
Geachte Mevrouw XXX, 
Bij deze heb ik de eer te bevestigen dat ik van 2015 tot augustus vorig jaar woonde 
Donksesteenweg XX.  Ik woon nog steeds, en graag in Brasschaat (Driehoek) ; mijn familiale 
banden in de gemeente dateren van mijn kindertijd (Lage Kaart) en mijn kleinkinderen 
(Driehoek) wonen hier ook. Ik mag dus stellen dat ik mij als een lid van de lokale 
gemeenschap beschouw. 
Ik heb het fietspad "De Wandeleer" tot het recent onaangekondigd verschijnen van een 
poort met slot, veel en graag gebruikt om naar en van het Peerdsbos te fietsen - met maar 
één rechtstreeks oversteekmoment op de drukke Bredabaan.  Een andere belangrijke reden 
voor de  keuze van dit traject is de jarenlange schabouwelijke toestand van het fietspad van 
de Zegersdreef, wat bovendien een omweg is. 
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
  



Mevrouw XXX,   
Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek wil ik U hetvolgende bevestigen:  
De servitudeweg De Wandeleerlei 18 werd destijds voorzien om de bewoners van het domein Voshol 
een doorgang te geven naar de Donksesteenweg.  
Ik woonde destijds zelf op nr XX, en kan bevestigen dat deze weg gebruikt werd door eender wie, ook 
door mensen die niet in de buurt woonden, zowel wandelaars, fietsers, ruiters.  
Deze servitudeweg is slechts voor een klein gedeelte eigendom van de eigenaar van nr XX, het 
andere gedeelte van deze weg behoort aan erfgenamen familie XXX. De Wandeleerlei (inclusief 
rondpunt) is bovendien nog altijd eigendom van de familie XXX.  
De gemeente Brasschaat heeft 3 jaar geleden gevraagd om onze eigendomsrechten van de De 
Wandeleerlei over te nemen, maar hiervoor eisten wij een symbolische vergoeding. De gemeente 
ging onze eis toen voorleggen aan het schepencollege. Tot mijn grote verbazing kreeg ik toen van de 
gemeente het antwoord dat de basisakte van de verkaveling De Wandeleerlei onvindbaar was.  
In ieder geval is het onaanvaardbaar dat de eigenaar van De Wandeleerlei XX deze servitudeweg 
afsluit,  terwijl hij geen eigenaar is van de volledige weg. Als mede-eigenaar van De Wandeleerlei 
verzet ik mij hiertegen in naam van mijn familie.  
Bedankt voor uw medewerking.  
Hoogachtend,  
 
  



Geachte mevrouw XXX, 
 
Ik woon reeds 57 jaar op de Donksesteenweg XX  Brasschaat. 
Met deze getuig ik dat ik het wandelwegje Donksesteenweg – De Wandeleerlei minimaal 50 jaar 
gebruik. 
Vroeger omdat we bevriend waren met kinderen die op de De Wandeleerlei woonden en daarna als 
veiligste verbinding naar het Peerdsbos. 
Ik hoop hiermee mijn bijdrage te hebben geleverd, zodat mijn verworven recht tot overgang wordt 
hersteld. 
Mocht een email niet volstaan, dan hoor dit graag. 
 
  



 
Morgend Mevr. XX, 
 
Mijn huidige woonplaats is centrum Antwerpen. 
Nochtans verblijf ik regelmatig nog in het ouderlijkhuis Donksesteenweg XX om in het 
groen te kunnen zijn. 
Dan ga ik regelmatig wandelen in het Peerdsbos en gebruik dan deze weg om veilig naar 
daar en terug te wandelen. 
 
 
 
 
Beste Mevrouw XX,  
 
Hierbij nog een aanvulling op mijn onderstaande e-mail. 
 
 
Met deze getuig ik dat ik de servitude Donksesteenweg – De Wandeleerlei al meer dan 50  jaar 
gebruik.  
 
Mvg, 
 
 
Beste Mevrouw XX, 
 
Een kleine weg met veel geschiedenis en plezier voor velen die jaren in Brasschaat 
wonen. 
 
Individualiteit mag niet bepalend zijn.  
 
In 50 jaar nooit iemand die gereclameerd heeft. 
 
Laat betreffende deze het openbaar belang spelen. 
 
Hopelijk gaat het mooie wegje weer naar de gemeenschap. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
  



Geachte mevrouw XX, 
 
Ik woon reeds 44 jaar in Brasschaat. Eerst bij mijn ouders op de Donksesteenweg XX. Als kind 
gebruikten wij deze weg om naar het Peerdsbos te gaan. 
Momenteel wonen wij op de De Lannoylei XX te Brasschaat en maken wij nog steeds gebruik van 
deze weg. Er zouden immers meer van deze weggetjes mogen zijn zoals op Ter Borgt. Dit maakt het 
trage verkeer, zoals wandelen en fietsen zoveel aangenamer. 
 
Wij waren enorm verrast toen ons plots de toegang ontzegd werd dmv van een metalen poort. Graag 
hadden wij dit weggetje nu terug open gesteld gezien omdat dit klein/ onooglijk weggetje toch tot heel 
groot nut is voor de nabije gemeenschap. 
 
Alvast bedankt om mijn aanvraag in overweging te nemen. 
 
 
  



Beste, 
 
Vroeger (sinds 1977) gebruikten wij dit weggetje als snelle en veilige verbinding naar het Peerdsbos. 
Sinds 2014 wonen wij aan de parallelweg Bredabaan tussen de Wandeleerlei en de Voshollei. 
Wij gebruiken sindsdien het weggetje om met de fiets te gaan winkelen in Colruyt en Aldi en Cools. 
Wanner dit weggetje afgesloten is moeten wij als fietser helemaal naar de verkeerslichten Voshollei 
gaan om dan terug te keren richting centrum. 
Er is geen oversteek voorzien aan de Wandeleerlei richting centrum. Tegen de rijrichting in fietsen is 
in principe niet toegelaten’ daarom is de verbinding via het weggetje een heel veilig alternatief, zeker 
nu men vanuit de gemeente ook propaganda maakt om meer verplaatsingen met de fiets te maken en 
de wagen te laten staan.. 
Ook voor onze kleinkinderen is dit een veilige verbinding naar de St Ludgardisschool. Zij hoeven zo 
geen drukke baan te gebruiken te gebruiken. 
Wij hopen oprecht dat dit weggetje weer vrij toegankelijk wordt. Dit zou voor veel mensen een veilige 
en nuttige verbinding zijn. 
 
Mvg 
 
  



Beste, 
Hierbij wil ik graag getuigen als inwoner van Brasschaat dat ik de servitudeweg aan de 
Donksesteenweg (richting de Wandeleerlei) reeds meer dan 30 jaar gebruik. 
Gelieve deze wandelweg terug open te stellen zoals dit al zovele jaren het geval is.(was) Met 
vriendelijke groeten 
 
  



Geachte mevrouw XX, 
 
hierbij willen we  u een inbreuk melden op een lang bestaande erfdienstbaarheid. 
 
Toen we deze morgen het wandel- en fietspad wilden gebruiken van de Donkse Steenweg naar de 
Wandeleerlei, stonden we er plots voor een gesloten poortje. 
 
We gebruiken deze doorsteek al jarenlang : 
als bewoners van Brasschaat sinds 2015 , en als bewoners van Ekeren-Donk sinds 2000. 
Het is een rustige wandelweg die , 
waar de Wandeleerlei (what’s in a name) uitkomt op de Bredabaan, aan de overkant toegang biedt tot 
het Peerdsbos. 
 
Aan de andere kant zagen we een nieuw verkeersbordje “ geen toegang privaat”. 
 
We vermoeden dat deze afsluiting er wederrechtelijk is geplaatst, 
en vroegen ons af    of en wat de gemeente onderneemt, 
om deze toestand te herstellen in z’n oorspronkelijke staat. 
 
Met dank voor uw belangstelling en 
vriendelijke groeten 
 
 
  



Beste mevrouw XX, 
 
Hierbij getuig ik dat ik de servitudeweg aan de Donksesteenweg richting de Wandeleerlei reeds meer 
dan 50 jaar gebruik. 
Ik begrijp niet waarom deze nu is afgesloten en wil dat deze weg vrij blijft om directe wandeltoegang 
naar het peerdsbos te behouden. 
 
Groeten, 
 
  



Beste Mevrouw XX,  
 
Wij wonden sinds 2006 op de Donksesteenweg XX  (XX-XX), naast de servitude die naar de De 
Wandeleerlei loopt. 
Wij wonen in de zomer zo goed als buiten, maar hebben nooit overlast gehad van de mensen die het 
pad gebruiken 
 
Wij maken sinds we hier wonen af en toe gebruik van het pad om te gaan wandelen of joggen in het 
peerdsbos.  
 
We wonen nog geen 30 jaar in Brasschaat, maar in de 16 jaar dat we hier wonen hebben we gemerkt 
dat het pad regelmatig wordt gebruikt, ook vaak door kinderen die zo op een veilige manier van de 
Donksesteenweg naar de De Wandeleerlei kunnen fietsen of wandelen. 
 
Een bijkomend feit, enkele maanden geleden hadden wij een waterlek op onze oprit, Pidpa is toen 
moeten langskomen omdat het een lek was in een van hun leidingen, zij hebben toen hun aansluiting 
in het pad moeten afzetten om onze leiding te herstellen.  
Onze wateraansluiting ligt dus in het pad, wij en Pidpa kunnen daar op dit moment niet bij via de 
Donksesteenweg aangezien het pad is afgesloten met het bewuste hek, wat dus wel voor problemen 
kan zorgen. 
 
Ik hoop dat het hek zal verwijderd worden en dat wij er als goede buren opnieuw gebruik van zullen 
kunnen maken. 
 
Mocht u nog bijkomende info wensen dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
  



Beste mevrouw, 
 
Ik woon nu bijna drieëntwintig jaar in de Donkesteenweg XX 2930 Brasschaat. Wij hebben (gans het 
gezin) jarenlang van de servitudeweg tussen Wandeleerlei en Donksesteenweg gebruik gemaakt om 
naar het Peerdsbos te gaan of te fietsen. 
Maar ik woon al sinds 1963 (ben nu 60j)  in de wijk Vriesdonk in Brasschaat: Kampelaar XX en daarna 
de Oudstrijderslei XX. Ik ken de buurt dus op mijn duimpje. Zo maakten we ook gebruik van de 
servitudeweg tussen de Donksesteenweg en De Wandeleerlei. 
 
Ik heb nooit anders geweten dat je vrij  de servitudeweg  kon gebruiken  en dat het gebruik ervan voor 
iedereen die het wou gold.  De servitudeweg werd nooit afgesloten. Noch werd het gebruik van de 
servitudeweg beperkt tot de bewoners van de Wandeleerlei. 
Ik vind dat de poort die nu de doorgang afsluit onmiddellijk weg moet want nogmaals wij gebruiken 
deze doorgang zeer geregeld om naar het Peerdsbos te gaan. Het is een fietsvriendelijke route die je 
onmiddellijk in het Peerdsbos brengt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  



Goedemorgen XX,  
 
Mijn kindertijd (0 tot 18 jaar-1967 tot 1985) op de Hoge Akker. Daarna op de Bredabaan - centrum 
Brasschaat. En sinds 1994 in de Verhoevenlei. 

 

Beste XX, 

Ik woon al 55 jaar in Brasschaat en wil bij deze bevestigen dat ik het weggetje (Donksesteenweg – De 
Wandeleerlei) al sinds mijn kindertijd gebruik. Vroeger fietsten we soms zo van de Kaart via dit 
weggetje naar het Peerdsbos (Bredabaan oversteken en dan naast Villa Paul het bos in naar de 
Melkerij). 

En nog steeds wandelen we nu vaak langs dit weggetje naar het Park. Voor ons maakt dit pad deel uit 
van een perfecte wandellus (via Donksesteenweg-verbinding weg Wandeleerlei-Peerdsbos in-en dan 
richting Hemelhoeve/Kasteel-Kerk-Bredabaan terug richting Gemeentehuis). Ik was dan ook zeer 
verbaasd dat één persoon zomaar deze trage weg met een hek en poort kan afsluiten. 

Hopelijk kan mijn verklaring er mee voor zorgen dat het weggetje voor iedereen snel terug vrij te 
gebruiken is. 

Mvg 

 

  



Geachte Mevr. XX, 
 
Mijn familie woonde sinds1968 op de Voshollei XX, de punt Voshollei – Donksesteenweg. 
Onze achteringang kwam (en komt nu nog) recht over dit weggetje uit. 
De villa werd enkele jaren geleden verkocht. 
Wij gebruikten allen dit weggetje om te gaan wandelen in het Peersbos. 
Dit werd ook gebruikt om naar de toenmalige bushalte aan de Wandeleerlei/Bredabaan te gaan. 
Tot op heden gebruik ik zelf (nu wonende Zegersdreef) deze doorgang frequent te voet of met de 
fiets. 
Erop rekenend dat dit zo blijft, mvg., 
 
 
  



Geachte Mevrouw XX, 
  
Ik verwijs naar ons telefoongesprek.  
Sedert 1951 tot op heden, namelijk 71 jaar, woon ik ononderbroken in Brasschaat.  De 
servitudeweg tussen de Donksesteenweg en de De Wandeleerlei heb ik steeds gekend en 
gebruikt.  In 1959 zijn mijn ouders van de Donksesteenweg naar de Henri de Winterlei, toen 
nog een zandweg, verhuist.  Van thuis uit was de servitudeweg de kortste weg om mijn 
talrijke vrienden die in de De Wandeleerlei en de buurt woonden te ontmoeten en te 
bezoeken.  Vele vrienden uit de Voshol buurt namen dagelijks dit veilig padje om naar het 
Sint Michiels college en of naar de Sint Lutgardis school te fietsen.  Voor de bewoners van de 
Donksesteenweg en de buurt van de Donksesteenweg was en is dit padje nog steeds de 
kortste en veiligste verbindingsweg om te gaan wandelen in het Peerdsbos. Ik vind het 
onaanvaardbaar dat een servitudepadje dat sedert minimum 70 jaar bestaat en jaar in jaar 
uit onafgebroken gebruikt wordt door bewoners en wandelaars van onze gemeente door 
één privé bewoner kan en mag afgesloten worden. 
Ik verwacht dan ook dat het gemeentebestuur van Brasschaat de servitudeweg binnen de 
kortste tijd opnieuw zal vrijmaken en toegang zal verlenen aan al haar inwoners om dit 
weggetje zoals sedert meer dan 70 jaar verder te kunnen gebruiken. 
Ik verwacht zeer spoedig een gunstig gevolg van U te mogen ontvangen, waarvoor ik U bij 
voorbaat dank. 
Ik blijf uiteraard verder ter uwer beschikking mocht u bijkomende vragen en inlichtingen 
wensen. 
Met hoogachting. 
 
 
  



Sedert 1980 ben ik een inwoner van Brasschaat. 
  
Mijn eerste adres was Donksesteenweg XX en enkele jaren later verhuisden we naar 
Donksesteenweg XX. 
  
Als nieuwkomer in Brasschaat ging ik graag op verkenning en ontdekte dat er een beetje verder 
richting Donk nog voor het kruispunt met de Voshollei tussen twee villa’s in een wandelweg was die 
uitgaf op rustige straten en een verbinding was tussen de Donksesteenweg en de Bredabaan.  
  
Van zodra ons eerste kind geboren was werd dit een vaste wandelroute …. met de buggy langs het 
padje tussen de villa’s naar de rustige laan en verder tot aan de Bredabaan en terug. Het was er 
rustig wandelen en als de kinderen kleuters waren konden ze er veilig lopen of fietsen.  
We kwamen er ook regelmatig een mevrouw te paard tegen die aan haar villa een kleine manege 
had en waarmee we steevast een leuke babbel deden. 
  
Mijn huidige partner was er trots op dat hij alle steegjes van Brasschaat kende maar dat van de 
Donksesteenweg was een verrassing voor hem 😊 
  
We fietsen er regelmatig door en hadden wel gemerkt dat er aan een gigantisch woonproject 
gebouwd werd. 
We waren echt met verstomming geslagen toen we hoorden dat de doorgang onderbroken is … en 
willen absoluut dat dit ongedaan wordt gemaakt ! 
 
  



Ondergetekenden, 
 
Verklaren:  
 
Sedert oktober 1985 wonen wij met ons gezin toen Voshollei XX, inmiddels door de gemeente 
hernummerd naar Voshollei XX.  
Vanaf het begin maakten we gebruik van de servitude gelegen tussen Donksesteenweg en rotonde 
De Wandeleerlei, hierna genoemd “Servitude De Wandeleerlei”.  
Het gebruik was voornamelijk als een veilige en aangename weg van thuis naar het Peerdsbos en 
terug. Dit zowel voor onszelf alsook met de kinderen. 
 Inmiddels maken we er ook gebruik van samen met de kleinkinderen.  
Het was ook de ideale route om de kinderen en kleinkinderen te leren fietsen.  
De “Servitude De Wandeleer” kreeg vanaf het begin de toepasselijke naam “het Weggetje”.  
We hebben nog nooit klachten gehad van het gebruik en nog nooit overlast bezorgd.  
 
Wij wensen, niet door enig obstakel gehinderd, blijvend gebruik te maken van deze “Servitude De 
Wandeleer”.  
 
Het vragen van bewijs van deze activiteit is ongepast. Immers het is vrij onlogisch op pad te gaan met 
fototoestel om de afgelegde weg in kaart te brengen. We zijn bereid deze verklaring onder ede af te 
leggen.  
 
Brasschaat, 7 april 2022, 
 
 
  



Geachte mevrouw Jambon,  
 
Ik woon sinds mijn geboorte in 1970 op de Donksesteenweg, als kind op nr XX en nu op nr XX. Van 
kinds af aan wandelde ik met mijn moeder en vader langs het verbindingsweggetje tussen de 
Donksesteenweg en de Wandeleerlei. En nu nog steeds, wekelijks in het weekend, met mijn man en 
hond, of met vrienden, om zo naar het peerdsbos te wandelen. Eerste stop is het kappelletje op de 
Donksesteenweg en dan naar goede gewoonte oversteken via de verbindingsweg om zo naar het 
Peerdsbos te wandelen.  Met de verbindingsweg te sluiten, zijn mijn man en ik een beetje onze 
gewoonte kwijt en hebben wij tot nu toe nog geen waardig alternatief gevonden om via een rustige 
wandelweg naar het Peerdsbos te wandelen. 
 
Wat mij verwondert is dat bewoners hebben besloten om er een hek (met gesloten poort) te 
plaatsen en dat dit wettelijk mag, wat ik bedoel is dat er niet gewacht wordt totdat er hierover een 
uitspraak is om stappen te ondernemen. 
 
Ik hoop om opnieuw onze gewoonte terug te  kunnen opnemen en via een rustig wandelpad via de 
verbindingsweg te kunnen wandelen binnenkort, ik ga ervan uit dat dit niet voor overlast kan zorgen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
  



Beste mevrouw XX, 
 
sinds mijn twee jaar woon ik in Brasschaat. Sinds 13 jaar op de Donksesteenweg XX. Als kind fietste ik 
door de servitudeweg samen met mijn vriendin uit de Wandeleerlei, naar de openluchtschool Sint-
ludgardis. Sinds ik zelf twee kinderen heb ben ik daar ook steeds blijven doorwandelen, omdat het 
een rustige en veilige doorsteek is naar een bijna autovrije ‘De Wandeleerlei’ , en omdat het een 
perfect ‘blokje om’ is, en je niet via dat lastig eerste stuk van de Bredabaan ( vanaf Zegersdreef) moet 
gaan. Een paar keer per week wandelen wij samen met andere buurtbewoners ( mijn zus, XXX,  fam 
XX uit de Henri De Winterlei XX) een rustige avondwandeling, vaak via de servitude weg. Dat dit nu, 
na echt jarenlange traditie, niet meer zou kunnen zou onbegrijpelijk zijn. Een hek plaatsen op die 
plaats, en zovele mensen zomaar buiten sluiten, is niet iets wat in deze tolerante buurt past. Wij 
hopen dan ook samen dat dit onaangenaam hek spoedig zal verwijderd worden. Zodat ook de 
kinderen en later onze kleinkinderen er even mooi gebruik van kunnen maken zoals wij al heel ons 
leven.  
 
Oprechte dank om deze zaak mee te behartigen, mevrouw XX, en iedereen die zich hiervoor mee 
inzet! 
 
met vriendelijke groeten 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


