van de richtlijnen van het Europese Verdrag GDPR in zake het gebruik 
van persoonsgegevens, de toelating hebben gegeven om hen deze WilricaNieuws toe te zenden. Uw 
persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. 
 
 

Onze Elsdonk 

In juli 1949 vierde de tuinwijk Elsdonk het 25-jarig bestaan. In het Jubelnummer dat de wijkbewoners 

werd aangeboden, schreef een zekere A. Dummig dit “karamellen-gedicht” 

 

 

Er was eens een klein kasteel 
Met hoeven, hoven en landouwen 

Van te zien is niet veel meer 
Men ging een tuinwijk bouwen 
Met dit gebied hectaren groot 

Kwam men tegemoet aan woningnood 
Zo ontstond een nieuwe wijk 

Gelegen op Edegem en Wilrijk. 
 

In het lommer der oude dreven 
Ontspon zich een rustig leven 

Verrezen huizen fris en rein 
Gebouwd in keur-, smaakvolle stijl 

Het werd een heerlijk oord! 
Een Wijk enig in zijn soort 

Een ideaal er te wonen 
Men kon van toekomst dromen 

 
Zo staat die Wijk nu daar 

Viert haar zilveren Jubeljaar 
Weelde, rijkdom kan vergaan 
Wijk Elsdonk zal voortbestaan 
Laten w’ allen in vertrouwen 
Aan onze Tuinwijk bouwen 
In Eendracht, rust en vrêe 

Op naar het gouden jubilee. 


