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1 INLEIDING 

1.1 Voorwerp van de opdracht 
Het voorwerp van de ontwerpopdracht betreft de opmaak van een masterplan voor 
Lillo, een klein dorp gelegen langs de Schelde. 

De landschappelijke en cultuurhistorische waarde maken van Lillo een unieke plek 
binnen de Antwerpse context. De ligging langs de Schelde en de uitbouw van Lillo 
als militaire vesting in de zestiende eeuw vormen dan ook het kader waarbinnen dit 
masterplan wordt opgemaakt. 
Het masterplan zal de landschappelijke en cultuurhistorische waarden uit het 
verleden verwerken en een blik richten op de toekomst. 

Het masterplan Lillo wordt tegelijk geplaatst in een ruimer perspectief. Naast Lillo 
telt de stad Antwerpen immers nog historische verdedigingslinies op haar 
grondgebied. Daarom heeft het stadsbestuur zich geëngageerd om het masterplan 
Lillo volgens de opzet van het Interregproject “Forten en linies in grensbreed 
perspectief” op te maken. 
Dit project gaat uit van een samenwerking met verschillende provinciale partners 
en wenst de historische linies en versterkingen in een grensbreed project te 
ontsluiten en te promoten. 

1.2 Opdrachtgever  
Stad Antwerpen 

1.3 Contact 
Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het project, de procedure en de 
dagelijkse werking:  

Dienst Ruimtelijke Ordening 
Sandra Vanveldhoven 
Desguinlei 33 - 2018 Antwerpen 
tel:  03.338.21.04 
mail:  sandra.vanveldhoven@stad.antwerpen.be 

Voor vragen met betrekking tot het contract: 
Dienst Stadsbouwmeester 
Desguinlei 33 - 2018 Antwerpen 
tel:  03 338 51 74 

Voor vragen met betrekking tot de financiën: 
Secretariaat SW/BEL/RO 
Desguinlei 33 - 2018 Antwerpen 
tel:  03 338 23 39 
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2 CONTEXT 

2.1 Situering 
Lillo is gelegen langs de rechteroever van de Schelde ten noorden van het 
stadscentrum. Aan de overzijde van de Schelde bevindt zich het tweelingfort 
Liefkenshoek.  

De woongemeenschap van Lillo is volledig omringd door havengebied. Lillo is 
daarmee één van de restanten in het gebied van de voormalige polderdorpen die 
hebben plaats gemaakt voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. 
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Figuur 1 I Situering Lillo 

2.2 Historische context: polderdorp, vestingwerken en haven 
Het oorspronkelijke dorp Lillo bestond uit een aantal gehuchten: Oud-Lillo, de oude 
dorpskern, Lillo-Kruisweg en een garnizoensplaats langs de Schelde. 
Lillo was een van polderdorpen ten noorden van Antwerpen, samen met 
Wilmarsdonk, Oorderen en Oosterweel. 

De oorsprong van het Fort Lillo gaat terug tot de Tachtigjarige Oorlog. Willem van 
Oranje liet op het einde van de 16de eeuw onder meer de tweelingforten Lillo en 
Liefkenshoek optrekken om Antwerpen te verdedigen tegen mogelijke Spaanse 
aanvallen.  
Het gehucht van Lillo dat het dichts langs de Schelde was gelegen werd 
omgebouwd tot een fort. De overige twee gehuchten werden niet opgenomen in 
deze militaire strategie. 

 25/6/09 4/42 
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Figuur 2 I Fort Lillo in 1746 en 1810 

Sinds de bouw eind 16de eeuw werd het Fort Lillo geregeld aangepast. In de 
Franse tijd werden vanaf 1810 belangrijke werken uitgevoerd, onder andere het 
bestaande kruitmagazijn naast de kerk, twee gemetselde bunkers aan de 
noordkant, waarvan één bewaard bleef, en een halfcirkelvormige wapenplaats, die 
nog duidelijk te herkennen is, werden gebouwd.  
Tussen 1815 en 1830 werden de wallen verzwaard. In 1896 - 1898 werden de 
grachten gedempt, de ophaalbrug verwijderd en enkele kazernes en magazijnen 
gesloopt. 

Fort Lillo heeft zijn 17de eeuwse plattegrond nagenoeg behouden, de aanwezige 
gebouwen en vestingbouwresten dateren hoofdzakelijk uit latere periodes. 

Typisch voor Fort Lillo was dat er steeds een woonfunctie is geweest. In het 
midden van de 18de eeuw bevonden er zich 76 woningen. De toenmalige 
plattegrond stemt overeen met deze van nu, met dat verschil dat het Kazerneplein 
toen deels bebouwd was. Ruim een eeuw later in 1830 waren er nog 34 woningen 
met 128 inwoners. 

In 1830 werd bij de onafhankelijkheidsstrijd van België 25 km² poldergebied door 
de 'Hollanders' onder water gezet. Lillo behoorde pas sedert 1839 tot ons land. Het 
duurde nog tot 1845 voor het water uit de polder verdween en de gronden opnieuw 
konden worden gebruikt. 

Een 300-tal jaar na hun ingebruikname werden Lillo en Liefkenshoek als militaire 
vestingwerken buiten gebruik gesteld bij Koninklijk Besluit van 15 januari 1894. 

In 1906 werd de getijdehaven aangelegd. De structuur van het fort werd hiervoor 
plaatselijk doorbroken: het hoofdwerk verdween. 
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Figuur 3 I Fort Lillo in 1832 en huidige toestand 

In 1958 wordt Lillo bij Antwerpen aangehecht. Lillo-Kruisweg en Oud-Lillo werden 
volledig onteigend voor de noordelijke havenuitbreiding en verdwenen definitief, 
enkel Lillo-Fort bleef bestaan.  
Voor Fort Lillo werd in eerste instantie ook gedacht aan sloop, maar door de 
monumentale waarde ervan werd deze piste verlaten. In 1981 werd het Fort Lillo 
als monument beschermd. 

2.3 Ruimtelijke context 

2.3.1 Morfologie 
Zowel landschappelijk als morfologisch is het verleden nog sterk aanwezig en 
bepalend voor de identiteit van Lillo. 

De morfologie van Lillo als vesting is bepaald door de uitwerking ervan als 
vijfhoekige gebastioneerde vesting, gebouwd volgens de regels van het Oud-
Nederlands stelsel. 1.  

Om de structuur van de vesting te verduidelijken is het nodig om een aantal 
technische termen te gebruiken. Een bijgevoegd schema illustreert de termen. 

                                                      

1 Zoals beschreven door Simon Stevin (Brugge 1548 – Leiden 1620) 
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Figuur 4 I opbouw gebastioneerde vesting 

Het Oud-Nederlands stelsel is opgebouwd volgens een militaire logica van 
verdediging. Het wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door de loodrechte stand van de 
flanken van de bastions of bolwerken ten opzichte van de aangrenzende courtine, 
dit is de wal die loopt tussen twee bastions. De flank is het achterste deel van een 
bolwerk dat paalt aan de courtine. 
Aan de veldzijde van de gracht loopt een bedekte weg waar verdedigers, gedekt 
door een schuin oplopend glacis, zich ongezien rond de vesting kunnen bewegen.2 

Binnen de vesting valt de tweedeling in opbouw op: enerzijds is er het dichte, 
kleinschalige woonweefsel dat langs enkele nauwe straten is ontwikkeld, en 
anderzijds is er het ‘militaire’ deel met de voormalige kazerne, het kruitmagazijn en 
enkele officierswoningen. In dit deel is de bebouwing verspreid gelegen langs een 
grote groene ruimte, het Kazerneplein. 

 

Figuur 5 I vesting 

                                                      

2 Uit: Lillo, Historische vesting 
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2.3.2 Landschap 
Landschappelijk bepalend is uiteraard de ligging van Lillo langs de Schelde. Lillo 
ligt zeer dicht bij de Schelde en wordt stroomopwaarts en –afwaarts omgeven door 
grote natuurgebieden.  

De aanwezigheid van de jachthaven en een veerdienst van en naar Doel zorgen 
voor een functionele relatie met de Schelde. Binnen de vesting van Lillo zorgt de 
gracht voor de beleving van water. Dit wordt nog versterkt doordat de enige 
toegangsweg naar Lillo langs de buitenzijde van het fort loopt waardoor de gracht 
bij het benaderen van Lillo duidelijk zichtbaar is. 

Gesteld kan worden dat zowel de Schelde als de gracht zorgen voor een 
prominente aanwezigheid van ‘water’ voor bewoners en bezoekers van Lillo. 

Naast de natuurlijke elementen die bepalend zijn voor de omgeving van Lillo is ook 
het industriële landschap van haven en industrie duidelijk beeldbepalend. Door de 
perifere ligging van Lillo en de beperkte bereikbaarheid langs de Scheldelaan (op 
rechteroever) worden bewoners en bezoekers steeds eerst geconfronteerd met de 
typische elementen die het industriële landschap bepalen: silo’s, schouwen, 
elektriciteitspalen, ed. 
Eenzelfde landschap is zichtbaar vanuit Lillo bij het kijken naar de linkeroever van 
de Schelde. Daarbij vallen de twee koeltorens van de kerncentrale van Doel op. 

 

Figuur 6 I Scheldeoever en omwalling/gracht 

2.3.3 Groen 
Lillo is gelegen in het gebied van de slikken en schorren langs de Schelde. Door 
de lage beplanting wordt het weidse zicht langs de Schelde versterkt.  

Tot voor kort werden de gronden rond het fort begraasd door schapen. Deze 
begrazing werd beschouwd als een alternatieve vorm van onderhoud van het 
openbaar domein. Door de onverzorgde aanblik van de terreinen en de afspanning 
met draden is de toelating tot het begrazen stopgezet. 

Binnen de vesting zijn relatief veel hoogstammen aanwezig: langs de buitenzijde 
van de gracht staan meerdere hoogstammen. Ook aan de binnenzijde van de 
gracht, op het bastion en daardoor op enige hoogte ten opzichte van het maaiveld, 
staan rijen bomen. 

De niveauverschillen die de opbouw van de vesting typeerden, zijn nog aanwezig 
in de groene ruimten van het fort. 
  Masterplan Lillo 
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Een 15-tal jaar geleden is door baggerwerken in de gracht de stabiliteit van het 
bolwerk verzwakt. Naast de baggerwerken werd ook de rondgang weggehaald wat 
er toe leidde dat bepaalde delen van het bolwerk begonnen te afkalven. 

Op bepaalde plaatsen in het fort is door eigenaars een deel van het openbare 
groen in gebruik genomen. Dit is het geval bij de officierswoningen die een deel 
van de achterliggende gronden hebben geprivatiseerd. 

2.3.4 Socio-economische context 
De demografische samenstelling toont aan dat het aantal bewoners van Lillo zeer 
beperkt is. In 2008 werden 32 bewoners genoteerd. Vijf jaar eerder in 2003 waren 
dit er nog 40. In 2008 bedroeg de gemiddelde gezinsgrootte 1,7 wat lager is dan 
het stedelijk gemiddelde (2,1). Opvallend in de gezinssamenstelling is dat geen 
grote gezinnen voorkomen (min. 4 personen). Het aandeel 
tweepersoonshuishoudens is dan weer opmerkelijk hoger dan het Antwerps 
gemiddelde. 

In verhouding telt Lillo een zeer laag aandeel jongeren: slechts 3,1 % behoort tot 
deze leeftijdscategorie. Zowel voor de actieve bevolking (18 – 65 jarigen) als voor 
de 65 plussers is het aandeel hoger dan het gemiddelde. 

In vergelijking met de ganse stad heeft Lillo heeft een beperkt multicultureel 
karakter. Nog geen zevende van de bevolking is van allochtone afkomst. 

  Stad Antwerpen Lillo 
Demografische samenstelling     
Oppervlakte in hectare 20.426 13 

Oppervlakte woongebied in hectare 5.400 4 

Aantal inwoners (2003) 452.401 40 

Aantal inwoners (2006) 461.269 34 

Aantal inwoners (2008) 471.100 32 

%-bevolkingstoename (2006-2008) 2,1% -5,9% 

Aantal huishoudens (2008) 228.484 19 

Gemiddelde gezinsgrootte (2008) 2,1 1,7 

Bevolkingsdichtheid (inw./ha) (2008) 87,23 7,92 

Aandeel alleenstaanden tov aantal huishoudens (2008) 46,4% 42,1% 

Aandeel tweepersoonshuishoudens (2008) 28,1% 47,4% 

Aandeel driepersoonshuishoudens (2008) 10,9% 10,5% 

Aandeel middelgrote en grote (min. 4 personen) huishoudens (2008) 14,6% 0,0% 

Aandeel -18 j (2008) 20,4% 3,1% 

Aandeel actieve leeftijd (2008) 61,1% 75,0% 

Aandeel 65+ (2008) 18,6% 21,9% 

Multicultureel karakter (vlgns. etniciteit, niet nationaliteit)     
Aandeel allochtonen 27,9% 15,6% 

Aandeel allochtonen van buiten de EU 19,2% 3,1% 

Aandeel Turken en Marokkanen 10,1% 0,0% 

Evolutie aandeel allochtonen (2006-2008) in %aandeel van de bevolking -2,6% -6,8% 

Evolutie aandeel Turken en Marokkanen (2006-2008) in %aandeel van de bevolking -11,2% -3,1% 

2.3.5 Wonen  
Lillo wordt momenteel bewoond door 32 inwoners. Hoewel een vrij groot aandeel 
ouderen in Lillo woont, zijn slechts weinigen ervan ‘authentieke’ bewoners die er 
sinds hun jeugd wonen.  
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De meeste ouderen wonen niet langer dan 20 à 30 jaar in Lillo en komen 
oorspronkelijk van bijvoorbeeld Berendrecht. Het is met Berendrecht dat de 
meeste familiale banden bestaan. Uit de verhuisbewegingen van de laatste 
decennia valt af te leiden dat de periode dat mensen in Lillo wonen relatief beperkt 
is. 

De recente verbouwing van de voormalige kazerne tot lofts zorgde voor de 
instroom van enkele nieuwe inwoners.  
Momenteel wordt het oude hotel Scaldis verbouwd tot appartementen. Dit zal 
waarschijnlijk ook tot een instroom van enkele nieuwe inwoners leiden. 

 

Figuur 7 I lofts in kruitmagazijn en woningen aan Havenmarkt 

2.3.6 Voorzieningen  
Het voorzieningenniveau ligt laag. Lillo beschikt nauwelijks over voorzieningen die 
aan de dagdagelijkse behoefte van de inwoners tegemoetkomen. Hiervoor zijn de 
bewoners van Lillo aangewezen op het winkelapparaat van Stabroek, Zandvliet en 
Berendrecht. 

Voorts worden er enkele cafés/restaurants uitgebaat die voor het overgrote deel 
leven van de vele bezoekers van Lillo. Recent werd een pand aan de Havenmarkt 
verbouwd tot B&B. 

De kerk aan de Havenmarkt behoort tot de lokale voorzieningen en speelt tegelijk 
een rol in de bovenlokale aantrekking van Lillo. 

Het poldermuseum langs de Tolhuisstraat speelt in op de bezoekers van Lillo. 

Het kruitmagazijn, dat momenteel een verbouwing ondergaat, zal in de toekomst 
voor culturele activiteiten worden gebruikt. De private eigenaar voorziet 
mogelijkheden voor kleinkunst, poppentheater, maar bijvoorbeeld ook voor het 
organiseren van vergaderingen. 

2.3.7 Leesbaarheid  
Lillo ligt bijna letterlijk verscholen in het havengebied. Bij het benaderen van Lillo is 
duidelijk dat de ligging ervan zeer summier is aangeduid en weinig uitnodigend is. 
Slechts enkele verkeersborden geven de toegangsweg tot Lillo aan. 

Zowel Lillo als de molen Eenhoorn die verderop langs de Scheldelaan is gelegen 
liggen als het ware verloren in het havengebied. 
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2.3.8 Mobiliteit  
Lillo is door de perifere ligging langs de Schelde en in het havengebied beperkt 
toegankelijk. 

De Scheldelaan, die het noordelijk en het zuidelijk deel van de haven verbindt, 
vormt de belangrijkste drager van gemotoriseerd verkeer in het havengebied. In 
het noorden geeft de Scheldelaan verbinding met de A12 en de woonkern 
Zandvliet. In het zuiden takt de Scheldelaan via de Oosterweelsteenweg op de 
Noorderlaan en het stadscentrum. 

De Vestingstraat die aantakt op de Scheldelaan is de enige toegangsweg voor 
gemotoriseerd verkeer tot Lillo. 

De toeristische aantrekking van Lillo zorgt, met name in het weekend, voor 
bijkomende verkeersstromen. Bezoekers worden opgevangen op twee parkings. 
Een eerste parking bevindt zich aan de buitenzijde van de vesting en biedt plaats 
voor ca. 40 auto’s. Een tweede parking met parkeermogelijkheid voor zo’n 70 
auto’s ligt langs de binnenzijde, dicht bij de bebouwing . Op momenten dat de 
parking niet alle verkeer kan opvangen wordt er langs de Vestingstraat 
geparkeerd. 

Gemotoriseerd verkeer in de straten van Lillo is beperkt. Enkele woningen langs de 
Vestingstraat beschikken aan de achterzijde over een garage. Overige bewoners 
kunnen hun wagen parkeren op de grote parking. Het stallen van hun wagen voor 
of nabij hun woning op het openbaar domein is mogelijk. De bewoners hebben zich 
in het verleden uitgesproken tegen een verkeersvrije omgeving. 

 

Figuur 8 I toegangsweg tot Lillo, bezoekersparking 

Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer van en naar Lillo wordt georganiseerd op een buslijn (760) 
op de Scheldelaan. Het is een buslijn tussen de Noorderlaan in het zuiden en 
Berendrecht en Zandvliet in het noorden. 

Fiets 

Lillo is aangetakt op het fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen. Een 
fietspad langs de Scheldelaan maakt Lillo vanuit het noorden (Berendrecht, 
Zandvliet) en het zuiden (centrum stad) bereikbaar.  

  Masterplan Lillo 
 25/6/09 11/42 



  _MASTERPLAN LILLO 

 

Vanuit de oostelijk gelegen gemeenten Stabroek en Kapellen ligt een 
fietsverbinding die door het havengebied richting Lillo loopt. 

Toerisme 

De toeristische aantrekking van Lillo komt voort uit de kenmerken van het fort en 
uit de evenementen die jaarlijks worden georganiseerd.  

De duidelijke aanwezigheid van het verleden maakt van Lillo een toeristische 
trekpleister. Ook de ligging van het fort langs de Schelde en het feit dat het een 
van de weinige restanten van de verdwenen polderdorpen is, maken dat Lillo met 
enige vorm van nostalgie wordt bezocht. Het Poldermuseum langs de Tolhuisstraat 
speelt in op dit gevoel. 
Opvallend is dat men voor een bezoek aan Lillo waar het verleden sterk aanwezig 
is, steeds eerst moet passeren door een havengebied waarin de economische 
logica vooruitgang nastreeft en bij uitstek toekomstgericht is.  

De getijdehaven biedt plaats voor een 20-tal boten. Het beheer van de haven is in 
handen van de Yacht Club Scaldis die langs de haven ook over een loods en 
cafetaria beschikken. 

De overzetdienst tussen Lillo en Doel vaart tussen Pasen en eind september. De 
veerdienst kent een groot gebruik, in 2008 werden ca 47.000 passagiers vervoerd. 
Dit is vergelijkbaar met aantallen van vorige jaren. 

Tijdens de zomermaanden worden twee evenementen met een bovenlokale 
uitstraling georganiseerd. Lillo Boekendorp omvat een boekenmarkt en 
aanverwante activiteiten en wordt over verschillende dagen verspreid. Verder is er 
nog de Rommelmarkt, deze is beperkt tot één dag. Het is een van de grotere 
rommelmarkten in Vlaanderen.  

   

Figuur 9 I aanlegsteiger en jachthaven 

2.3.9 Archeologie 
De kans op archeologische vondsten in Lillo is groot door de aanwezigheid van de 
oude structuren van het fort en de activiteiten die er hebben plaats gevonden. 

Specifiek met betrekking tot het fort zijn sporen te verwachten uit alle 
gebruiksperiodes vanaf de 16de-eeuwse aanleg en kunnen archeologische 
vondsten aangetroffen worden in de grachten. Er is reeds een melding gebeurd 
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van de vondst van skeletten op het fort, bij graafwerken in het kader van 
boomaanplantingen. 

2.3.10 Ondergrondse leidingen 
Tussen de Scheldelaan en Lillo ligt parallel met de Scheldelaan een zone van 60 
meter breedte met een ondergrondse leidingenzone. Deze zone is volledig gevuld 
met aan –en afvoerleidingen voor de haven. 

Op de leidingenzone zijn enkel grassen en struiken met een klein wortelgestel 
toegelaten. Ook palen die dieper dan 50 cm in de grond gaan zijn verboden. 
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2.4 Beleidscontext 

2.4.1 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) ‘Antwerpen 
Ontwerpen’ 

Het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, het s-RSA, werd definitief 
goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 22 december 2006. 

In het s-RSA worden twee ruimtelijke strategieën vastgelegd om het structuurplan 
uit te werken: het generiek beleid en het actief beleid. Het generiek beleid beschrijft 
een aantal beelden (of thema’s) van de stad die een richtinggevend kader 
aanreiken. Door te focussen op één hoofdthema geeft elk beeld tegelijkertijd de 
mogelijkheid om de realiteit te kaderen. Elk beeld is een manier om het beleid van 
de toekomst van de stad te definiëren.  

Het actief beleid is een projectmatige benadering van een aantal welomschreven 
ruimten, die op hun beurt strategische programma’s en projecten bepalen. 

De visie voor de ‘Waterstad’ omhelst een algemeen herstel van het waternetwerk. 
Een van de doelstellingen is om de oorspronkelijke structuur van het waternetwerk 
te verbeteren en zichtbaar te maken daar waar mogelijk. Dit betekent dat de 
kwaliteit van het openbaar domein rondom o.a. de Schelde moet vergroot worden 
en de toegankelijkheid ervan moet verbeteren. Een tweede doelstelling is om de 
relatie met de Schelde te herstellen. Het beklemtonen van de relatie met het water 
betekent in hoofdzaak het herbevestigen van de ruimte langs de Schelde. Voor de 
Scheldeboorden geldt de doelstelling om de toegankelijkheid te verbeteren. 
De historische waters in de forten behoren eveneens tot te behouden en verder te 
accentueren indien de oorspronkelijke structuur in de loop der jaren is verdwenen. 

  

Nieuwe open ruimte buffer te behouden, te versterken of te herstellen waters: 
historische infrastructuren  

Figuur 10 I Selecties voor Waterstad en Havenstad, s-RSA 
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Het beeld van de ‘Havenstad’ voorziet in zones rond de haven die als natuurlijke 
buffer met de dorpen dienst doen. Dit is onder meer het geval in Lillo. 

Het beeld ‘Dorpen en metropool’ heeft het onder meer het behoud van het 
cultuurhistorisch erfgoed als doelstelling. Dit erfgoed bepaalt in belangrijke mate de 
identiteit van de dorpen. Lillo is geselecteerd als een van de stedelijke centra. In 
deze centra is het doel het verberen van de mobiliteit, maar ook van de centraliteit 
en het stedelijk karakter van een aantal publieke sites. De toekomstige ingrepen in 
deze gebieden moeten o.a. een duidelijk en kwalitatief karakter geven aan het 
publieke domein. 

In het s-RSA worden binnen de strategie van het actief beleid een aantal 
strategische ruimten onderscheiden.  

De strategische ruimte ‘Zachte Ruggengraat’ is er een van. Deze strategische 
ruimte heeft als voornaamste doelstelling het creëren van een krachtig 
samenhangend ecologisch systeem en is samengesteld uit vijf grote stedelijke 
parken. Lillo is gelegen in het havenpark, een van de vijf stedelijke parken. Doel is 
de ontwikkeling van een aaneengesloten parkstructuur te garanderen langs en 
binnen het Havengebied, dat de rol van de havenbuffers versterkt. Natuurcorridors 
binnen de haven en langs de rivier worden bewaard en versterkt en er is zachte 
recreatie mogelijk. Een fietspad langs de Schelde en toegang tot de buffers en 
natuurgebieden wordt voorzien. 

   

zachte ruggengraat: strategische ruimte  fietspad  
 stedelijk of buurtcentrum 

Figuur 11 I Selecties voor Zachte Ruggengraat en Illustratieve fiche Stedelijk centrum 
Lillo, s-RSA 

Het ‘Lager netwerk en de stedelijke centra’ heeft als doelstelling voor Lillo het 
behouden van het kleine dorp en het vernieuwen en verbeteren van de toeristische 
waarde van de aanlegplaats voor boten. Tevens is het behoud en de ontwikkeling 
van de groene buffer tussen het dorp en de rivier een doelstelling. Het 
structuurplan suggereert een groene strip langs de Schelde om zo Lillo met het 
centrum van Antwerpen te verbinden. De groene strip zal uitgerust worden met 
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een snelle fietsverbinding. De vernieuwing van ‘het dokske’ kan een nieuwe impuls 
betekenen voor het toeristisch imago van Lillo. 

2.4.2 Sigmaplan 
Na zware overstromingen in 1976 werd in Vlaanderen het Sigmaplan opgesteld. 
Het plan moest ervoor zorgen dat het gehele Zeescheldebekken werd beschermd 
tegen stormvloeden.  
Het Sigmaplan voorzag in drie maatregelen: 

 Verstevigen en verhogen van de dijken voor het Zeescheldebekken (ruim 500 
km aan dijkwerken); 

 Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden; 

 Bouwen van een stormvloedkering nabij Oosterweel. 

Eind jaren ’90 diende een actualisatie van het Sigmaplan zich aan. Deze 
actualisatie was noodzakelijk omwille van wijzigende inzichten in onder meer 
natuurlijkheid en wijzigende randvoorwaarden zoals de zeespiegelstijging. In het 
geactualiseerde Sigmplan wordt de piste van de bouw van een stormvloedkering 
verlaten  en wordt ingezet op dijkverhogingen en de realisatie van 
overstromingsgebieden. Het geactualiseerde Sigmaplan werd in 2005 door de 
Vlaamse overheid bekrachtigd 

Tot het gebied waarvoor dijkwerken worden voorzien, behoort ook de omgeving 
van Lillo. Als gevolg van de geplande Sigmawerken zullen ingrijpende werken het 
beeld van Lillo sterk wijzigen. 

Op korte termijn is dit de ontpoldering ten zuiden van Lillo:  

 de bestaande polder wordt afgegraven in een helling naar de Schelde toe; in 
de bestaande dijk aan de rivierzijde worden twee bressen gemaakt die op 
termijn moeten leiden tot een natuurlijke ontwikkeling van slikken en 
schorren.  
De sigmadijk zal zodanig worden ingeplant dat de oppervlakte slikken en 
schorren wordt gemaximaliseerd. Ten opzichte van de bestaande dijk langs 
de Scheldelaan is een verhoging en een versterking nodig. De nieuwe 
sigmadijk zal een kruinhoogte tot het peil +11 m TAW krijgen, wat ongeveer 
3 m hoger is dan de bestaande waterkering.  
Het ontpolderde gebied zal toegankelijk zijn voor passieve recreatieve 
doeleinden: wandelpaden en een kijkhut zijn voorzien. Het openstellen van 
het gebied zou in de toekomst kunnen leiden tot een ontlasting van het 
Galgenschoor ten noorden van Lillo. 
In 2009 zal de bouwaanvraag voor de ontpoldering en de dijkwerken worden 
ingediend. Eind 2009 of begin 2010 kan een aanbesteding en de start van 
de werken volgen. 
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Figuur 12 I indicatieve aanduiding van de geplande werken ten zuiden van Lillo 

 

Op lange termijn zijn, zoals voorzien in het Sigmaplan, ook dijkwerken ter hoogte 
van het fort van Lillo nodig.  

 de waterkering rond het fort moet van de huidige hoogte op +8.00 TAW 
verhoogd worden tot +11.00 TAW. 

 

Figuur 13 I Lillo met bestaande dijk 

Over de manier waarop de dijkwerken aan het fort van Lillo moeten worden 
geconcipieerd, zijn in het verleden al enkele ontwerpoefeningen gebeurd. 

Ontwerp 1: twee dijken 
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Een eerste ontwerpoefening ging uit van het behoud en de uitbreiding van de 
bestaande waterkering rond Lillo. Op die manier zou de vestinggracht en de 
omwalling rond Lillo volledig worden gesloten zoals in de oorspronkelijke opzet van 
het fort. De bestaande haven zou verplaatst worden in de richting van de Schelde. 
De nieuw te realiseren Sigmadijk vormt een waterkering voor het achterland. 

 

Figuur 14 I Lillo na dijkwerken tgv Sigmaplan 

Bovenstaand ontwerp werd met name omwille van financiële redenen niet verder 
uitgewerkt. 

Ontwerp 2: één dijk 

Een volgend ontwerp ging uit van een dijkwerken aan de rivierzijde rond Lillo. Ook 
in dit ontwerp werden de walgracht en de omwalling hersteld. De haven zou 
moeten opschuiven naar de Schelde. 
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Figuur 15 I ontwerp met één dijk 

Ook dit ontwerp is niet verder verfijnd omwillen van tegenargumenten van 
technische en financiële aard. Meer bepaald is het verplaatsen van de jachthaven 
een zeer dure ingreep met bovendien mogelijks ongewenste effecten op de 
stromingen in de rivier. 

Kans masterplan 

Dit masterplan biedt de ruimte om de noodzakelijke sigmawerken rond Lillo 
nogmaals te ontwerpen. Voor beide vorige ontwerpen bleek de draagkracht niet 
voldoende om tot een voorstel te komen dat kon rekenen op een grote consensus. 

Volgende condities / ontwerpprincipes die in het verleden werden vastgelegd 
gelden voor het masterplan: 

 volgens het advies van Monumenten & Landschappen moet een nieuwe 
haven worden gerealiseerd bij verlies van de huidige haven om de 
beschermde ensemblewaarde te behouden; 

 Een nieuw botenhuis zal ontworpen moeten worden dat tevens dienst kan 
doen als recreatief trefpunt en als uitkijkpunt naar het te ontwikkelen 
natuurgebied ten zuiden van Lillo;  

 Het programma van eisen voor de nieuwe haven is gebaseerd op de huidige 
haven. Gestreefd wordt naar een minimum van 30 aanlegplaatsen, horeca 
faciliteiten met terras, clubgebouw Yachtclub Scaldis, loodsen t.b.v. 
onderhoud en opslag, hellingbaan t.b.v. kleinere boten, behoudt historische 
karakter haven en de onderlinge samenhang met Lillo handhaven. 

 De voorziene oppervlakte slikken en schorren ter hoogte van de potpolder 
kan niet worden verkleind aangezien deze geldt als natuurcompensatie. 
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 Sigmadijken worden volgens een aantal standaardafmetingen opgebouwd: 
+11.00m TAW (het huidige peil ligt op +8.00 TAW), kruin 7m breed, 
hellingen 16/4 en 12/4. Dit profiel vormt de norm voor het ontwerpen. 

 

2.4.3 Strategisch plan voor de haven van Antwerpen 
Het strategisch plan voor de haven van Antwerpen beoogt een ontwikkeling van de 
linker - en rechter Scheldeoever als één ruimtelijk en functioneel samenhangend 
systeem met meerdere functies. De kerngedachte behelst een economische 
ontwikkeling met respect voor de leefbaarheid van de dorpen in de omgeving en 
met garantie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden. 

2.4.4 Gewestplan 
Lillo is volgens het gewestplan Antwerpen (KB 03.10.1979) gelegen in drie 
bestemmingszones: woongebied, zone voor dagrecreatie en parkgebied. 

 

Figuur 16 I Gewestplan 

De zone binnen de vesting ligt in woongebied een overdruk als CHE-gebied. 
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor 
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

Het woongebied heeft een overdruk als CHE-gebied, wat betekent dat het van 
culturele, historische en/of esthetische waarde is. In dergelijke gebieden wordt de 
wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, 
gegrond op de wenselijkheid van behoud. 

De jachthaven heeft een bestemming als gebied voor dagrecreatie. 
De gebieden voor dagrecreatie zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve 
en toeristische accommodatie. In deze gebieden kunnen de handelingen en 
werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter 
van de gebieden te bewaren. 
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De gracht en omgeving behoort tot een parkgebied. 
De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig 
ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale 
functie kunnen vervullen. 

De slikken en schorren langs de Schelde zijn bestemd als natuurgebied. 
De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, 
duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. 

2.4.5 Cultuurhistorische waarden 
Beschermde monumenten en landschappen 

De omgeving van het projectgebied kent een grote cultuurhistorische waarde. 
Getuige hiervan zijn de verschillende beschermingsbesluiten en overige 
instrumenten die het waardevolle karakter aanduiden. 

De vesting Lillo Fort met inbegrip van het veer en het getijdehaventje is beschermd 
als stadsgezicht. De Omwentelingstraat, de Scheldestraat en Tolstraat behoren 
tot het stadsgezicht.  

Het Groot Buitenschoor – Galgenschoor is als landschap beschermd.3 

 

 

Het blokhuis (1), het kruitmagazijn (2), twee poternes (3,4), kazematten (5, 
kazerne), de omwalling (6) en de officierswoningen (7, gevels en bedakingen) zijn 
beschermde monumenten. De bescherming van het stadsgezicht en de 
monumenten gebeurd bij ministerieel besluit van 15 april 1981. 

                                                      

3 Een deel van het oorspronkelijk beschermingsbesluit van 21.01.1985 is opgeheven in 1987 
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Aan de overzijde van de Scheldelaan, ten zuiden van Lillo ligt de als monument 
beschermde Witte molen of Eenhoorn Lillo. Dit besluit dateert reeds van 1943. 
Daarmee is de molen het monument dat het langst beschermd is in de omgeving.  

 

Inventaris bouwkundig erfgoed 

De inventaris van het bouwkundig erfgoed, Bouwen door de eeuwen heen, 
beschrijft volgend waardevol erfgoed te Lillo 4: 

 Voormalig gemeentehuis uit 1877, Havenmarkt 3 
Baksteenbouw; drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen, 
n // straat) met aandaken. Eclectische lijstgevel met aflijnende lisenen en 
licht middenrisaliet onder bekronend puntgeveltje, beschilderde omlopende 
banden en omlijstingen. Brede segmentboogvensters of gekoppelde 
rondboogvensters (tweede verd.) met ruitvormige roedenverdeling. 
Risalietvenster in bredere verdiepte rondboog, hogerop radvenster. 
Rondboogdeur in beschilderde geprofileerde omlijsting met driekwartzuiltjes. 
Verankerde zijpuntgevels met aanzetstenen. 

  Voormalige officierswoning “Den Princen van Oranje”, Havenmarkt 4 
Enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen, n 
// straat) uit XIX d, met oudere kern (cf. achtergevels aan Kazerneplein). 
Sobere beschilderde lijstgevel met gepikte plint en geprofileerde daklijst, 
rechth. Muuropeningen 

 Parochiekerk St.-Benedictus Haven, Havenmarkt 5 
Oorspronkelijke garnizoenskerk uit XVII, tot 1785 bestemd voor de 
protestantse eredienst, nadien als katholiek bedehuis gewijd aan St.-Jozef. 
Van 183O tot 1839 opslagplaats voor levensmiddelen, in 1839 hersteld en 
herwijd; na een brand in 1882, vervangen door huidige gebouw. 
Eclectische zaalkerk met neogotische inslag van acht trav. met 
vooruitspringende W.-toren en vlakke koorsluiting onder leien zadeldak. 
Baksteenbouw met sober gebruik van natuursteen, ritmerende lisenen. 
Rechth. toren eindigend op fronton onder leien zadeldakje. Roos- en 
spitsboogvensters. Verdiept spitsboogveld over twee geledingen. 
Geprofileerde spitsboog op driekwartzuiltjes waarin rechth. deur onder latei 
op consooltjes, hogerop vierpasvenster. Z.-gevel met smalle 
spitsboogvensters. 
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Figuur 17 I parochiekerk en dubbelhuis 

 Dubbelhuis, Havenmarkt 7 
Dubbelhuis herbouwd in 1948 (cf. kadaster), houten zonnewijzer van 1838. 

 Rij huisjes, Kazerneplein 6-9 
Tegen de Z.-wal: rij huisjes, voormalige officierswoningen, van twee trav. en 
één bouwl. onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen, n // Z.-wal) met 
aandaken, klimmende dakvensters, vlg. kadaster opklimmend tot XIX c, 
doch vermoedelijk met oudere kern. Verankerde, bepleisterde en 
beschilderde lijstgevels op gepikte plint, gebouwd in spiegelbeeldschema. 
Rechth. muuropeningen; thans vernieuwde ramen. Verankerde zijtuitgevels.  

 

Figuur 18 I rij huisjes Kazerneplein en Hoekhuis Omwentelingstraat 

 Hoekhuis, Omwentelingstraat 9 
Hoekhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen, n 
// straat), vlg. kadaster opklimmend tot XIX B (mogelijk oudere kern?). 
Verankerde, bepleisterde en beschilderde lijst- en zijtuitgevels, rechth. 
vensters met houten latei en arduinen lekdrempel 

 Tolhuis, Tolhuisstraat 
Tolhuis op Scheldedijk, voor de tolheffing op de binnenscheepvaart. Rechth. 
gebouw met neotraditionele inslag; drie + één trav. en één bouwl. + 
souterrain, onder schilddak (mechanische pannen, n ⊥ Schelde), uit begin 
XX. Bakstenen lijstgevels met gele bakstenen banden, bredere middentrav. 
met hoger opgaand trapgeveltje (vijf tr.); sierankers en opschriften: "Tol" en 
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"Douane". R. deurtrav. met steektrap (acht tr.) en bordes, ijzeren leuning. 
Identieke N.-achtergevel. 

  Enkelhuis, Tolhuisstraat 9 
Diep enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder schilddak (n straat, 
Vlaamse pannen), aangepast in XIX d (cf. kadaster), oudere kern. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met rechth. muuropeningen. Ankers 
met krulspie 

 Poldermuseum, Tolhuisstraat 9 
Sedert 1963 Poldermuseum, ter illustratie van het vroegere polderleven. 
Rijhuis van acht trav. en twee bouwl. onder twee afgewolfde daken (n ⊥ 
straat, Vlaamse pannen), vermoedelijk in XIX samengesteld uit twee oudere 
panden. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met gepikte plint, 
gevelbeëindiging door gelede architraaf, blind fries en geprofileerde daklijst. 
Rechth. vensters op individuele lekdrempels waaronder paneeltjes. Rechth. 
deuren. Vóór het museum: anker en molenstenen, overige museumstukken 
binnen tentoongesteld in een oorspronkelijk kader zoals o.m. "boerenkamer" 
en "herberg". 

 

Figuur 19 I Poldermuseum en Eenhoorn 

 De Eenhoorn of Witte Molen, Scheldelaan 
graanwindmolen van het voormalige Lillo, gebouwd in 1735 (cf. inscriptie en 
chronogram). Oorspronkelijk in Lillo-Kruisweg (fig. 37), beschadigd in 1943 
en 1944 en door molenmakers Caers en Jansen gerestaureerd in 1956-
1957, na aankoop door de stad (1966) in 1967-1969 overgebracht naar 
huidige plaats aan O.-zijde van Scheldelaan, ter hoogte van Tijsmanstunnel, 
even ten Z.O. van Lillo-Fort. Intacte stellingmolen van het type bovenkruier, 
gekalkte baksteenbouw op gepikte plint met houten stelling of balie op 
tweede bouwl.; beweegbare kap onder leien dak, eertijds met windwijzer in 
vorm van een éénhoorn, bewaarde wieken (toestand in 1987). Diverse 
muuropeningen. 

2.4.6 Landschapsatlas 
De landschapsatlas, een inventaris van waardevolle landschappen, geeft voor Lillo 
aan dat het behoort tot de ankerplaats Brakwaterschorren langsheen de Schelde 
ten noorden van Antwerpen. Deze ankerplaats betreft het schorrengebied 
(Galgenschoor, Groot Buitenschoor en Schorren van Doel) langsheen beide 
oevers van de Schelde ten noorden van Antwerpen tussen de grens met 
Nederland en Lillo.  
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Figuur 20 I Ankerplaats en Relictzone volgens Landschapsatlas 

Lillo behoort tevens tot de relictzone ‘Brakwaterschorren van de Schelde’. Deze 
zone omvat het Galgeschoor en Groot Buitenschoor. 

Lillo wordt in de landschapsatlas ook aangeduid als puntrelict. De Schelde is als 
lijnrelict aangeduid. 

2.4.7 Archeologie 
Fort Lillo ligt in archeologisch onderzoeksgebied met in de ondergrond 
archeologische sites met gekende locatie, omvang en aard.  

In dit gebied geldt archeologisch adviesplicht aangezien er sporen en resten van 
de historische bewoning van Lillo (en gehuchten) en de militaire geschiedenis van 
het fort aanwezig zijn. Bij elke ingreep in de bodem dient dan ook, in de geest van 
het Europees verdrag van Malta en het Vlaamse Archeologiedecreet, met zorg te 
worden omgesprongen met dit verleden. Dit wil zeggen waar mogelijk de 
archeologische sporen in situ behouden. Indien in situ-behoud niet mogelijk blijkt, 
dienen de archeologische sporen door middel van een opgraving te worden 
gedocumenteerd. 

2.4.8 Biologische waarderingskaart 
De biologische waarderingskaart toont aan dat de omgeving van Lillo in belangrijke 
mate biologisch waardevol is. In de schorren stroomop- en stroomafwaarts van 
Lillo komen zowel biologisch minder waardevolle als biologisch zeer waardevolle 
gebieden voor. 
Ook voor Lillo zelf valt de biologische waardering op: enkel de binnenzijde van het 
bastion en de jachthaven krijgen geen waarde mee. De uitzondering hierop is de 
bomenrij langs de weg tussen de jachthaven en de bebouwing. 

Faunistisch waardevol is de Schelde met op de linkeroever een groot deel van de 
haven. Langs de rechteroever van de Schelde is een deel van de schorren 
waardevol. Ter hoogte van Lillo behoort het deel van de jachthaven dat het dichtst 
bij de Schelde ligt tot het faunistisch waardevolle gebied. 
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Figuur 21 I Biologische waarderingskaart 

2.4.9 Natura 2000 
De Schelde met haar langs gelegen schorren is aangeduid als onderdeel van het 
habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens 
tot Gent’.  

De noordelijk gelegen schorren behoren tot het vogelrichtlijngebied Schorren en 
polders van de Beneden-Schelde. Beide richtlijngebieden zijn afgebakend langs de 
buitengrenzen van Lillo. 

 

Figuur 22 I Natura 2000 

2.4.10 Gebieden van VEN en IVON 
Voor de slikken en schorren stroomop- en afwaarts geldt eveneens dat zij zijn 
aangeduid als GEN-gebied, een Grote Eenheid Natuur. 
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Figuur 23 I Gebieden van VEN en IVON 

2.5 Beleidscontext 

2.5.1 Bestuursakkoord 2007 – 2012 
Het bestuursakkoord van Antwerpen stelt dat met betrekking tot monumentenzorg 
wordt gekozen voor een dynamische monumentenzorg, zoals verwoord in het 
Vlaams Regeerakkoord (citaat) 

“ We activeren het onroerend erfgoed (monumenten en landschappen) met 
betrokkenheid van de private sector. Onze prioriteit gaat naar visieontwikkeling 
over de inzet van erfgoed in stedelijke ontwikkelingen. Ook restauratie bekijken we 
in het raam van een actuele herbestemming. Dit vereist specifieke, selectieve en 
gegradeerde beschermingsregels, met de mogelijkheid om bestaande 
beschermingen te heroverwegen en/of te nuanceren”. Monumentenzorg zal hier op 
een proactieve wijze mee omgaan, in nauw overleg met de hogere overheid. 

2.5.2 Interregproject ‘Forten en linies in grensbreed perspectief’ 
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 14 november 2008 de 
deelname aan het Interregproject ‘Forten en linies in grensbreed perspectief’ voor 
het Europese Interreg-VIb-programma 2007-2013 goed te keuren. Dit onder 
voorbehoud van deelname goedkeuring door Europa. 

Het Interregproject ‘Forten en Linies in grensbreed perspectief’ gaat uit van een 
samenwerking en wenst de historische linies en versterkingen in een grensbreed 
project te ontsluiten en te promoten. 
Het project kan volgens volgende hoofdlijnen getypeerd worden: 

 de historische, ruimtelijke en landschappelijke samenhang van de 
verschillende linies. 

 het cultuurhistorisch herstel, waardoor zowel de gezamenlijke, de nationale 
als de Europese 

 geschiedenis onder het voetlicht wordt gebracht. 
 natuurontwikkeling en natuurverbinding: aandacht voor de biotoop en 

natuurlijke processen. 
 recreatieve ontsluiting: door de samenhang van de forten en de linies 

kunnen deze relicten in 
 recreatieve netwerken worden ingepast. 

 
De opmaak van een masterplan Lillo is een van de acties die de stad Antwerpen 
wenst uit te voeren in het projectvoorstel “Forten en Linies in grensbreed 
perspectief”. 

Tot op heden is nog geen beslissing genomen over de goedkeuring van het 
ingediende projectvoorstel. De stuurgroep van het interregsecretariaat zal hierover 
in april 2009 een beslissing nemen. 

2.6 Juridische context 
Het eigendomsstatuut van Lillo is vrij complex: 

 het openbaar domein is eigendom van de Belgische Staat, op uitzondering 
van het deel van de Stroomstraat tussen de Vestingstraat en de 
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Tolhuisstraat. Dit laatste deel werd tijdens WOII door het gemeentebestuur 
van Lillo verworven; 

 de binnenvesting, vestinggracht, kazernepleinen en straten werden in 
concessie gegeven aan de stad. Deze mogen gebruikt worden voor 
openbaar nut, parkeerterrein en siertuintjes. 

 de gronden van het Peetermanspolderke, de plek achter het blokhuis waar 
schapen grazen, zijn staatseigendom. De stad heeft deze in concessie; 

 de haven, inclusief spuikom met sluis, werd in begin van de 20ste eeuw in 
concessie gegeven aan de gemeente Lillo (nu stadseigendom). 

 De gebouwen van de jachtclub zijn stadseigendom. (de gronden zijn 
staatseigendom) 

 Tussen het fort en de Scheldelaan heeft de staat een zone van 60 meter 
breedte toegewezen aan de stad voor een leidingenzone. Hier is een 
leidingenzone gemaakt voor ondergrondse pijpleidingen. In deze zone zijn 
enkel grassen en struiken met een klein wortelgestel toegelaten. Ook palen 
die dieper dan 50 cm in de grond gaan zijn verboden. 
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3 AMBITIE VAN DE OPDRACHTGEVER 
Lillo zal in de nabije toekomst enkele drastische wijzigingen ondergaan als gevolg 
van de dijkwerken in het kader van het Sigmaplan. De aanleg van een nieuwe dijk 
en de mogelijke verplaatsing van de getijdehaven richting Schelde zullen het 
ruimtelijk functioneren en de beleving van Lillo sterk wijzigen. 

De ambitie van het masterplan is om binnen de context van de grootschalige 
Sigmawerken een ruimtelijke visie uit te werken zodat de kwaliteiten van Lillo 
behouden blijven en worden verwerkt met aandacht voor de toekomst.  
De inzet van het masterplan is dan ook om totaalvisie voor gans Lillo uit te denken 
waarin de Sigmawerken een vertrekpunt zijn. 

3.1 Centrale onderzoeksvraag: landschap en cultuurhistorie 
Het landschap, dat wijzigingen zal ondergaan, en de cultuurhistorische waarden 
bepalen de identiteit van Lillo en maken het tot een unieke enclave binnen de 
Antwerpse context. 

Het landschap en de aanwezige cultuurhistorische elementen vormen het kader 
waarrond het masterplan is opgebouwd. De landschappelijke en historische 
elementen leveren naast de uitgangspunten voor de opbouw van het plan, ook de 
inspiratie bij het formuleren van het actieprogramma. 

De hoofdvraag die zich voor het masterplan stelt is dan ook om het landschap en 
de cultuurhistorie te onderzoeken op hun betekenis voor het heden en de 
mogelijkheden voor de toekomst en dit te verwerken tot een ontwerp. Hier ligt een 
opportuniteit om tot synergie te komen tussen landschap, cultuurhistorie en de 
noodzakelijke dijkverhoging in het kader van het Sigmaplan. 
Het gaat daarbij om de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte en in 
mindere mate om het gebruik van de bebouwde ruimte. 

3.2 Sigmadijk als ontwerpopgave 
Het ontwerp voor de dijkwerken in de omgeving van Lillo heeft tot op heden geleid 
tot enkele ontwerpen. Het meest recente ontwerp, gecoördineerd door W&Z, kan 
omwille van financiële en technische redenen niet op voldoende draagvlak 
rekenen. 

Een onderzoeksvraag voor het masterplan is om te komen tot een alternatief 
ontwerp voor de dijkwerken volgens de technische vereisten die aan Sigmadijken 
worden gesteld en binnen het kader dat binnen dit masterplan is geformuleerd.  

Deze onderzoeksvraag dient in nauw overleg met W&Z te worden bekeken. 

3.3 Positie Lillo in havenactiviteiten 
Lillo heeft een unieke ligging te midden van de haven van Antwerpen: het vormt als 
het ware een rustpunt tussen alle industriële en havenactiviteiten. Momenteel is de 
functionele relatie tussen Lillo binnen de havenactiviteiten zeer beperkt. Mogelijk 
kan deze relatie in de toekomst verder worden uitgebouwd. 

In het masterplan dient onderzocht te worden welke functionele relatie Lillo kan 
innemen binnen het havengebied met het oog op een duurzame band tussen 
beide. Gedacht wordt om het potentieel van de haven als toeristische bestemming 
uit te bouwen en Lillo hierbij in te schakelen als onthaalpunt. 
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3.4 Koppeling bovenlokale aantrekking met lokale woonwensen 
In het functioneren van Lillo is een zekere dualiteit te erkennen. Enerzijds is Lillo 
een afgezonderde, kleine en rustige woonkern. Anderzijds wordt Lillo in de 
zomermaanden druk bezocht door toeristen en bezoekers die worden 
aangetrokken door het historisch kader van Lillo en de ligging langs de Schelde. 

Een ambitie van het masterplan is om een goede koppeling te vinden tussen de 
bovenlokale aantrekking van Lillo met de lokale woonwensen van de bewoners. 
Het behoud en de uitbreiding van de bovenlokale speeltuin dient te worden 
opgenomen in het masterplan. 
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4 DOELSTELLINGEN 

4.1 Cultuurhistorische gelaagdheid 
Lillo speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad Antwerpen. De 
eerste meldingen van Lillo dateren van ruim 1000 jaar geleden. Sporen van de 
ontwikkelingen uit het verleden zijn zowel zichtbaar, als onzichtbaar nog aanwezig: 
de uitbouw van Lillo als gebastioneerde vesting is nog zeer duidelijk herkenbaar in 
de huidige structuur, andere lagen zijn minder of niet herkenbaar. 

Een belangrijke doelstelling van het masterplan is om in te gaan op de 
cultuurhistorische gelaagdheid van Lillo en na te gaan op welke manieren gebruik 
kan gemaakt worden van deze gelaagdheid in de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

4.2 Publiek domein 
De Sigmawerken zullen het huidige publieke domein wijzigen. Met de aanleg van 
een nieuwe dijk, het verleggen van een groot deel van de Vestingstraat en de 
parkeerplaatsen stelt zich de vraag welke uitvoeringskeuzes hiervoor gemaakt 
worden. De keuze van verhardingsmaterialen, soorten beplantingen en dergelijke 
zijn bepalend voor de beeldkwaliteit. 

De zorg voor de beeldkwaliteit van Lillo is een belangrijke doelstelling in het 
masterplan. Voor het publiek domein wordt gestreefd naar een eenvormige en 
heldere aanleg zodat een samenhangend geheel van openbare ruimten ontstaat 
dat past binnen Lillo als stadsgezicht. 

4.3 Publiek – privaat 
De grens tussen het publieke domein en private gronden in Lillo is niet altijd 
duidelijk te onderscheiden. Dit leidt op bepaalde plaatsen tot verwarring over de 
toegankelijkheid. 

Bijkomend werd in het verleden door verschillende bewoners een deel van het 
openbare groen ingenomen als verlengde van de tuin. 

Een doelstelling van het masterplan is, in navolging van de zorg voor het publiek 
domein, om aandacht te hebben voor de grens tussen het publieke en het private. 
Een voorstel voor meer leesbaarheid van het projectgebied wordt verwacht. 

4.4 Leesbaarheid 
De huidige toegang tot Lillo is weinig uitnodigend: Lillo ligt ietwat verloren in het 
industriële landschap van de haven. Op geen enkele manier 0wordt de nabijheid 
van Lillo en de molen de Eenhoorn uitgespeeld langs de Scheldelaan. 

In het masterplan wordt onderzocht hoe de ligging van Lillo toegankelijker of beter 
leesbaar kan worden zodat de nood naar het zoeken van Lillo wordt vervangen 
door een duidelijke aanwezigheid. Dit kan bijvoorbeeld door een gewijzigde 
materialisatie of beplanting aan de Scheldelaan ter hoogte van de molen en van 
Lillo. 
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4.5 Mobiliteit 
Als gevolg van de dijkwerken voor het Sigmaplan zal de toegankelijkheid van Lillo 
wijzigen. De Vestingstraat en de bezoekersparking op het einde ervan zullen in de 
toekomst op een andere manier georganiseerd worden. 
Ook de fietsontsluiting van Lillo en de toegankelijkheid van de haven wijzigt in de 
toekomst. 

In het masterplan wordt gezocht naar een manier om de ontsluiting van alle 
verkeer te regelen binnen de context van de dijkwerken.  

4.6 Toerisme 
Een deel van de toeristische aantrekking van Doel komt voort uit de aanwezigheid 
van een overzetdienst van en naar Doel. Deze overzetdienst kan blijven 
functioneren tot het moment dat Doel definitief verdwijnt voor de aanleg van het 
Saeftinghedok. 

Om de toeristische troef van de overzetdienst voor Lillo te behouden, houdt het 
masterplan een zoektocht in naar een alternatieve aanlegplaats op de linkeroever 
van de Schelde. Dit zal moeten bekeken worden binnen het toeristisch potentieel 
op de linkeroever.  

Een voor de hand liggende piste om te bestuderen is het aanmeren aan het Fort 
Liefkenshoek. Hiervoor is in het interregproject door de gemeente Beveren een 
voorstel ingediend onder de noemer ‘Inrichting van de Kat van het Fort 
Liefkenshoek als actief doe-centrum over de linies’. Grote investeringswerken zijn 
gepland voor de herwaardering van het fort en het aantrekken van toerisme, ook 
via de Schelde. 
Fort Liefkenshoek en Fort Lillo zijn historisch gezien zusterforten, deze band kan 
op die manier deels hersteld worden. 

4.7 Architectuur 
In de loop der jaren zijn in het waardevolle dorpsgezicht van Lillo een aantal 
panden opgetrokken die van een architecturaal mindere kwaliteit zijn. 

Het masterplan houdt een onderzoek in naar de architecturale mogelijkheden van 
bestaande panden om nieuwe functies op te nemen of eventueel aan 
vervangbouw te doen zodat met enkele hedendaagse ingrepen de beeldwaarde 
van Lillo wordt hersteld. 

Zo zal bijvoorbeeld bij het verplaatsen van de getijdehaven als gevolg van de 
noodzakelijke dijkwerken, een nieuw botenhuis ontworpen moeten worden. 
In dit masterplan wordt ruimte geboden om de ruimtelijke randvoorwaarden en 
locatie van het nieuwe boothuis aan te geven. 
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5 TRAJECT 

5.1 Overlegstructuur 
Voor een goed verloop van het planproces en om het planproces te begeleiden 
wordt een interne overlegstructuur opgezet. De interne overlegstructuur bestaat uit 
een ambtelijke werkgroep en een plangroep. 

De projectleider van stadsontwikkeling/beleid/ruimtelijke ordening (SW/BEL/RO) 
coördineert de opmaak van het masterplan. 

Dit gebeurt samen met de ambtelijke werkgroep. Onderstaande diensten worden in 
een vroeg stadium en in overleg betrokken. De frequentie en aard van de 
contacten zal afhangen van de fase waarin het proces zich bevindt en de rol die de 
betrokken actoren spelen. 

 Stadsbouwmeester 

 Kabinet Schepen voor stadsontwikkeling 

 Kabinet Schepen voor cultuur en toerisme 

 Kabinet Schepen voor haven 

 Bestuurscoördinator district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 Districtsvoorzitter Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 Stadsontwikkeling, Ruimtelijke ordening 

 Stadsontwikkeling, Openbaar domein 

 Stadsontwikkeling, Archeologie 

 Stadsontwikkeling, Welstands- en monumentenzorg 

 Stadsontwikkeling, Stedenbouwkundige vergunningen 

 Stads- en buurtonderhoud, Groen en begraafplaatsen 

 Havenbedrijf Antwerpen 

 VESPA 

Vanuit de ambtelijke werkgroep wordt gerapporteerd aan de plangroep die een 
brede ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging heeft. Voorstellen worden er 
getoetst en beleidsmatige alternatieven overwogen. De plangroep bestaat uit: 

 projectleider 

 programmaleider generiek beleid 

 schepen voor stadsontwikkeling, sport en diamant of zijn afgevaardigde 
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 schepen voor jeugd, wonen, samenlevingsopbouw, stedelijk wijkoverleg en 
ontwikkelingssamenwerking of zijn afgevaardigde 

 schepen voor cultuur en toerisme 

 stadsbouwmeester 

 afgevaardigde van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 afgevaardigde van Havenbedrijf Antwerpen 

 afgevaardigde van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Zeeschelde 
(Sigmawerken en steiger) 

Essentiële te betrekken externe partners zijn: 

 Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Zeeschelde (Sigmawerken en 
steiger) 

 Agentschap Natuur en Bos (op vraag kan Inbo, Instituut voor natuur en 
bosonderzoek, ondersteunend werken) 

 Onroerend Erfgoed Vlaanderen 

 West-Vlaanderen: projectcoördinatie Interreg IVA-project “Forten en linies in 
grensbreed perspectief” 

 Watererfgoed Vlaanderen 

5.2 Communicatie en participatie 
Vanaf de aanvang is er sprake van een open planproces waarin wordt gewerkt 
naar een masterplan dat in zijn finaliteit wordt gedragen. Hiertoe worden zowel een 
intern als een extern communicatietraject uitgezet. 

Er wordt een interne bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur opgezet om het 
vooropgezette proces van het masterplan te waarborgen. 

Een specifiek communicatietraject wordt uitgezet voor de bewoners van Lillo. 
Zowel het voorontwerp als het ontwerp worden voorgesteld.  
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6 SAMENSTELLING VAN DE ODPRACHT 

6.1 Ontwerpproces van het masterplan 

6.1.1 Fase 1: analyse 
Verfijnen bestaand analysemateriaal in functie van de opdracht: 
 Inventariseren van gebieds- en/of omgevingskenmerken 
 Informatie vergaren en consulteren van betrokken actoren 
 Interpreteren analyse en probleemstelling 

 
1 overlegmoment: 
 opstart 

6.1.2 Fase 2: visie 
 
Ontwikkeling van alternatieve scenario’s 
 
Ontwikkeling van een visie 
 
Formulering van de visie als programma van eisen 
 
Ruimtelijke uitwerking van de visie als conceptontwerp 
 
1 overlegmoment, bijvoorbeeld: 
 scenario’s, visie en programma van eisen, uitwerking in conceptontwerp 
 afronding fase 2 (aanpassing na presentatieronde) 

 
3 presentatiemomenten: 
 projectteam (aftoetsen visie, programma van eisen en conceptontwerp) 
 plangroep (aftoetsen visie, programma van eisen en conceptontwerp) 
 districtscollege (presentatie eindvoorstel) 

 
Besluitvorming: kennisname visie en conceptontwerp door college 

6.1.3 Fase 3: voorontwerp 
 
Uitwerking van meerdere alternatieve voorontwerpscenario’s, zowel in 2D 
(plannen) als 3D (fotomontage, schetsen en snedes). 
 
Uitwerking van het voorkeurscenario tot voorontwerp in plan en wervend 3D 
materiaal. 
 
1 overlegmoment: 
 projectteam 

 
3 presentatiemomenten: 
 ambtelijke werkgroep 
 plangroep (scenario’s + voorontwerp) 
 communicatie buurt 

 
Besluitvorming: goedkeuring voorontwerp door college 
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6.1.4 Fase 4: definitief ontwerp 
Verzamelen adviezen op voorontwerp: 
 raden (district, jeugd, senioren, winkeliers, …) 
 gecoro 

 
Diverse aanpassingen in het definitief ontwerp 
 
Extensieve eindrapportering 
 
Samenvattende eindrapportering met wervend beeldmateriaal 
 
3 overlegmomenten: 
 projectteam 
 ambtelijke werkgroep 

 
6 presentatiemomenten: 
 districtscollege 
 gecoro 
 projectteam 
 2x plangroep 
 communicatie buurt 

 
Besluitvorming  
 goedkeuring definitief ontwerp door college 
 toelichting definitief ontwerp aan districtscollege 

6.2 Finaliteit van de opdracht 
Het Masterplan Lillo wordt ingezet als richtinggevend ruimtelijk kader en als 
communicatiemiddel. Het masterplan moet een duidelijk ontwikkelingsperspectief 
schetsen voor de kwalitatieve aanpak van de inrichting en het gebruik van het 
projectgebied. 

Het masterplan heeft geen formeel bindende kracht, maar is wel de visie van 
waaruit ruimtelijke ingrepen worden ingevuld en uitgewerkt. 

Het communicatietraject wordt zowel lokaal (Lillo) en stedelijk (relatie met stad en 
brede bekendheid) opgezet en geïntegreerd in interregproject ‘Forten en linies in 
grensbreed perspectief’. 

6.3 Timing 
De timing voor de verschillende fasen van het proces verloopt als volgt: 

 Analyse: 2 weken 

 Visie : 4 weken 

 Voorontwerp : 6 weken 

 Ontwerp : 5 weken 
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6.4 In te leveren documenten masterplan 
 Fase 1: gelet op de beperkte tijd dient hier geen document te worden 

overhandigt 

 Fase 2: een richtnota waarin de alternatieve scenario’s, de visie, het 
programma van eisen en de ruimtelijke uitwerking van de visie als 
conceptontwerp opgenomen zijn. 

 Fase 3: een voorontwerp waarin in het voorkeursscenario zowel in plan als 
in wervend materiaal wordt uitgewerkt 

 Fase 4: een definitief masterplan, dat zowel een extensieve eindrapportering 
als een samenvatting met wervend beeldmateriaal bevat. Het definitief 
masterplan omvat tevens een aanzet tot actieplan waarin een aanzet tot 
fasering van de werken is opgenomen. 

6.4.1 Digitaal formaat 
Het definitieve masterplan dient in volgende digitale formaten te worden 
aangeleverd:  

 masterplan in *.pdf 
 bijhorende documenten in *.pdf: toelichtingsnota, presentatie, ... 
 bijhorende beelden in *.jpg (of gelijkaardig standaard formaat)  
 een gegeorefereerd beeld van het masterplan (*.tiff) 
 rasterformaat van de legende van het masterplan (*.tiff) 
 de gegeorefereerde afbakening van het masterplan in vectorformaat (*.shp) 

6.4.2 Ereloon 
In het bestek zijn uurlonen opgegeven. De ontwerper doet zelf, aan de hand van 
de voorgestelde timing, een ereloonvoorstel. 
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7 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN MINICOMPETITIE 

7.1 Procedure  
 

 22 juni 2009: uitnodiging deelname minicompetitie 

 3 augustus 2009: start digitale vragenronde 

 21 augustus 2009: einde digitale vragenronde  

 21 september 2009: indienen offerte minicompetitie 

 week 5 oktober 2009: jury minicompetitie 

 23 oktober 2009: college gunning opdracht 

 9 november 2009: start opmaak masterplan 

 20 november 2009: einde fase 1 

 23 november 2009: begin fase 2 visie  

 18 december 2009: einde fase 2  

 4 januari 2010: start fase 3 voorontwerp 

 12 februari 2010: einde fase 3, goedkeuring van voorontwerp door college 

 15 februari 2010: start fase 4 definitief ontwerp 

 2 april 2010: einde fase 4, goedkeuring masterplan door college 

7.2 Vragen betreffende de opdracht 
Na de uitnodiging tot deelname aan de minicompetitie worden drie weken 
voorzien, gedurende dewelke vragen per mail aan de projectleider van de stad 
bezorgd kunnen worden. De vragen dienen uiterlijk op 21 augustus 2009 
doorgemaild te worden. De projectleider van de stad verzamelt alle vragen en 
verstuurt ten laatste op 28 augustus de antwoorden naar alle geselecteerde 
kandidaten. Tijdens de periode van digitale vragenronde wordt een toelichting van 
de projectdefinitie voorzien (week 10 augustus)/  

De vragen worden, met de vermelding ‘Vraag masterplan Lillo’ verstuurd naar 
volgende twee mailadressen: 

 Sandra.vanveldhoven@stad.antwerpen.be 

 Ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be 
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7.3 In te leveren documenten 

7.3.1 Offerteformulier 
Offerteformulier in 1 exemplaar, volledig ingevuld. De offerte voor de deelopdracht 
dient op uiterlijk op 21 september 2009 om 15.00 uur te worden afgegeven op 
volgend adres: Desguinlei 33, 2018 Antwerpen 

7.3.2 Conceptnota 
Een nota betreffende het concept of de verkennende visie van de ontwerper over 
de opdracht, in functie van de doelstellingen en uitgangspunten uit de 
projectdefinitie, en waarin het volgende wordt verduidelijkt:  

 Kwaliteit van concept en visievorming op vlak van stedenbouw, 
landschapsinrichting, architectuur en mobiliteit. Dit door middel van 
schetsen, tekeningen, beeldmateriaal of andere die nodig zijn om duidelijk te 
maken op welke wijze de visie ruimtelijk uitgewerkt zou worden en dit 
gekaderd in zijn ruimere context. 

 Plan van aanpak: een werkvoorstel voor de organisatie van het planproces. 

 Timing van de uitvoering van de opdracht en financieel voorstel op basis van 
de opgegeven ereloonberekening. 

7.3.3 Formaat en aantal 
 Alle documenten worden opgemaakt in A4, plannen kunnen per uitzondering 

op A3 worden opgemaakt 

 Alle documenten worden afgedrukt in viervoud 

 Op digitale drager: 1 exemplaar.  

7.4 Gunningscriteria 
Voor de deelopdrachten die voortvloeien uit deze raamovereenkomst zijn telkens 
de volgende gunningscriteria van toepassing (de gunningscriteria van de 
deelopdracht zijn een concretisering van de gunningscriteria van de 
raamovereenkomst). 

7.4.1 Kwaliteit van concept en visievorming op vlak van stedenbouw, 
landschapsinrichting, architectuur en mobiliteit. (60 punten) 

De inschrijver geeft door middel van zijn offerte zijn visie over deze opdracht op 
basis van de projectdefinitie. De conceptnota wordt aangevuld met de nodige 
schetsen of schema’s om het voorstel voldoende te verduidelijken en inzichtelijk te 
maken. 

Voor de beoordeling worden verschillende deelaspecten in rekening gebracht. 
Volgende (niet limitatieve) opsomming geeft een overzicht van de betreffende 
deelaspecten en zullen telkens verduidelijkt worden in de projectdefinitie van de 
deelopdracht: 

 stedenbouwkundige visie of de ontsluiting van de site en zijn relatie met de 
grotere omgeving 

 architecturale visie of de relatie tussen de verschillende onderdelen 
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 mobiliteit en ontsluiting op het domein zelf en met zijn omgeving 
 erkennen en benutten van de aanwezige potenties 
 flexibiliteit en haalbaarheid van het concept met het oog op de uitvoering 

 
Dit alles gerelateerd aan de ambitie en verwachtingen van de opdrachtgever  

7.4.2 Aanpak van de deelopdracht (30 punten) 
Dit criterium wordt beoordeeld op basis van een nota waarin de voorgestelde 
aanpak van de verschillende deelaspecten van de samenwerking worden 
beschreven. Elementen die hierin kunnen aan bod komen zijn: 

 samenwerking verschillende disciplines binnen ontwerpteam 
 samenwerking ontwerpteam-opdrachtgever 
 samenwerking met externe betrokkenen 
 taakverdeling en plan van aanpak 

7.4.3 Timing van de uitvoering van de opdracht en financieel voorstel op 
basis van de opgegeven ereloonberekening (10 punten) 

Opgave van het aantal uren waarbinnen de opdracht gerealiseerd zal worden. De 
inschrijver gaat een resultaatverbintenis aan om de opdracht ook effectief binnen 
het opgegeven aantal uren te verwezenlijken. Het in de modelovereenkomst 
opgegeven uurloon wordt vermenigvuldigd met de op te geven uren om zo tot een 
forfaitaire prijs te komen.  

7.5 Beoordelingscommissie  
De beoordelingscommissie bestaat uit: 

 Diensthoofd ruimtelijke ordening 
 Projectleider ruimtelijke ordening 
 Stadsbouwmeester 
 Extern deskundige 
 Afgevaardigde welstands- en monumentenzorg 
 Afgevaardigde Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Zeeschelde 

7.6 Wedstrijdpremie 
Elke inschrijver die voor een concrete deelopdracht een redelijke en regelmatige 
offerte (beantwoordend aan de projectdefinitie) indient, ontvangt een premie 
waarvan het bedrag bepaald wordt door de omvang van het specifieke project. De 
wedstrijdpremie bedraagt 10% (afronding naar een hoger honderdtal) van het 
geraamde bedrag voor het opmaken van een masterplan (vastgelegd door de 
opdrachtgever), met een plafondwaarde van 10.000 euro per kandidaat. Het 
ereloon van de ontwerper aan wie de deelopdracht wordt toegekend, wordt niet 
verminderd met het bedrag van deze vergoeding. 

De raming van de deelopdracht bedraagt 25.000 euro. Dit bedrag is bepaald op 
basis van het projectvoorstel voor het Interreg-project ‘Forten en Linies in 
grensbreed perspectief’. 

De wedstrijdpremie voor deze deelopdracht bedraagt 2500 euro. 

 

  Masterplan Lillo 
 25/6/09 40/42 



  _MASTERPLAN LILLO 

 

  Masterplan Lillo 
 25/6/09 41/42 

8 BIJLAGEN 

8.1 Bijlage 1: Offerteformulier 

8.2 Bijlage 2: Inventaris 
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