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BpA NEERLAND

In 2007 werd het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor Neerland, de zone tussen Krijgslaan, Doornstraat, Kleine Doornstraat 
en Gallaitlaan goedgekeurd.

Dit plan legt  de bestemming van deze groene zone juridisch vast. Een deel ervan wordt woongebied, een deeltje natuurge-
bied, maar het grootste deel wordt een groene recreatieve zone.

Het plan hierboven geeft de invullingen van het BPA weer.

Nieuw in deze brochure

Deze brochure bouwt verder op eerdere publicaties:
	 	 • Groen Neerland. Ideeën voor een park
	 	 •	Groen Neerland. Een groen woongebied in ontwikkeling
	 	 •	Groen Neerland. Een nieuwe wijk komt tot leven

In deze brochures werden de intentienota, het inrichtingsplan, het natuurgebied en de Krijgslaan reeds uitgebreid bespro-
ken. Het natuurgebied is intussen al een hele tijd geopend en de metamorfose van de Krijgslaan is ook al zichtbaar. In deze 
brochure komen we slechts kort terug op deze deelprojecten.

U kan de vorige brochures nog steeds verkrijgen bij stedelijk wijkoverleg Wilrijk. De contactgegevens vindt u achteraan.

Het ontwerpteam heeft intussen hard gewerkt aan het ontwerp van de parkzone. In deze brochure geven we een kijk op 
het schetsontwerp van het Neerlandpark.

TOT NU TOE
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Concepten  
Neerland-
park

1. De Plint: een lineaire parkstraat
2. Het Doorwaadbare bos
3. Het Hooiland
4. De Celkern
5. De Labyrintwand
6. De Binnenkamer is uit het BPA genomen



In het voorjaar van 2007 startte een team ontwerpers met de 
opmaak van een inrichtingsplan. Het BPA legt juridisch vast 
hoeveel open ruimte behouden moet worden, waar er ge-
bouwd kan worden en onder welke voorwaarden. Een inrich-
tingsplan verfijnd het BPA wat betreft de open ruimte. Het is 
een ontwerp van hoe de open ruimte eruit zal gaan zien. Door 
de inrichting van de open ruimte wil men niet enkel het groen 
behouden, ook de functies die het gebied nu heeft moeten 
landschappelijk worden geïntegreerd. Een eerste stap in de 
opmaak van dit inrichtingsplan was een intentienota. Hierin 
legde het ontwerpteam vast volgens welke concepten het ont-
werp gemaakt zal worden. Deze intentienota werd op 29 juni 
2007 door het college goedgekeurd. Daarmee koos het college 
voluit voor een kwalitatief project waarin het park een even 
grote rol speelt als de bebouwing.

ZEs DEELGEBIEDEN

Het ontwerpteam heeft de open ruimte in het gebied opge-
deeld, elke zone met een eigen karakter.

1     De plint
Dit deelgebied ligt langs de Krijgslaan. De nieuwe be-
bouwing, het voetbalveld en het skateterrein behoren 
tot de Plint.

2     Het Doorwaadbare Bos
Dit is de meest westelijke zone, tussen de Gallaitlaan en 
de Neerlandweg. 

3     Het Hooiland
Middenin het gebied, naast de Gallaitlaan, komt de 
hooituin. 

4     De Celkern
Dit is het oostelijk deelgebied tegen de Doornstraat. Dit 
is de ecologisch meest waardevolle en kwetsbare zone. 

 5    De Labyrintwand
Deze strook ligt achter de Kleine Doornstraat. 

6     De Binnenkamer
Dit deelgebied ligt tussen de Kleine Doornstraat en de 
Laaglandweg, en is in principe uit het BPA gehaald. Dit 
deelgebied is privaat eigendom.

INTENTIENOTA vOOR DE OpEN RUImTE
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Bouwzones uit het BpA
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De Plint is een zone van 250 m. Hierin liggen de nieuwe 
gebouwen, maar ook het voetbalterrein, het  skatepark en 
de Krijgslaan horen bij deze zone. Deze actieve zone wordt 
als een deel van het park aangelegd, dus met voldoende 
aandacht voor groen.

vIER BOUwZONEs

projectdefinities voor de bouwzones

In het BPA Neerland zijn vier zones voor nieuwe bebouwing 
opgenomen.
•	Zone A is een laagbouwzone aan de hoek van de Krijgslaan 

met de Neerlandweg. Hier komen zowel private als sociale 
woningen.

•	Zone B is een woonblok naast zone A, aan de Krijgslaan.
•	Zone D ligt achter zone B en zijn laagbouwwoningen.
•	Zone C tenslotte is eveneens een woonblok op de Krijgs-

laan, achter de huizen aan de zijde van de Doornstraat. In 
deze zone komt sociale huisvesting.

Deze bouwzones zullen aan de hand van een wedstrijd wor-
den toegewezen en verkocht aan sociale huisvestingsmaat-
schappijen of aan projectontwikkelaars. Zij staan in voor de 
bebouwing volgens de voorschriften van het BPA. Zo wordt 
er onder meer bijzondere aandacht gevraagd voor de inte-
gratie van de waterhuishouding en het reliëf, de ontsluiting 

van en het parkeren bij de nieuwe woningen, de architec-
tuur (o.a. materiaal gebruik) van de nieuwe bebouwing 
en tenslotte de afstemming tussen de bebouwing en het 
nieuwe park.

Vermoedelijk wordt er gestart met bouwzone C. Wanneer er 
concreet gestart kan worden met de bebouwing, is momen-
teel nog niet duidelijk. Het ontwerpteam hoopt eind 2010 
een eerste ontwerp klaar te hebben.

veel gestelde vragen

•	Kan ik een stuk grond of een woning kopen?
De gronden voor bebouwing worden niet apart verkocht.
Een deel van de bebouwing zal wel te koop worden aan-
geboden. Dit geldt zowel voor eengezinswoningen als voor 
appartementen. Een ander deel zal voor de huurmarkt zijn.

•	Kan ik me al opgeven op een lijst als ik een woning wil 
kopen? 
Het is nog te vroeg om concrete kooplijsten op te maken.
Pas wanneer de ontwikkelaars bekend zijn, kunnen hier-
over concrete afspraken gemaakt worden. Dit zal zeker 
duidelijk worden gecommuniceerd als het zover is. Wel 
maakt het stedelijk wijkoverleg een lijst van personen die 
over dit ganse dossier alle informatie willen ontvangen. 
Bezorg uw gegevens aan de contactpersonen die u achter-
aan terugvindt.

DE pLINT
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Rond de bebouwing is er voldoende ruimte voor ontspanning



RECREATIE AAN DE RAND vAN DE 
wOONZONE

Het skateterrein
Op de nieuwe skatelocatie, tussen de bebouwing op de 
hoek Krijgslaan-Doornstraat en de groene zone tegenover 
het dienstencentrum, komt een asfalt waarop de huidige 
toestellen teruggeplaatst worden. Het skateterrein wordt 
omringd door groen, zodat het niet hard opvalt. De groene 
buffer wordt opgebouwd in enkele lagen, met verschillende 
soorten beplanting (heesters, bomen,…). In de zuidelijke 
groenstrook wordt een muur van schanskorven voorzien. 
Deze muur houdt het geluid tegen voor de achterliggende 
bebouwing.
De eigenlijke skateplek wordt volledig ommuurd met een 
betonnen muurtje van zo’n 50 cm hoog. Aan de oostelijke 
zijde wordt een verlaging tot 20 cm voorzien, waarop dan 
ook geskated kan worden. Zowel in het noordelijke als in 
het westelijke muurtje worden uitsparingen voor toegan-
gen voorzien. Bij de noordelijke toegang wordt op 1 m 
afstand een muurtje voorzien zodat de skaters niet recht-
streeks op het voetpad kunnen terechtkomen. 
Aan het skatepark wordt momenteel hard gewerkt. Als al-
les volgens plan verloopt, moet het tegen september 2010 
afgewerkt raken.

voetbal
Het bestaande voetbalterrein van KFCO Rood-Wit wordt 
enkele tientallen meters naar achteren geschoven. Op die 
manier komt er aan de zijde van de Krijgslaan meer ruimte 
voor een parking. Deze kan tijdens voetbalwedstrijden ook 

gemakkelijk door supporters gebruikt worden.
De aanleg van het nieuwe voetbalveld is gepland in 2011.

spelaanleidingen
In de groene omgeving tussen de verschillende woonzones 
komen verschillende spelaanleidingen. Hellingen, paaltjes, 
enz maken het ganse gebied aantrekkelijk voor kinderen.

volkstuintjes
De volkstuintjes die naast de chiro liggen, zullen herver-
deeld worden en een degelijke omkadering krijgen. Ook zij 
worden mooi geïntegreerd in het nieuwe park. 

Ook buiten de plint komen er twee recreatiezones met een 
zeer specifieke functie.

Chiro
Chiro Jowen krijgt in het Neerlandpark de ruimte om nieu-
we lokalen te plaatsen, die natuurlijk voldoen aan de voor-
schriften uit het BPA. De stad zal helpen om hun directe 
omgeving te voorzien van groen en een aansluiting met het 
parkgebied.
Door een nieuw pad kunnen zij in de toekomst het Neer-
landpark gebruiken als speelterrein.

Hondenloopzone
In het zuiden van dit deelgebied, langs de Gallaitlaan, 
wordt een hondenloopzone ingericht. Deze wordt zo goed 
mogelijk geïntegreerd in de omgeving. Hier zullen baasjes 
hun viervoeters gerust kunnen vrijlaten en zich uitleven. In 
de rest van het park moeten de honden aan de leiband. 
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krijgslaan als ontsluitingsweg



kRIJGsLAAN wORDT pARkBOULEvARD 

De omvorming van de Krijgslaan tot een groene, aange-
name straat is volop aan de gang. De nieuwe ventwegen 
voor bestemmingsverkeer en de parkeerplaatsen werden al 
aangelegd en de breedte van de rijweg is aangepast. Na het 
bouwverlof zal de aannemer werk maken van de laatste aan-
passingen. De bomen worden volgende winter aangeplant. 

Ter hoogte van de Gallaitlaan komt een nieuw plein, dat 
als centraal plein zal dienen voor de nieuwe wijk. Het vele 
groen en de open ruimte tussen de parkeerplekken en vent-
wegen zal ervoor zorgen dat het park lijkt door te lopen 
tot op de Krijgslaan. Zo wordt deze drukke straat toch een 
groene parkboulevard. 

sTOp-principe toegepast op en rond krijgslaan
Bij de heraanleg van de Krijgslaan en de ontwikkeling van de 
nieuwe wegen wordt uitgegaan van het STOP-principe. Dit 
wil zeggen dat er in de eerste plaats werk gemaakt wordt 
van een veilige omgeving voor voetgangers (Stappers). 
Daarna wordt gekeken naar de noden van de fietsers (Trap-
pers). Daarop volgen het Openbaar vervoer en dan de auto’s 
(Privé vervoer). 
Op de Krijgslaan en in de nieuwe wijk komen dus goede 
voetpaden met veilige oversteekplaatsen. De hele nieuwe 
wijk wordt trouwens een autoluwe zone, zodat voetgangers 
veilig overal kunnen komen, vaak via kleine wandelwegen.
Een nieuw fietspad naar de wijk komt aan de zuidzijde van 
de Krijgslaan. Het huidige fietspad blijft tweerichting, voor 
doorgaande fietsers. 

Het Openbaar vervoer krijgt drie haltes op de Krijgslaan. De 
lijnen 140, 501, 502 en 503 zullen stoppen ter hoogte van 
de Boomsesteenweg. Midden op de Krijgslaan, waar het 
nieuwe centrale plein zal komen, kunnen bussen 140, 17 en 
25 stoppen. Deze drie lijnen stoppen ook vlak voor diensten-
centrum Oversnes.
De auto’s hebben op de nieuwe Krijgslaan in elke richting 
een rijvak gekregen. Enkel tussen de Kernenergiestraat en 
de Boomsesteenweg blijven het twee rijvakken in elke rich-
ting, om de KMO-zone goed te kunnen bereiken zonder over-
last voor de omliggende woonwijken te creëren.

minder kruispunten maken het veiliger
Voor een veiligere Krijgslaan wordt het aantal kruispunten 
vermindert. De Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Vuur-
kruislaan worden doodlopend richting Krijgslaan. Enkel te 
voet of met de fiets is het nog mogelijk de Krijgslaan te be-
reiken. 
De Jos Op De Beecklaan wordt dan weer een enkelrichtings-
traat richting Krijgslaan. Deze straat inrijden vanuit de Krijg-
slaan zal niet meer mogelijk zijn.
In de Schanssweg en de Boeksveldstraat komen verkeers-
drempels tegen de Krijgslaan aan. Die zullen het kruispunt 
zichtbaarder maken, terwijl voetgangers en fietsers een klei-
nere afstand moeten oversteken op een plateau.
Het kruispunt van de Krijgslaan met de Gallaitlaan tenslotte 
wordt een volwaardig kruispunt, met verkeerslichten.
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voorontwerp voor de parkzone



Het grootste gedeelte van de open ruimte wordt gevormd door het Hooiland, het Doorwaadbare bos en de Labyrintwand. 
Deze zone, gelegen achter de Plint, heeft wel enkele specifieke kenmerken waarmee een parkontwerp zeker rekening moet 
houden. Om een mooi geïntegreerd park te maken, moeten volgende uitgangspunten gerespecteerd worden:

	 •	het	reliëf	van	de	beekvallei	respecteren,
	 •	het	water	als	biotoop	en	belevingselement	respecteren,
	 •	de	natuur	in	een	stedelijke	omgeving	integreren,
	 •	de	recreatie	en	wonen	in	een	open	ruimte	ontwikkelen.

Studiebureaus Fris in het Landschap, Grontmij en kind & samenleving hebben het gebied bestudeerd en een eerste schets-
ontwerp opgemaakt voor de parkzone. In de eerste plaats hielden ze hierbij rekening met de aanwezige natuurlijke elemen-
ten, zoals waterhuishouding en natuurontwikkeling. In het ontwerp is het speellandschap geïntegreerd. Deze groene zone 
heeft alle kwaliteiten om een natuurlijk, avontuurlijk en gevarieerd park te worden.

Op de volgende pagina’s krijgt u een gedetailleerd overzicht van alle deelaspecten uit het ontwerp.

	 •	Uitgangspunten
	 •	Ambitie
	 •	Natuurlijk spelen
	 •	Parkpromenade
	

3. Natuur in een stedelijke omgevingONTwERp NEERLANDpARk 
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Groen in stedelijk gebied



UITGANGspUNTEN EN AmBITIE

Om een mooi en verantwoord park aan te leggen, is het 
noodzakelijk voldoende rekening te houden met de be-
staande structuren en natuurlijke elementen.

Hydrografie
In de eerste plaats is er de waterhuishouding. Het gebied 
waarin het park komt, is vrij nat gebied, en met de nieuwe 
bebouwing erbij, moeten er maatregelen komen om het 
water op een goede manier af te voeren. Door bebouwing 
en natuur goed op elkaar af te stemmen, wordt de kans op 
overstromingen in de wijk beperkt.
In de verschillende zones van het groengebied worden hier-
voor enkele ingrepen gedaan. Er komen onder meer infiltra-
tiemogelijkheden aan de rand van de bebouwing en natuur-
lijke bergingsbekkens voor het overtollige water.

Topografie
Het gebied kent een natuurlijk reliëf met verschillende hel-
lingen. Door de reeds bestaande bebouwing en natuur is 
het verloop van het terrein niet altijd even duidelijk. Het 
nieuwe park wil de natuurlijke topografie benadrukken en 
versterken. De waterhuishouding en de topografie worden 
op elkaar afgestemd. 
Met het nieuwe ontwerp wordt er gestreefd naar een her-
stel en opwaardering van de natuurlijke waterhuishouding.

We onderscheiden drie watersystemen:
• Oppervlaktewater afkomstig van verharde oppervlaktes: 

dit type watersysteem bestaat uit een doordacht grach-
tenstelsel dat het water opvangt, tijdelijk bergt en afwa-
tert naar de vallei van de Kleine Struisbeek

•	Oppervlaktewater afkomstig van de onverharde opper-
vlaktes: dit type watersysteem bestaat uit verschillende 
waterbergingsbekkens waarbij het water zo lang mogelijk 
wordt vastgehouden en in drogere periodes kan infiltre-
ren of verdampen. Bij overdruk op dit systeem wordt het 
oppervlaktewater afgevoerd naar de vallei van de Kleine 
Struisbeek.

• Kwelwater: dit type watersysteem is zeer waardevol in 
functie van natuurontwikkeling en wordt eveneens zoveel  
mogelijk binnen het gebied geborgen. De berging van het 
kwelwater is prioritair voor het gebied. Bij overdruk wordt 
eerst het oppervlaktewater afgevoerd naar de vallei van 
de Kleine Struisbeek.
Kwelwater is grondwater dat op een bepaalde plaats aan 
de oppervlakte komt. In het geval van Neerland gebeurt 
dit door de onderliggende ondoordringbare kleilaag die in 
het gebied aan de oppervlakte komt. Het grondwater ligt 
boven deze kleilaag en wordt dus naar de oppervlakte ge-
stuwd. Dit water is kwalitatief zeer goed en heel belangrijk 
voor het natuurgebied en de bijhorende fauna en flora.
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Natuur en bebouwing sluiten bij elkaar aan
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NATUUR IN DE pARkZONE

Voor de inrichting van de natuurlijke zones is de aanwezigheid van het water een belangrijk uitgangspunt. Het bestaande 
reliëf, met de beekvallei en grachtenstructuur, geeft een meerwaarde aan het terrein. Overal zijn er waterelementen terug 
te vinden, zoals de oude poelen, antitankgrachten en de vijver. In het Neerlandpark zullen deze elementen nog versterkt 
worden. Ze hebben niet alleen een ecologisch nut, er kan ook rond gespeeld worden. En in deze waterachtige zones valt 
ook heel veel te leren over natuur en ecologie.
Het reliëf in het gebied helpt om het water op de juiste plaatsen te brengen, zodat de natuur zijn werk kan doen.

Bovendien zijn de antitankgrachten en de bomput beeldbepalend. Ze vormen mee de eigenheid van het Neerlandpark en 
blijven daarom zeker behouden. Omdat ze mee in het ontwerp worden opgenomen en waar mogelijk ingezet om de water-
huishouding te regelen, zullen ze zelfs zichtbaarder worden.

Naast het natuurgebied, dat intussen beheerd wordt door Natuurpunt, is er nog een hele groene zone. Ook daar wil de stad 
een ecologisch waardevolle natuur. Daarom kiest de stad voor een gevarieerde maar wel onderhoudsvriendelijke aanleg. 
Op die manier zal het Neerlandpark ook een mooie plek blijven.

Aan de rand van de bebouwing komt een boomgaard, aangeplant met streekeigen fruitbomen. Deze plek verhindert dat 
kinderen tot vlak bij de bebouwing gaan spelen, ze vormt een natuurlijke overgang tussen de bebouwing en het park. Van-
uit het park vertrekken ook drie heuvelruggen naar de natuurlijke zone.

vegetatie
De groene zone heeft nu al een belangrijke ecologische 
waarde. Het nieuwe park moet hier nauw bij aansluiten 
zodat deze groenstructuur behouden blijft. Ook tussen de 
bebouwing aan de zijde van de Krijgslaan komen groene 
elementen die het park en de (reeds bestaande) bebouwing 
doen samenvloeien.

Wanneer met deze elementen voldoende rekening wordt 
gehouden ontstaat er een duurzaam park, waarbij er een 
evenwicht bestaat tussen de eigenheid van het park, de 
maatschappelijke behoeften en de draagkracht van het 
park. De aanwezigheid van kwaliteitsvol groen geeft een 
meerwaarde aan de bestaande én nieuwe woonwijk. 
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spelen hoeft niet beperkt te blijven tot de klassieke speeltuin



NATUURLIJk spELEN

Kinderen krijgen hun eigen plek in de parkzone door verschillende groene spelaanleidingen. Dat wil zeggen dat er geen 
klassieke speeltoestellen komen, maar dat kinderen de kans krijgen om in het park zelf te spelen. Water, reliëf en natuur 
worden ook in het spelen met elkaar verbonden.

Om het natuurlijk spelen concreet vorm te geven, werden in 2010 twee buurtscholen en Chiro Jowen bevraagd.  Bij deze 
kinderen valt een combinatie van natuurlijke speelelementen het meest in de smaak, zoals reliëf, water, kampen, uitkijk-
punten, enz. Deze elementen kunnen goed geïntegreerd worden in het park. Het spelen zal dus niet tot één zone beperkt 
blijven, zoals bij een klassieke speeltuin. Met uitsluiting van het natuurgebied, worden er natuurlijke speelelementen in 
gans het park voorzien.

De centrale zone van het park wordt ingericht als een ‘speelnatuur’ landschap. Dit betekent een gevarieerd landschap 
met reliëf, bomengroepjes, speelgrachten met kiezel of zandbodem, wilde bloemen, boomstammen, spelaanleidingen en 
ruimte voor kinderen en jongeren om kampen te bouwen, putten te graven, wilgenhutten te maken,… Dit wordt een zone 
waar er naast spelen in de natuur, ook plaats is voor spelen mét de natuur. 

De natuur ontdekken en beleven, dat is het uitgangspunt. Vanuit elke toegang tot het park vertrekt er een speelslinger 
richting centrale parkzone. Voor klein en groot valt er van alles te beleven. Aan de zuidelijke zijde vinden kinderen een 
verwilderde boomgaard met ‘heksenspeelzone’ en aan de Kleine Doornstraat valt er een kampenbouwplaats te ontdekken. 
Ook de chirolokalen worden via een speelslinger met het park verbonden.

Voor jong en oud wordt er langs het centrale fietspad ook een fitometer voorzien. Al spelend gezond en fit worden is hier 
het motto.
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picknicken of gewoon even rusten, het kan allemaal



pARkpROmENADE

Door de groenzone van dit gebied loopt al jaren een wandel- en fietspad. Deze zogenaamde ‘Asseweg’ wordt door heel veel 
buurtbewoners gebruikt als verbindingsweg tussen het Wilrijkse centrum en de Neerlandwijk. Ook in de toekomst moet 
het park een doorsteek-functie hebben.

De ‘Asseweg’ wordt als een mooie parkpromenade aangelegd, waarbij dit wandel- en fietspad niet alleen veilig maar ook 
aangenaam is. Het is een plaats waar voorbijgangers af en toe kunnen rusten en vooral kunnen genieten van een mooi 
zicht op het Neerlandpark. 
Langs deze weg worden enkele picknickplaatsen voorzien, die eenieder uitnodigen echt gebruik te maken van deze plek. 
Deze plaatsen worden zodanig ingericht dat ze een echt verblijfskarakter krijgen.

23



Het Neerlandpark wordt goed toegankelijk 24



ONTsLUITING

Doorheen het Neerlandpark komen naast de centrale weg nog verschillende formele en informele wandelpaden. Zo kan ie-
dereen onder meer ook langs het natuurgebied wandelen, doorheen het centrale park en verschillende speelzones. Noord 
en zuid én oost en west worden mooi verbonden met elkaar.

Bij de ontsluiting staan voetgangers en fietsers op de voorgrond. Aan de bebouwing worden wel toegangen voorzien voor 
auto’s naar de garages en parkeerplaatsen, maar de Plint wordt algemeen een autoluwe zone.
Binnenin het park kunnen fietsers op bepaalde paden doorheen het park rijden, voetgangers hebben nog meer mogelijk-
heden om zich vrij doorheen het park te begeven. In de speelzones kan iedereen uiteraard los van de paden doorheen het 
gebied wandelen en al spelend op ontdekkingstocht gaan.

Rond het park worden duidelijke en veilige oversteekplaatsen voorzien, zodat het Neerlandpark ook mooi aansluit bij de 
omliggende bebouwing en wijken. Kinderen uit de buurt kunnen zo op een veilige wijze naar het nieuwe park komen. Zowel 
de oversteekplaatsen aan de zijde van het Centrum, als deze aan de Neerlandwijk, worden bekeken. De heraanleg van de 
Krijgslaan is daarin al een grote stap.

verschillende toegangen

Rondom het park worden zes rechtstreekse toegangen voorzien. Aan de Krijgslaan kunnen zowel voetgangers als fietsers 
het gebied binnengaan, aan de Doornstraat zijn twee toegangen voor voetgangers voorzien. Aan de Kleine Doornstraat 
komt er een nieuwe ingang voor voetgangers en fietsers.
Daarnaast worden aan het serrecomplex en de Chiro indirecte toegangswegen aangelegd, bijvoorbeeld voor het afvoeren 
van maaisel.
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