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Ter verantwoording 
Wij wensen dat er niet opnieuw gesold wordt met ons Aartselaars erfgoed! Zeker niet 
met het Solhofpark, dat na vele eeuwen van historische groei en verval, uiteindelijk in 
de vorige eeuw verworven kon worden als gemeentelijk bezit. Maar wij, heemkundigen, 
die dachten dat de toekomst van ons Aartselaars schoon park verzekerd was, toen de 
gemeente het in 1985 aankocht als 'gemeentelijk park', hebben al enkele malen moeten 
ondervinden, dat deze verzekering "afbrokkelt" ... ook morgen misschien. 

Een zeer beknopte historiek bij wijze van heropfrissing 
Reeds in een akte uit 1414 lezen we dat een omwaterd goed "Cholhof' - als zetel van de 
heerlijkheid Heysselaer - verkocht wordt door Jan Van Laere aan Nicolaas Van de 
Wouwere. fn 1555 koopt Charles Micault, heer van Aartselaar, 't Solhoff met 
pachthoeven 32 bunder groot, uit handen van Joost van den Wouwere. Jeronimo del Rio 
vergroot het tot 100 bunder in de periode 1564 tot 1579. Daarna worden Pieter Panhuys 
sr. en jr. eigenaars tot in 1614 door verkoop aan de familie Campomenoso. Deze fami !ie 
houdt het in handen tot in 1754. Vererving brengt het naar de familie De Grove. 
Na de Franse revolutie komt het in 1837 in handen van Victor Van Ertborn en later door 
huwelijk behoort het aan de familie de Borrekens. Met het overlijden van jonkvrouw 
Ludwina barones de Borrekens in 1951 eindigt het "adellijk grootgrondbezit" rondom 
kasteel Solhof, want onder de jonge notaris-burgmeester Fr. De Groof worden de 
omliggende gronden in 1955 verkaveld, nadat het kasteel verkocht is aan Alice Cadier, 
echtgenote van dhr. Jean Nyssens, importeur van tabak.1 

En dan ... begint het gesol het met Solhof 
Dhr. Nyssens, op rust, bejaard en sukkelachtig op zo'n groot verouderd domein, kan of 
wil het nodige onderhoud niet blijven bekostigen en zoekt naar oplossingen. In 1972 
haalde burgemeester De Groof een plan uit de schuif om het ganse kasteelpark en de 
Beukennotendreef dan maar liefst helemaal te verkavelen. Daar komt vanaf 1973 fel 
protest tegen (zowel vanuit oppositie als vanuit eigen partijrangen) en dit plan wordt 
afgeblazen. Met een tegengesteld gevolg: het kasteel en het park met dreven wordt 
beschermd in mei 1975, deels als monument en deels als dorpsgezicht. Maar toen al had 
een kleine verkaveling (uit 1966) helemaal aan de achterzijde van het domein een niet 
meer te herstellen hap uit het parkbos verkwanseld aan woningbouw, zijnde de (nog 
steeds) zonevreemde woningen vandaag. 
Vooral deze te verregaande Solhofplannen (naast zovele andere verkavelingen) zullen 
uiteindelijk het aftreden van burgemeester Frans De Groof en een verkavelingsstop 
inluiden eind jaren zeventig van vorige eeuw. Een burgemeesterswissel volgt in 1980 en 
opvolger Frans Van den Eynde moet de Solhofkwestie en het gebrek aan een 
noodzakelijke cultuurzaal trachten op te lossen. 

1 
- René Beyst, Kasteel Solhof, beknopte geschiedenis samengesteld door HKA , PP-presentatie juni 2011 
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Waar is de beukendreef vóór het Solhof naartoe? Nochtans beschermd dorpsgezicht. 
Ondergaan de beukennotendreef en de Solhofdreef stilaan niet hetzelfde lot onder druk van de 

omwonende welgestelde partikulieren, waarvan enkelen zelfs nog zonevreemd wonen? En hoort 
een "dreer', waarlangs vroeger het vee naar de stal "gedreven" werd, op zich dan geen bomen 

langs beide kanten te hebben? 
Het College zoekt naar oplossingen en men wil vanaf 1981 het verkommerend 
kasteeldomein aankopen als gemeentelijk park en er tevens een cultuurzaal bouwen, 
waar Aartselaar toen nog steeds van gespeend bleef. Men voorzag verder om 
aanpalende gronden (naast de Beukennotendreef) aan te kopen als noodzakelijke 
parking. Opnieuw raakte men het niet eens over de plaats ( en de grootte) van enerzijds 
een cultuurzaal in het Solhof en anderzijds een parking in de buurt. Er kwam 
desalniettemin toch een aankoopcompromis voor het Solhofdomein in januari 1974 en 
cultuurschepen Betsy Courtin wou een deel van de remises afbreken om een grote 
feestzaal te kunnen bouwen, waarbij zowel oude bomen als de linkse remise het 
moesten ontgelden. In maart 1984 had dit o.a. een beleefde protestbrief uitgelokt door 
de Aartselaarse jongeren van Agjaa gericht aan het College.2 Uiteindelijk raakte dit 
dossier klem op het kabinet van cultuurminister Poma. 3 

ln mei 1985 betaalde het gemeentebestuur al een viertal maanden verwijlintresten voor 
de uitblijvende aankoop en daarom werd de knoop doorgehakt en het domein 
aangekocht voor 27 miljoen, terwijl de onzekerheid over een mogelijke bouw van een 
feestzaal bleef. "Het klaverblad" van "Vernieuwd Beleid Aartselaar" schreef toen dat de 
CVP-VU bewindsploeg niet ten achter bleef inzake "kultuurbarbarisme en ruimtelijke 
wanordening" door "een f eestzaal in het Solhof-park te willen ploffen. VBA wil het 
Solhof integraal bewaard zien, zowel de gebouwen als het park. ".4 

2 
- Inge Teblick, brief van 5 maart 1984 aan het College van Aartselaar, bewaard in HKA dossier Solhof. 

3 
- René Beyst, Sollen met het Solhof, artikel in "De Nieuwe Gazet" van 29 april 1985 

4 
- Naamloos; Solhof geen verminking!, artikel in "Het Klaverblad" van VBA, nr. 7 - juni 1985 
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Uiteindelijk wordt toch beslist voor de bouw van een nieuw cultureel centrum in de 
Dellafaillelaan, wat nog snel lukt in de periode 1986/1989. Het jaar 1989 is evenwel 
ook de wissel van gemeentebestuur (van CVP-VU naar VLD-NAP-SP) en burgemeester 
Camille Paulus ziet zich genoodzaakt de budgetten en uitgaven voor gemeentelijke 
infrastructuur te herschikken. Zo stellen we vast dat de Solhofgebouwen (in oktober 
1990) verkocht worden om een rustig hotel te worden, terwijl het gemeentelijk park 
behouden blijft. Gelukkig wordt hier geen 'parkgebied' verkocht (maar all een vastgoed, 
voor horeca dan nog wel) en blijft de doorgang voor wandelaars langs de inkompoort 
vooraan naar het park gegarandeerd. Deze opbrengst laat toe de inrichtingskosten van 
het cultureel centrum verder af te werken (september 1990) en om een nieuwe 
bibliotheek, die uit haar voegen barst in de oude school, te bouwen (eerstesteenlegging 
in december 1992). 
Daarna keert de rust terug in het domein Solhof, ondertussen opengesteld als 
gemeentelijk park, wat luidruchtig spelende jongeren op een zondagnamiddag in het 
park niet te na gesproken ... 

Iedereen tevreden! 
De bevolking is aan het eind van de 20e eeuw tevreden met - eindelijk - een volwaardige 
cultuurzaal in de dellafaillelaan, die vanaf 1991 onmiddellijk 'vollen damp' begint te 
draaien en volk aan te trekken, zelfs uit de bredere omgeving, via een aanvullende 
programmatie vanuit de cultuurdienst van een 25-tal professionele optredens per jaar. 
Maar bovendien verwierf Aartselaar - alweer eindelijk - ook een vrij toegankelijk 
gemeentelijk park, net buiten de dorpskom, zijnde de Engelse tuinen van het oude 
kasteel Sol hof met waterpartijen, park- en bos gedeelten en een in onze streek zeldzame, 
goed bewaarde ijskelder. Bovendien is het park omzoomd met schitterende 
beukendreven langs de vier zijden van het kasteel, die het 's zomers koel beschaduwd 
en mooi houden als geheel. De oorspronkelijke adelijkheid van de lange, statige 
inrijdreef met eiken is weliswaar verdwenen (samen met meer dan de helft van de oude 
eiken) om plaats te maken voor een dubbele laan met villabouw, helaas zonder voetpad 
of fietspad. Ware verkavelingshonger naar privégrondbezit, primeerde hier destijds 
blijkbaar op gezonde en efficiënte ruimtelijke ordening. 
Decennialang hoorden en horen we - jaar na jaar en dus al meer dan 50 jaar na dato -
protesten over de ongepaste, niet risicoloze weginrichting van de barones Ludwina de 
Borrekenslaan, waar voetgangers en fietsers zich niet erg veilig voelen. Verbetering zou 
zich de komende jaren (?) of later ooit eens in gunstige zin kunnen manifesteren, 
wanneer de bestrating toch dient heraangelegd te worden na de plaatsing van dubbele 
riolering. 

En nu ... verschijnt daar plots een nieuw RUP omgeving domein Solhof 
Een RUP is een ruimtelijk uitvoeringsplan waannee de overheid of de gemeente in een 
bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied 
wordt op die manier duidelijk wat er kan en wat niet kan op het vlak van stedenbouw. 
Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, 
kunnen - zodra het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd 
worden. 
De naamkeuze 'omgeving domein Solhof leek ons al eigenaardig, aangezien het RUP 
hoofdzakelijk wordt opgemaakt omwille van een noodzakelijke bestemmingswijziging 
voor de landbouwgronden (waar de nieuwe speeltuin zou komen) naast de huidige 
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speeltuin op het gemeentelijk sportcentrum (waar het nieuwe zwembad moet komen). 
Deze landbouwgronden zijn ons beter bekend onder het toponiem 'het geuzenhoofd', 
daar waar met 'omgeving domein Solhof toch eerder aan het stuk langs de 
zuidwestkant van de Kleistraat gedacht wordt tot aan de Lindelei, Baron van 
Ertbomstraat en Barones Ludwina de Borrekenslaan. 
In het RUP is het betrokken vijfhoekig landbouwperceel voor de uitbreiding van het 
sportcomplex met recreatiegebied goed aangeduid (rood omlijnd) aan de noordoostkant 
van de Kleistraat. Het was niet meteen duidelijk waarom een aantal woningen aan de 
achterkant van het Solhofpark eveneens (rood omlijnd) waren aangeduid op dit RUP, 
maar dat bleek volgens burgemeester Sophie De Wit te zijn omwille van het 
regulariseren van hun zonevreemdheid, waarvoor blijkbaar niet eens een RUP vereist is. 
Dat schiep verwarring en een beetje achterdocht. Niet helemaal ten onrechte, want er 
bleek het voornemen te bestaan om een 'grondruil' te doen, die nog in onderhandeling 
is en waarover dus in feite nog niet officieel kan gecommuniceerd worden. Dat het 
Schepencollege een beperkt stuk uit beschermd gemeentelijk parkgebied wil omruilen 
voor een groter stuk landbouwgrond, waar ze - na omruil - recreatiegebied (voor de 
nieuwe speeltuin) willen van maken, gaf ons toch weer maar eens een bangelijk 
voorgevoel. Een "ruil" kan snel gaan, terwijl een aankoop duurder is en een onteigening 
de realisatie op een te lange baan schuift. De nog onbesliste ruil of koop kreeg lucht en 
de zaak ging verder aan het rollen ... tot op Facebook! 
Het in te ruilen parkstuk, meer bepaald de nog vrij jonge fruittuin, zou in dat geval 
privéterrein worden, maar volgens onze burgemeester zelfs als privégrond niettemin 
onderhavig blijven aan de voorwaarden opgelegd door het Agentschap Natuur & Bos 
beschreven in het bosbeheersplan voor dit parkgebied. Hetgeen naar ons idee dan toch 
betekent dat deze boomgaard met wandelpaden onderhouden en bewaard moet blijven. 
Of bovendien ook de toegankelijkelijkheid ervan gegarandeerd zal blijven voor de 
bezoekers is geen zekerheid. Maar alleszins mag volgens de beheersplannen het open 
landschappelijk karakter ervan niet gewijzigd worden. "Geen rook zonder vuur" zegt 
een spreekwoord, maar als heemkundige kring proberen we op zoek te gaan naar de 
ware toedracht, los van politiek gebakkelei. 
We hebben niets tegen de uitbreiding van het sportcomplex, maar staan wel sceptisch 
tegenover elke verdere inkrimping van het gemeentelijk park Solhof, dat een stuk 
dierbaar erfgoed is, met eeuwenoude geschiedenis en dat precies omwille van 
vrijwaring van verdere verkaveling aangekocht werd als gemeentelijk gemeengoed ten 
dienste van de inwoners als historisch waardevol wandelpark. 
Er is gelukkig ook nog wat goed nieuws. Onlangs kwam men tot de ontdekking dat de 
Beukennotendreef weliswaar mee beschermd is, maar dat in de Solhofdreef enkel de 
beuken langs de rand van het Solhof beschermd zijn. We vernemen van de 
burgemeester dat zij ondertussen van de minister de verzekering gekregen heeft dat de 
bescherming kortelings zal aangepast worden voor de totaliteit van de dreven. 
Maar of de beukendreef aan de voorzijde (Baron Van Ertbomstraat) ook terug gaat in 
ere gesteld worden via nieuwe aanplant, is niet duidelijk gesteld. Is het ganse 
Solhofdomein - inclusief de omzomende beukendreven en de oude inrijlaan met z'n 
eiken - dan geen onbetaalbare "gemeentelijke rijkdom", dat via de aankoop in 1974 als 
beschermd dorpsgezicht de ganse gemeenschap al decennia's genotvol ten goede komt? 

Moge dit gebied nog lang genieten van Vlaamse beschenning en van goed gemeentelijk 
beheer! 
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