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1. INLEIDING 
 

1.1. Redenen voor de opmaak van het BPA 
 
De omgeving van de Klaverbladdreef is zowel landschappelijk als vanuit natuurperspectief waardevol.  
Het gebied is nog zeer landelijk en toeristisch-recreatief aantrekkelijk. Op dit ogenblik breekt ter 
hoogte van de Klaverbladdreef het gewestplan het parkgebied brut af in industriegebied. Deze 
bestemming conflicteert sterk met de aanwezig waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische 
elementen. De stad wenst dan ook een herbestemming van dit deel industriegebied naar parkgebied 
door te voeren.  
 
Ter hoogte van Reigershoek en de Fotografielaan ligt een parkgebied volledig geïsoleerd midden het 
industriegebied. Het gebied heeft slechts een geringe groen- en/of natuurfunctie voor de omgeving. 
Ook hier wil de stad een herbestemming doorvoeren met herbestemming naar industriegebied.  Het 
BPA streeft dus volgende doelstellingen na: 

 de bundeling van bedrijvigheid in één aaneengesloten gebied; 
 creatie van één aaneengesloten parkgebied met garanties voor de landschappelijke 

inkadering van de Klaverbladdreef en een visuele inbuffering van het industrieterrein. 
 

1.2. Situering van het plangebied 
(Bijlage 1: luchtfoto) 
(Bijlage 2: uittreksel gewestplan) 
 
BPA ‘Fotografielaan’ situeert zich in de zuidrand van Antwerpen, tussen de Sint-Bernardsesteenweg 
en de Boomsesteenweg. Het BPA maakt deel uit van het industriegebied ‘Terbekehof’ en grenst in het 
westen aan de Klaverbladdreef. 
 

1.3. Afbakening van het BPA 
 
Het BPA wordt afgebakend door de Klaverbladdreef, Reigershoek, Moerelei, Fotografielaan, 
Terbekehofdreef, de eigendomsgrens van Agfa-Gevaert en het reservatiegebied op het gewestplan. 
 

1.4. Beschrijving van de bestaande toestand 
 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een grote groene ruimte die deel uitmaakt van een groter 
geheel. De Klaverbladdreef, die de westelijke grens vormt van het plangebied, werkt als belangrijke 
groenas structurerend voor de omgeving. Het domein van kasteel Klaverblad paalt aan het plangebied 
en vormt een bosrijk hart binnen de groene omgeving, omsloten door weiden. 
 
Langs de Fotografielaan bevinden zich diverse bedrijven. Deze sluiten aan bij de bedrijvigheid die zich 
uitstrekt tussen de Fotografielaan en de Boomsesteenweg, ten zuiden van de Moerelei. Het betreft 
hier overwegend transport- en distributiebedrijven, grootwinkelbedrijven en enkele kantoren. 
Agfa-Gevaert ligt als grootschalig productiebedrijf enigszins afgelegen van de rest van het 
bedrijventerrein, binnen de contouren van het plangebied. 
 
In het oosten, palend aan het plangebied en aanpalend aan de Boomsesteenweg, ligt Autostad. Dit 
bedrijf is volledig gericht op de Boomsesteenweg, met zelfs een aparte toegang. 
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Binnen het plangebied ligt een ingesloten parkgebied (langs de Fotografielaan) dat eigendom is van 
Agfa-Gevaert. 
 
Verder ligt binnen het industriegebied nog ‘de Hoeve van Schil’. De gebouwen vertoeven in zeer 
slechte staat. De Hoeve is niet langer als monument beschermd. 
 

1.5. Administratieve inlichtingen 
 

Datum van het Besluit van de Gemeenteraad houdende de voorlopige aanvaarding van het 
ontwerpplan. 
21/06/04 
 

Datum van het Besluit van de Gemeenteraad houdende de definitieve aanvaarding van het 
ontwerpplan. 
20/12/04 
 

2. PLANNINGSCONTEXT 
 

2.1. Ruimtelijke plannen met bindend karakter 
 

Gewestplan 
Het gewestplan Antwerpen voorziet voor het plangebied volgende bestemmingen: 

- Parkgebied 
- Industriegebied 
- Reservatiegebied 

Plannen van aanleg 
Er is geen BPA gelegen in het plangebied. 
 

2.2. Ruimtelijke beleidsplannen 
 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering 
dd.23/09/1997) 
 
‘Vlaanderen, open en stedelijk’: stedelijk-gebiedbeleid versus buitengebiedbeleid. 
 
Er is nog geen afbakening gebeurd van het stedelijk gebied van Antwerpen (net opgestart). Toch kan 
er van uitgegaan worden dat het studiegebied mee zal opgenomen worden in dat stedelijk gebied. Dit 
brengt met zich mee dat hier een stedelijk-gebiedbeleid zal gevoerd worden, wat betekent dat vanuit 
het principe van gedeconcentreerde bundeling de stedelijke gebieden worden versterkt. Hierbij 
vormen ontwikkeling, verdichting en concentratie uitgangspunten. Om uitzwerming, lintbebouwing en 
wildgroei van activiteiten in het buitengebied te vermijden, is dit beleid gericht op het creëren van een 
aanbod aan bijkomende woningen, het voorzien van ruimte voor economische activiteiten, versterken 
van stedelijke activiteiten, stimuleren van andere vormen van mobiliteit. Zo wordt een versnippering 
van de ruimte voorkomen. 
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Er moet echter ook rekening gehouden worden met de draagkracht van het stedelijk gebied, niet 
alleen kwantiteit maar ook kwaliteit van ruimte en woonomgeving staat voorop. Er moet worden 
gestreefd naar: 

- een gedifferentieerde woningvoorraad 
- verweving en bundeling van functies en activiteiten 
- een goed gebruik en beheer van de bestaande stedelijke voorzieningen en 

infrastructuur. 
 
Antwerpen: grootstedelijk gebied 
 
Antwerpen is een grootstedelijk gebied en heeft dus potenties op Vlaams en internationaal niveau: de 
stad maakt deel uit van de Vlaamse Ruit (stedelijk netwerk van internationaal niveau), wordt goed 
ontsloten door hoofdinfrastructuren (spoor, water, weg), kent heel wat belangrijke economische 
activiteiten, heeft een hoogwaardig voorzieningenapparaat en een optimaal verzorgingsniveau. 
 
Toeristisch-recreatieve voorzieningen worden in het RSV gezien als een essentieel element van de 
stedelijke gebieden. Er wordt dan ook geopperd om de bestaande toeristisch-recreatieve 
infrastructuur (zowel in de stedelijke gebieden als in het buitengebied) zo optimaal mogelijk te 
benutten. 
 
Omwille van hun belang voor de stedelijke leefbaarheid moeten de stedelijke natuurelementen 
en randstedelijke groengebieden worden behouden en ontwikkeld. 
 
Al deze ontwikkelingen die gepland worden in de stedelijke gebieden mogen het mobiliteitsprobleem 
in het stedelijk gebied niet verzwaren. Het garanderen van de noodzakelijke bereikbaarheid mag de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid niet in het gedrang brengen. Om de automobiliteit te beperken, 
moeten wonen, werken en voorzieningen optimaal bij elkaar gebracht worden. Het locatiebeleid moet 
er dan ook op gericht zijn nieuwe mobiliteitsgenererende activiteiten te voorzien op locaties waar de 
capaciteiten en kwaliteiten van het vervoersysteem dit toelaten. 
 
Bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen wordt er gestreefd naar differentiatie. De verhouding van 
lokale en regionale bedrijventerreinen in de economische knooppunten tegenover lokale 
bedrijventerreinen in gemeenten buiten de economische knooppunten wordt op Vlaams niveau 
bepaald op 80-85/20-15. Voor de provincie Antwerpen worden deze cijfers aangepast naar 83-88/17-
12. 
 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (MB 10 juli 2001) 
 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen worden 4 grote hoofdruimten aangeduid binnen 
de provincie: de Antwerpse fragmenten, de Noorderkempen, de Oostelijke netwerken en het 
Netegebied. Het BPA ‘Fotografielaan’ ligt binnen de hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’. De 
‘Antwerpse fragmenten’ is het deel van de Vlaamse Ruit dat op het grondgebied van de provincie 
Antwerpen is gelegen. Het is een sterk verstedelijkt gebied, bestaande uit een kluwen van stedelijke 
fragmenten, waar bij voorkeur hoogdynamische activiteiten worden ondergebracht. De sterke 
verstedelijkingsgraad in dit gebied betekent niet dat alles is volgebouwd. Natuur-, land- en 
tuinbouwgebieden komen er ook voor, verweven met de bebouwde gebieden. Deze verwevenheid is 
niet alleen karakteristiek voor het gebied, het is ook een potentiële kwaliteit. 
 
Er wordt in het Provinciaal Structuurplan gekozen voor een dynamische ontwikkeling, inspelend op de 
hoogwaardigheid van het gebied en rekening houdend met de beperkte draagkracht ervan. Dit moet 
leiden tot een synergie tussen de activiteiten en tot een efficiënt aanwenden van middelen 
(infrastructuren, voorzieningen). Tegelijk worden ook andere – meer kwetsbare en natuurlijk 
waardevolle – gebieden gevrijwaard. 
 
Aan deze hoofdruimte wordt een beleid gekoppeld van omgaan met fragmentatie: de verdergaande 
fragmentatie van de provincie Antwerpen wordt binnen de grenzen van de ‘Antwerpse fragmenten’ 
gehouden. Strategische projecten (zoals bovenlokale groenstructuren en grootschalige publieke 
ruimten) kunnen breukgebieden aanpakken of structurerend werken voor de omgeving. De kwaliteit 
van de woonomgevingen moet worden verhoogd, met nieuwe nederzettings- en woontypologieën, 
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nabijheid van voorzieningen, goede verplaatsingsmogelijkheden en groenstructuren. Verder moeten in 
de fragmentenstad nieuwe verdichtingsplekken worden aangeduid. 
 
Schoonselhof als onderdeel van ‘groene vinger’. 
 
De fortengordels rond Antwerpen vormen de aanleiding tot het creëren van een grootschalig 
landschap (met de fortengordels, de groene vingers, delen van riviervalleien, het anti-tankkanaal, 
bosgebieden en open landbouwgebieden). Dit landschap kan een verband leggen tussen alle 
onderdelen van de hoofdruimte. De ‘groene vingers’ die doordringen tot in de kernstad moeten van 
bebouwing gevrijwaard blijven, terwijl bebossing en realisatie van doorlopende fietsroutes hier 
aandachtspunten zijn. 
Nieuwe activiteiten mogen het open en groene karakter van de gebieden niet aantasten. De open 
ruimte ten westen van A12 tussen Boom en Wilrijk (met het Schoonselhof en eindigend in fort 7 en fort 
8), gekenmerkt door een aaneenschakeling van ingesloten open ruimten en kasteelparken tussen 
bebouwing, wordt geselecteerd als ‘groene vinger’. 
 
Deelruimte ‘Grootstedelijk Antwerpen’. 
 
De hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’ wordt nog verder uitgewerkt in zeven deelruimten. Het BPA 
‘Fotografielaan’ maakt deel uit van de deelruimte ‘Grootstedelijk Antwerpen’. Deze deelruimte valt 
niet samen met het – nog af te bakenen – stedelijk gebied. Het grootstedelijk gebied wordt gezien als 
een geheel van gelijkwaardige grootstedelijke woonomgevingen met een hoog voorzieningenniveau, 
waarbij de meer perifere woonomgevingen een aantal taken overnemen van de kernstad. De 
dichtheid van de kernstad verlaagt, deze van de meer perifere woonmilieus verhoogt. Grootstedelijke 
elementen, zoals een grootstedelijke groenstructuur (o.a. ‘groene vingers’) en grootstedelijke assen 
(dragers van voorzieningen, hoogdynamische activiteiten en openbaar vervoer), moeten zorgen voor 
de samenhang tussen de verschillende woonomgevingen. De woonomgevingen worden verbonden 
door een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. 
 
Voor deelruimte ‘Grootstedelijk Antwerpen’ worden volgende doelstellingen vooropgesteld: 
 

 Vernieuwen van het grootstedelijk gebied: gebieden die door suburbanisatie te maken 
hebben met veroudering en achteruitgang moeten worden vernieuwd door het herbestemmen 
van verlaten bedrijventerreinen, vernieuwen van woonomgevingen (door herbestemming, 
verdichting, hergebruik of opsplitsing), realiseren van groenstructuren of aantrekken van jonge 
bedrijfstakken (met het optimaal benutten van bestaande bedrijventerreinen). 

 Uitbouwen van kwalitatieve woonomgevingen: de morfologische en functionele dichtheid 
van de kernstad wordt verlaagd, deze van de meer perifere woonomgevingen verhoogd tot 
een meer stedelijke dichtheid. 

 Vrijwaren van de groene vingers: deze vormen samen met een aantal lokale verbindingen 
(bosjes, ingesloten open ruimten,…) een grootstedelijke groenstructuur. Hiervoor moet een 
gedetailleerd plan worden opgemaakt, gekoppeld aan gecoördineerde acties voor de 
realisatie. 

 Verbeteren van de bereikbaarheid: in principe moet elke woonomgeving in het grootstedelijk 
gebied rechtstreeks worden verbonden met de andere (en dus niet via de kernstad). Dit kan 
ondermeer door de uitbouw van grootstedelijke fietsverbindingen en het aanpassen van het 
openbaar vervoersnet (tangentiële verbindingen). 

 Uitbouwen en inrichten van grootstedelijke assen: deze overstijgen het lokaal niveau van 
de individuele woonomgevingen en vervullen een functie voor heel het grootstedelijk gebied 
(bevorderen van de samenhang). Op deze assen worden bovenlokale functies geënt. Het 
BPA ‘Fotografielaan’ situeert zich tussen twee grootstedelijke assen, Schelde en 
Boomsesteenweg. De Boomsesteenweg en omgeving worden beschouwd als een strategisch 
project voor de gefragmenteerde stad. 

 
Gewenste ruimtelijk-economische structuur. 
 
De ‘Antwerpse fragmenten’ is (samen met de Kempische as en het Turnhoutse) een economisch 
verwevingsgebied. De provincie beschouwt de herstructurering van de industriële bedrijvigheid in het 
grootstedelijk gebied Antwerpen als een belangrijke opdracht. Hergebruik van bestaande 
bedrijventerreinen is een belangrijke beleidsoptie. 
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De te realiseren taakstelling aan bijkomende bedrijventerreinen voor de provincie bedraagt per 1 
januari 1998 2.802ha. Dit betekent dat in de grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden 715ha 
terreinen moeten afgebakend worden. 
 
De kleinhandelsconcentratie rond de Boomsesteenweg in Wilrijk wordt beschouwd als 
kleinhandelsconcentratie type I. Dit zijn concentraties die ruimtelijk samenhangen met een stedelijk 
gebied en waarvan het waarschijnlijk is dat zij worden opgenomen binnen het stedelijk gebied. Deze 
gebieden krijgen de beste ontwikkelingskansen. In de eerste plaats moeten zij intern worden 
geoptimaliseerd. Ten tweede moet de bestaande relatie met andere delen van het stedelijk gebied 
worden uitgebouwd. Ten derde kunnen hier bijkomende winkels worden vergund en zijn uitbreidingen 
van bestaande vestigingen mogelijk. 
Dergelijke kleinhandelsconcentraties zijn principieel voorbehouden voor winkels die moeizaam zijn in 
te passen in het stedelijk weefsel. Vanuit het ruimtelijk oogpunt en om de economische voordelen van 
concentratie te benutten, moet het gebied als een samenhangend geheel functioneren. Dit kan 
worden bereikt door betere aansluiting van de private ruimten op infrastructuren en ander 
(semi)publiek domein. 
De concentraties moeten goed bereikbaar zijn, zowel voor autoverkeer als voor openbaar vervoer en 
langzaam verkeer. 
 
Volgende inrichtingsprincipes voor kleinhandelsconcentraties zijn van belang voor het studiegebied: 

 Hoofdweg als ontsluitingsweg. De ontsluiting van de (gegroepeerde) winkels voor het 
gemotoriseerd verkeer moet gebeuren langs de hoofdweg van de concentratie. 
Aanpalende straten zonder handelsfunctie (cf. Groenstraat in het studiegebied) blijven zo 
van verkeersoverlast gespaard. 

 Buffering. Rondom het gebied moeten buffers een goede overgang verzekeren naar de 
open ruimte of de meer kleinschalige bebouwing van bijvoorbeeld het wonen. 

 Invulling van lege plaatsen. De bijkomende handelsruimte wordt in de eerste plaats 
ingeplant binnen de grenzen van de concentratie. 

 Uitbreiding naar achter. Niet alleen tussen bestaande gebouwen maar ook achter 
bestaande winkels kan handelsruimte worden vrijgemaakt. 

 Groepsbouw. Er moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar groepsbouw. Dit vertaalt 
zich in een gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur (vb. gedeelde 
ontsluitingsweg, parking of loskaden). 

 

Structuurplan Antwerpen (startnota november 2003) 
 
Het structuurplan Antwerpen is momenteel in opmaak. De startnota is afgewerkt en het voorontwerp is 
in opmaak.  
In de startnota worden verschillende scenario’s aangewend bij de opbouw van een visie voor de stad. 
Ze worden gebruikt om het proces van visievorming te begrijpen.  
 
Scenario 1 handelt over een atlas als verzameling van hypothesen voor de toekomstige stad. 
Scenario 2 bespreekt het resultaat van de verschillende mobiliteitsprojecten en staat in relatie met 
scenario 3 dat de gevolgen van een verbetering van de prestaties van het lager wegennetwerk uitdiept 
en met scenario 4 dat de kaart van het openbaar vervoer uitspeelt. In scenario 5 worden de verlaten 
gronden en gebouwen besproken en de eventuele invulling door nieuwe activiteiten. Scenario 6 
handelt over de uitbreiding en spreiding van de natuur in de stad. 
Uit de scenario’s worden de verschillende potenties bekend en hieruit kunnen verschillende beelden 
voor de stad Antwerpen worden opgemaakt: havenstad, spoorstad, waterstad, poreuze stad, ecostad, 
grootstad en recreatieve stad. 
 
Een ander gedeelte van de startnota geeft een overzicht van de structurerende projecten die door de 
stad in de toekomst kunnen worden uitgewerkt. Ondermeer park en rides, de kaaien, parklanen en 
boulevards,… maken hier deel van uit 
 
Volgend element uit de startnota is relevant voor onderhavig BPA: 

 Klaverblad, de forten 7 en 8, Schoonselhof, de vallei van de Hollebeek en het Hof ter Beke 
maken deel uit van de ‘groene lappendeken ten zuiden van Antwerpen’. Al deze elementen 
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zijn overwegend gesitueerd in een kleinschalig landbouwlandschap. Dit landschap moet 
versterkt worden en behouden door de ontwikkeling van een groot aantal kleine 
landschapselementen als bosjes, bomenrijen, poelen, struweel en hagen. Op die manier zal 
een kwalitatief landschap ontstaan in de nabijheid van de stad met hoge ecologische 
waarden. Het kleinschalig landschap vormt het raamwerk voor de landbouwactiviteiten. 

 

2.3. Beschermde monumenten en landschappen 
(bijlage 3: Beschermde monumenten en landschappen) 
 
Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen in het plangebied. 
De Hoeve van Schil is niet langer beschermd als monument.  Het Ministerieel Besluit houdende de 
opheffing van bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht dateert van 05 juli 2004 (zie 
bijlage). 
 
In de directe nabijheid van het plangebied situeren zich volgende beschermde elementen: 

- Kasteel ‘Klaverblad’ met kapel en bijgebouwen (M.B. 16/09/94; Monument) 
- Kasteel ‘Klaverblad’, de bijgebouwen en de grond binnen de omgeving als stadsgezicht 

(M.B. 16/09/94; Stadsgezicht) 
- Hof Ter Beke (M.B. 15/12/82; Monument) 
- Omgeving Hof Ter Beke (M.B. 15/12/82; Dorpsgezicht) 

 

2.4. Overige relevante studies 
 

Deelmobiliteitsplan Zuidrand (Fase 3 – Beleidsplan – conform verklaard – 04 november 2004) 
 
Het deelmobiliteitsplan Zuidrand maakt deel uit van het globale mobiliteitsplan Antwerpen dat bestaat 
uit een algemeen deel en 8 deelplannen.  De deelplannen werden opgemaakt per deelgebied.  Het 
deelgebied Zuidrand omvat het zuidelijk deel van Antwerpen gelegen tussen de Schelde, de 
gemeentegrens, de as van de Boomsesteenweg en de Ring R1. 
 
In het deelmobiliteitsplan Zuidrand wordt ervoor geopteerd de Zuidrand als een volwaardige pool, een 
substantieel onderdeel van de stad uit te bouwen. Door zijn gunstige ligging en ontsluiting biedt de 
Zuidrand daartoe sterke potenties. 
 
De structurerende assen in het deelgebied Zuidrand zijn de A12 en de Sint-Bernardsesteenweg, 
verknoopt met de tangentiële assen van de Krijgsbaan en de VIIde Olympiadelaan en in de brugpoort. 
In de stad is vermenging van verkeer hét uitgangspunt. Alleen belangrijke lijnen van openbaar vervoer 
verantwoorden hier een uitzondering, omdat doorstroming essentieel is voor de kwaliteit en het 
rendement ervan. Dit is in de Zuidrand ondermeer van toepassing op de Sint-Bernardsesteenweg. 
 
Samen met het spoor moeten radiale en tangentiële openbaar vervoerslijnen een helder basisnetwerk 
opleveren voor verdere verplaatsingen en stadsbezoekers. Het Schoonselhof behoort tot de 
belangrijkste knooppunten van openbaar vervoer. Een fijnmazig netwerk van ontsluitende lijnen dient 
op dit basisnetwerk afgestemd te worden. 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen zijn voor het plangebied de belangrijkste 
uitgangspunten het afbakenen van de stadsrand en het versterken van de woonbuurten, het 
vrijwaren van bestaande open ruimten en het infiltreren van groen in de stad(sdelen). Dit brengt 
ondermeer met zich mee dat nieuwe woningen niet worden gebouwd aan de rand van de stad, maar 
dat het woningaanbod wordt verhoogd en/of gediversifieerd door verdichting, bouwblokrenovatie en 
inbreiding. 
 
Het bestaande groen wordt uitgebreid, met de nadruk op buurtgroen en grote oppervlaktes op 
bovengemeentelijk niveau. De fortengordel doet dienst als groene ademruimte voor de stad. 
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Recreatieve fietsroutes verbinden onder andere de forten en lopen door het Schoonselhof en via 
fietsbruggen over de Boomsesteenweg. 
 
Een aantal strategische projecten, die van structureel belang zijn voor de opwaardering van de 
Zuidrand, zijn gesitueerd in of nabij het plangebied: 
 A12/N177 Boomsesteenweg: ontwikkelen van een stedelijk plateau boven de sleuf en 

commerciële themaclusters onsloten door de N177, om de woon- en verblijfsfunctie langs de as te 
verbeteren. 

 Heraanleg van de Sint-Bernardsesteenweg als verblijfsgebied. 
 Verdere ontwikkeling van de fortengordel als groene ademruimte voor de stad. 
 Inbufferen van vervuilende industrie, beperking van omgevingshinder. 

 
De omgeving van het Schoonselhof is een belangrijke poort (overgang van snelheidsregime) voor de 
toegang tot de stad vanuit de Rupelstreek. 
 
Ontwikkeling verkeersnetwerken 
Antwerpen Zuidrand heeft naast de potenties van een verbeterde lokale ontsluiting per openbaar 
vervoer ook de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen in het regionaal en nationaal openbaar 
vervoer, door onder andere een nieuwe stamlijn Antwerpen – Brussel op de Boomsesteenweg en de 
ontwikkeling van enkele tangentiële lijnen tussen randstedelijke gemeenten. 
 
Langs de Sint-Bernardsesteenweg loopt een stadslijn (stedelijk verbindend) en een streekbus 
(regionaal ontsluitend). Verder wordt er langs het plangebied nog een streekbus voorzien via de 
Boomsesteenweg – Terbekehofdreef – Moerelei – Fotografielaan – Mechanicalaan. 
 
Op korte termijn wordt de Sint-Bernardsesteenweg heraangelegd tot aan het Schoonselhof, met een 
vrije tram- en busbaan. Het Schoonselhof is hierop een belangrijke halteplaats (wegens 
overstapfaciliteiten op de tangent richting Edegem) en is aangeduid als knooppunt van lokaal niveau. 
 
De Boomsesteenweg (aansluitend op het stedelijke netwerk) en de Sint-Bernardsesteenweg maken 
deel uit van een bovenlokale functionele fietsroute. Langs de Moerelei passeert een lokale fietsroute 
(zowel functioneel als recreatief), de Klaverbladdreef ligt op een lokale recreatieve fietsroute. (kaart 6: 
fietsroutes) 

‘Stadsbos Antwerpen’1 
Studie naar de haalbaarheid van en de mogelijkheden voor stadsbosontwikkeling op het grondgebied 
van de stad Antwerpen. (mei 2002) 
 
Onder de vorm van stadsbosontwikkeling wil de stad Antwerpen een bijdrage leveren aan een 
bosrijker en natuurlijker Vlaanderen. De term ‘stadsbosontwikkeling’ houdt een ruime interpretatie in 
van de bosfuncties. Het bos wordt multifunctioneel benaderd, met een veelheid aan mogelijke 
gebruiksvormen. In plaats van een louter economische of ecologische functie na te streven, dient het 
stadsbos ook een aantal functies over te nemen die voorheen door parken en ander stedelijk groen 
werden vervuld. 
 
Meer nog dan andere bosgebieden vervult het stadsbos een recreatieve functie, waarin bos- en 
landschapsbeleving evenals diverse recreatie-, spel- en ontspanningsmogelijkheden centraal staan. 
Tegelijk fungeert het als ontmoetingspunt. Het onmiddellijke contact tussen bos en stad is essentieel. 
Dat maakt dat de inplanting op een weloverwogen wijze moet gebeuren, waarbij niet alleen optimaal op 
de behoeften van (mogelijke) bosgebruikers wordt ingespeeld maar tevens met aspecten van 
bereikbaarheid en toegankelijkheid wordt rekening gehouden. 
 
Dit rapport gaat na in hoeverre stadsbosontwikkeling op een aantal sites mogelijk en wenselijk is en 
hoe dat kan gebeuren. De bevindingen dienen tevens aan te geven of daarnaast elders bijkomende 
bosontwikkelingen noodzakelijk blijven en op welke wijze de besproken locaties in een totaal concept 
kunnen worden gegoten. Dit concept wordt meegenomen in het ruimtelijk structuurplan voor de stad. 
                                                     
1 Het Stadsbos is een opdracht van de minister van leefmilieu van het Vlaamse gewest. Dit wordt betaald voor 50% door de 
provincie Antwerpen en 50% door het gewest. De stad heeft louter een adviserende rol. De studie is afgerond begin april en het 
eindrapport is overgemaakt aan de minister. Deze zal moeten beslissen waar er inplantingen komen en wat de mogelijke 
consequenties hiervan zijn. Daarna gaat de adviesronde van start. 
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Groene ruimten zijn schaars in de Antwerpse binnenstad. Buiten de ring bestaat er echter een 
gevarieerde afwisseling tussen aaneengesloten bebouwde gebieden en groene vingers, die zowel 
bepalend is voor de ruimtelijke structuur van de stad als voor de agglomeratie. 
De kasteeldomeinen Klaverblad en Cleydael vormen een zuidelijke groene vinger. In het noorden sluit 
dit gebied min of meer aan op het Schoonselhof en Fort 7. Deze laatste vormen een groene ruimte 
tussen Hoboken en Wilrijk die echter niet rechtstreeks op de binnenstad aansluit. Fort 7 zelf, als 
onderdeel van de 19e eeuwse fortengordel, fungeert als scharnierpunt tussen het stadsgroen en de 
open ruimte van het buitengebied. 
 
Mantel- en kapstokprincipe 
De hypothese over de gewenste grootstedelijke groenstructuur kan vanuit 2 invalshoeken benaderd 
worden: 
 

 Het mantelprincipe: het grootstedelijk gebied wordt omringd door een ‘mantel’ van relatief 
aaneengesloten open ruimten, die via stapstenen en groene vingers doordringen in het 
bebouwd gebied. Eén van de zes ruimten die samen deze mantel vormen, bestaat uit een 
langgerekt, overwegend agrarisch gebied dat zich in het zuiden uitstrekt tussen de A12 en 
de E19. Parallel daaraan, tussen Hemiksem en Aartselaar, ligt de open ruimte rond de 
kasteeldomeinen Klaverblad en Cleydael. 

 Het kapstokprincipe: de open ruimtegebieden in en rond de stad vormen 
aanknopingspunten voor een geheel van kleinere maar met elkaar verbonden groene 
ruimten die de stad omringen. Ze vormen een ‘kapstok’ van verbindende structuren 
waaraan de grotere open ruimtegebieden (de mantel) kunnen worden gekoppeld. De 
fortengordel is zo een verbindingselement. 

 
In de gewenste groenstructuur voor Antwerpen worden beide principes als complementair aanzien: de 
mantel wordt aan de kapstok opgehangen. De realisatie van dergelijke groenstructuur is een lange 
termijnproject van regionale schaal. De stad kan vanuit het kapstokprincipe echter het proces op gang 
trekken en op het eigen grondgebied delen van deze structuur uitwerken. Op deze wijze maakt het 
stadsbosproject deel uit van een groter geheel. 
 
Selectie van potentiële locaties voor stadsbosontwikkeling. 
De stad Antwerpen heeft 5 locaties aangeduid waarvan de mogelijkheden tot bosontwikkeling prioritair 
zijn onderzocht. De selectie gebeurde op basis van: 
 De ligging op het grondgebied van de stad Antwerpen. 
 De huidige bestemming. 
 De bereikbaarheid en ontsluitbaarheid. 
 De aanwezigheid van bos- en/of natuurwaarden. 
 De relatief coherente ruimtelijke structuur en verbindingsmogelijkheid met andere open ruimtelijke 

structuren. 
 De weinig complexe eigendomssituatie. 

 
Het gebied rond kasteeldomeinen Klaverblad en Cleydael (Hemiksem/Aartselaar/ Hoboken/Wilrijk) is 
aangeduid als facultatieve locatie. Het is één van de gebieden die niet of slechts gedeeltelijk aan 
voornoemde selectiecriteria voldoen, maar om andere redenen, zoals ligging of actueel 
bodemgebruik, interessant bevonden worden om verder te onderzoeken. 
 
Het gebied is landschappelijk zeer goed ontwikkeld en bezit tal van cultuurhistorische elementen die 
de belevingswaarde van het gebied aanzienlijk verhogen. De monumentale kasteel- en 
hoevegebouwen van o.a. Klaverblad, Cleydael, Hemiksem en Monnikenhof en de oude dorpskern van 
Hemiksem zijn belangrijke attractiepolen die de natuur- en landschapswaarden ondersteunen. Het 
gebied is in zekere zin vergelijkbaar met de eerste keuzelocatie 'Deurne Ertbrugge', vermits het 
eveneens een historische referentiewaarde heeft waarbij kasteelparken, veldbossen en lineaire 
groenstructuren zoals dreven en andere - vaak dubbele - bomenrijen aspectbepalend zijn. 
 
Vanwege de centrale ligging van het gebied t.o.v. de woonkernen van voornoemde gemeenten en de 
- weliswaar niet geheel intacte - verbinding met de Antwerpse fortengordel (Fort 7 en 8) en de 
groenstructuur rond de begraafplaats Schoonselhof enerzijds (noordelijk) en de vallei van de 
Edegemse beek/Grote struisbeek anderzijds (zuidelijk) neemt het een strategische positie in. Het kan 
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de draaischijf vormen naar tal van openruimtegebieden tot ver buiten de stad. Voor 
stadsbosontwikkeling is het uitermate geschikt, vooral wanneer men beoogt de huidige 
landschapsstructuur te versterken en de bestaande, goed uitgebouwde wandel- en 
fietswegeninfrastructuur naar de randgebieden door te trekken en met het stedelijk gebied te 
verbinden. Het gebied is vooral gediend met kleinschalige bebossingen en de ontwikkeling en het 
herstel van bomenrijen en houtkanten of heggen. 
 
Vooral de overgang naar het stedelijke en verstedelijkte gebied verloopt bruusk en moet beter worden 
ingekapseld om het landschapskarakter te herstellen. Dat geldt in het bijzonder voor de randstedelijke 
wijken en de industriële zone rond 'Ter Beke Hof'. 
 
De ontwikkeling van het gebied moet worden ingepast in de voorstellen voor een stadsrandbos. 
De stad zelf wenst bijzondere aandacht voor: 
 Een duidelijke scheiding; 
 Het tegengaan van versnippering; 
 Ruimtelijk gescheiden functionele gehelen. 

 

GNOP (definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 1997) 
 
In het GNOP wordt Antwerpen opgedeeld in verschillende deelgebieden. Het BPA ‘Fotografielaan’ 
behoort tot de ‘zuidelijke districten’. De belangrijkste natuurwaarden in Zuid-Antwerpen zijn het 
Nachtegalenparkcomplex, de Hobokense polder, de forten 7 en 8 en de wijk Klaverblad. 
 
Volgende groene zones in of palend aan het plangebied worden besproken in het GNOP:  
 
Wijk Klaverblad 
De omgeving van het Kasteel Klaverblad bestaat vooral uit weilanden omzoomd met knotwilgen, de 
klaverbladdreef zelf is een oude eikendreef. Er is hier ook nog een bos van 45ha. Hier komen nog 
uilen voor. De weilanden zijn zeer extensief begraasd, van overbemesting is hier geen sprake. 
Actuele waarde: kleinschalig landschap gelegen langs een industriegebied. 
Potentiële waarde: landbouwgebied met vele kleine landschapselementen. 
Knelpunten: de voornaamste bedreiging voor dit gebied wordt gevormd door de oprukkende industrie 
van de industriezone van Wilrijk. 
Suggesties: evolutie in dit gebied goed opvolgen, zorgen dat het karakter van deze buurt 
ongeschonden blijft. 
 
Hof Ter Beke 
Deze voormalige "Hof van Plaisance" bestaat uit een kasteel, een hoeve, een boomgaard en een 
parkbos. Doorheen dit domein loopt de wandelroute "het Geitepad". Dit park heeft zeker 
natuurontwikkelingskansen. 
  
Agfa(-Gevaert)-Bos 
Dicht bij het landbouwlandschap Klaverblad bevindt zich het Agfa(-Gevaert)-Bos. Zoals de 
naamgeving reeds doet vermoeden is dit bos eigendom van N.V. Agfa-Gevaert. Dit eiken-berkenbos 
vertoont een ondergroei van lijsterbes, sporkehout, hazelaar, braam en adelaarsvaren. Gewone 
esdoorn is sterk aanwezig.  
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3. KNELPUNTEN EN POTENTIES 
 

3.1. Knelpunten 
 

 Op dit moment is de achterkant van de industriezone (langs de Reigershoek) onvoldoende 
gebufferd. Dit heeft een negatieve impact op de omgevingskwaliteit in het parkgebied. De 
visuele beleving van de omgeving vanuit onder andere de Klaverbladdreef wordt gestoord 
door het zicht op de – slordige – achterkant van een aantal bedrijven. 

 
 Het industriegebied grenst op het gewestplan rechtstreeks aan de Klaverbladdreef. Een 

verdere invulling van dit terrein is reëel, wat de integratie en opwaardering van de 
Klaverbladdreef als groenelement in de omgeving in het gedrang brengt. Het industriegebied 
biedt geen ondersteuning om de dreef te bufferen. 

 
 De Klaverbladdreef is momenteel toegankelijk voor autoverkeer. Bovendien rijden de auto’s er 

te snel. De toegankelijkheid voor auto’s brengt de recreatieve en landschappelijke functie van 
de Klaverbladdreef in het gedrang en vormt een conflict met het fietsroutenetwerk. 

 
 De gebouwen van de Hoeve van Schil bevinden zich als een puntelement in het 

industriegebied. De geïsoleerde gebouwen zijn in erbarmelijke staat. De hoeve is volledig 
door industriegebied ingesloten. Binnen deze situatie kan de hoeve nooit tot zijn recht komen. 
Bovendien dienen grote investeringen te worden uitgevoerd om de hoeve in haar vroegere 
allure te herstellen en eventueel terug een functie te geven..  De hoeve ligt in de bestemming 
industriegebied, en is integraal door deze bestemming omsloten.   

 
 Aanpalend aan het plangebied ligt Autostad.  Autostad vormt als het ware een geïsoleerd 

‘eiland’ binnen het bestaande bedrijventerrein. Dit is onder andere een gevolg van de aparte 
ontsluiting naar de Boomsesteenweg. Daarenboven zorgt deze aparte ontsluiting in 
combinatie met sterke autogerichtheid van Autostad voor een zwaar conflictpunt op de 
Boomsesteenweg. 

 
 Het parkgebiedje langs de Fotografielaan op de eigendom van Agfa-Gevaert heeft slechts een 

beperkte waarde. Het ligt ecologisch volledig geïsoleerd en is niet toegankelijk. De mogelijke 
kwaliteiten van dit parkgebied gelegen in industriegebied zijn bijgevolg sterk gehypothekeerd. 

 
 Aanpalend bij het plangebied ligt de zone van Ter Beke Hof.  De huidige bestemming van 

deze zone als industriegebied hypothekeert de realisatie als effectief parkgebied, zoals 
voorzien is in de verbintenis met de hogere overheid. 

 
 

3.2. Potenties 
 

 De open ruimte is weinig gefragmenteerd; het gaat om een grote aaneengesloten groene 
ruimte. Deze bepaalt sterk het karakter van het hele gebied en sluit aan op de fortengordel 
rond Antwerpen. 

 
 De Klaverbladdreef heeft sterke kwaliteiten als groene drager en werkt als structurerend 

element voor heel de omgeving. De omgeving van de Klaverbladdreef is zowel 
landschappelijk als vanuit natuurperspectief waardevol. Het gebied is nog zeer landelijk en 
toeristisch-recreatief aantrekkelijk. 

 
 De bestaande bedrijvigheid in het industriegebied is vrij goed gebundeld. De impact op de 

open ruimte in de omgeving blijft zo beperkt. 
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 De terreinen van Agfa-Gevaert bieden ruimte voor een nieuwe ontsluiting van Autostad via 
Terbekehofdreef. Dit biedt de mogelijkheid om de druk op de Boomsesteenweg ter hoogte van 
de aparte afrit van Autostad te milderen (in functie van doorstroming en verkeersveiligheid op 
de steenweg). 

 
 Het bestaande industriegebied heeft nog ruimte voor verdere uitbreiding van de bestaande 

bedrijven en de eventuele vestiging van nieuwe bedrijven. 
 

 Het parkgebied bij Ter Beke Hof kan naar het westen uitbreiden. Zo kan de stad 
tegemoetkomen aan de overeenkomst met betrekking tot de subsidiëring van de aankoop van 
de groene zone Hof Ter Beke (rijkstoelagen artikel 63.10 d.d. 03/10/1980). 

 
 

4. ONTWIKKELINGSVISIE 
 

4.1. Doelstellingen 
 

 Bundelen en optimaliseren van bedrijvigheid 
De bedrijvigheid in het gebied moet zo veel mogelijk gebundeld worden. Op die manier kan 
het bedrijventerrein maximaal afgestemd worden op de Boomsesteenweg. Restruimten 
dienen functioneel te worden ingevuld in functie van de verdere ontwikkeling van de 
bedrijvenzone.  Dit is noodzakelijk om de behoefte aan nieuwe zones en de hieraan 
gekoppelde druk op de open ruimte te beperken.  Tevens kan door het optimaliseren van de 
ontsluiting richting Boomsesteenweg het sluipverkeer doorheen de woonstraten van het 
aanpalende woongebied (o.a. de Groenstraat) teruggedrongen worden. 
 

 Tegengaan van versnippering van het groen en bundelen van parkgebied 
Eén van de kwaliteiten in de omgeving van het BPA is de aanwezigheid van grote 
aaneengesloten groene ruimten. Versnippering van die groene ruimte moet vermeden 
worden.  Het voorzien van parkgebied langsheen de Klaverbladdreef zorgt voor: 

 Vrijwaren van aantasting van de dreef door de bestaande bestemming als 
industriegebied; 

 het maximaal aansluiting vinden bij de open ruimte rond het Klaverbladkasteel.  
 
 

4.2. Ontwikkelingsvisie voor het plangebied 
 

Algemene visie 
 
Het BPA ‘Fotografielaan’ kadert binnen de ontwikkelingsvisie voor het studiegebied ‘Omgeving 
Schoonselhof’ die werd uitgewerkt in de Richtnota Schoonselhof. Hierin wordt gesteld dat voor 
‘Omgeving Schoonselhof’ vooral aandacht moet besteed worden aan de groene open ruimte die erg 
opvallend aanwezig is. Bij alle ontwikkelingen die hier gepland worden, moet rekening gehouden 
worden met het feit dat dit gebied deel uitmaakt van een ‘groene vinger’. Via een aantal corridors 
wordt aansluiting gezocht bij enkele andere groene ruimten, zoals de fortengordel en Schoonselhof. 
Deze optie heeft bijna automatisch een aantal gevolgen voor de andere delen van het gebied.  Het 
doortrekken van deze groene vinger wordt mee geconcretiseerd in het aanpalende BPA 
Schransvelden. 
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Binnen het BPA Fotografielaan wordt de aandacht gericht op de confrontatie van industriegebied en 
parkgebied.  De bedrijvigheid wordt maximaal gericht naar de Boomsesteenweg en hier op 
afgestemd. Het is van belang een aaneengesloten bedrijventerrein te realiseren.  
 

 
 
 

Concepten 

 De Klaverbladdreef als drager van de groenstructuur. 
Het groene, landelijke karakter van de open ruimte moet gevrijwaard en zo nodig versterkt 
worden. Het hele gebied maakt deel uit van een groene vinger die via de fortengordel 
binnendringt richting de kernstad. Binnen deze groene vinger vormt de Klaverbladdreef een 
zeer herkenbare groenentiteit die de hele omgeving structureert. De dreef is – samen met de 
Moerelei – de drager van een recreatief fietsroutenetwerk. 
Vanuit de Klaverbladdreef kunnen ook heel wat dwarsrelaties naar de omgeving gelegd 
worden. Het is dan ook belangrijk dat deze – voornamelijk visuele – relaties en dus de 
openheid van het gebied behouden blijven. 
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 De Klaverbladdreef autovrij. 
Omwille van zijn landschappelijke kwaliteiten wordt de Klaverbladdreef gevrijwaard van 
autoverkeer. Op die manier kan de dreef optimaal worden ingeschakeld in de fiets- en 
wandelroutes. 

 Het parkgebied als drager voor zachte recreatie. 
De landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarde maken dit parkgebied aantrekkelijk voor 
recreatie. Zachte recreatie wordt dan ook gestimuleerd door de uitbouw van een recreatief 
fiets- en wandelnetwerk. Het kruis gevormd door Moerelei en Klaverbladdreef is de drager van 
dit netwerk, waarin aantrekkingspunten als het kasteel Klaverblad, de schansen en 
Schoonselhof als stapstenen kunnen fungeren. Het gaat hier wel degelijk om ‘zachte’ recreatie 
die op geen enkele manier de omgeving onder druk mag zetten. 
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 Het ‘switchen’ van parkgebied en industriegebied. 
Het parkgebied ter hoogte van de Fotografielaan is kleinschalig en ligt volledig ingesloten in 
industriegebied. Dit parkgebied heeft door het feit dat het helemaal geïsoleerd ligt slechts een 
geringe groen- en natuurfunctie voor de omgeving. Het gebied is integraal door 
industriegebied omringd.  
De Klaverbladdreef ter hoogte van het kasteel Klaverblad wordt zelf vrij hard geconfronteerd  
met het industriegebied. De grens van het industriegebied ligt aan de Klaverbladdreef. Indien 
het industriegebied volledig wordt ingevuld, worden de natuurwaarde en landschappelijke 
kwaliteiten van de dreef en zijn omgeving sterk aangetast.  
Door de omwisseling van het industriegebied met het parkgebied wordt een oplossing 
geboden voor deze conflicten. Tevens wordt een verdere versnippering van het groen zo 
tegen gegaan en het achterliggende bedrijventerrein kan meteen landschappelijk–visueel 
worden gebufferd. 
 

 Geen verder behoud van Hoeve van Schil. 
De Hoeve van Schil is momenteel in zeer slechte staat en levert geen bijdrage tot de cultureel-
landschappelijke kwaliteiten.  De Hoeve van Schil zal – gezien de ligging in industriegebied – 
volledig ingesloten worden door bedrijvigheid bij de effectieve invulling van het terrein. Door 
de zeer slechte staat van de hoeve zouden zeer zware structurele investeringen vereist zijn 
om de hoeve terug enige allure en functionaliteit te kunnen geven.  Daarbij blijft dan nog de 
zware confrontatie met en de druk van het grootschalige reeds in belangrijke mate ingevulde 
industriegebied. Indien de hoeve niet verder behouden blijft, kan een optimale en compacte 
invulling van het industriegebied gerealiseerd worden. Dit impliceert dat elders in de omgeving 
en concreet rond de landschappelijk zeer waardevolle Klaverbladdreef terreinen van 
aantasting door industrie kunnen worden gevrijwaard. Dergelijke ingrepen versterken de 
landschappelijke en ecologische waarde van deze omgeving.   
Het industriegebied kan een optimalere benutting krijgen indien het homogeen en 
aaneensluitend kan worden ingevuld.  Daarom opteert de stad niet voor het verdere behoud 
van de Hoeve van Schil. 

 Nieuwe ontsluitingsweg voor Autostad. 
Aanpalend aan het plangebied zal aan de westzijde op het perceel van Agfa-Gevaert een 
nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd die deels de huidige ontsluiting van Autostad mee 
zal opvangen. Op die manier wordt de relatie van Autostad met de rest van het 
bedrijventerrein versterkt. Bovendien neemt de druk op het conflictpunt bij de huidige 
aansluiting op de Boomsesteenweg af. Voor de ontsluiting van de industriezone Terbekehof 
voor vrachtverkeer kan een route worden uitgestippeld met éénrichtingsverkeer vanaf de 
N177 naar de Moerelei. 

 Versterken van het parkgebied bij Ter Beke Hof. 
Aanpalend aan het plangebied ligt het parkgebied bij Ter Beke Hof. Dit gebied kan worden 
uitgebreid naar het westen toe. Met de versterking van dit parkgebied wordt meteen ook een 
deel van het parkgebied aan de Fotografielaan gecompenseerd. 
 
Opmerking: Om tegemoet te komen aan de overeenkomst met betrekking tot de subsidiëring 
van de aankoop van de groene zone Hof Ter Beke (rijkstoelagen artikel 63.10 d.d. 
03/10/1980) dient een deel van de industriezone bij Hof Ter Beke te worden herbestemd als 
parkgebied. Dit draagt meteen ook bij tot de versterking van het bestaande parkgebied. 
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Structuurschets 
 
Bij de ‘switch’ van het ingesloten parkgebied en het industriegebied zijn twee elementen van belang: 

- enerzijds wordt het parkgebied ter hoogte van de Klaverbladdreef aangewend om een visuele 
buffer voor het bedrijventerrein te realiseren en het kleinschalige parkgebied met agrarisch 
medegebruik te versterken; 

- anderzijds moet te allen tijde vermeden worden dat de Klaverbladdreef ‘verstikt’ tussen 
bebossing. Dit zou immers zijn specifieke landschappelijke kwaliteiten en structurerende 
werking als herkenbare entiteit sterk hypothekeren. Vanuit de dreef worden immers heel wat 
visuele dwarsrelaties gelegd naar de omgeving. 

 
Daarom wordt langs de Klaverbladdreef een brede groenstrook voorzien deels als versterking van de 
landschappelijke kwaliteiten en deels als visuele buffer. De zone tussen de dreef en de groenstrook 
wordt als open ruimte behouden, waardoor de dreef zelf voldoende ‘ademruimte’ heeft. 
Binnen de structuurschets wordt geopteerd om de Hoeve van Schil niet te behouden.   
 
Het industriegebied wordt verdicht met een invulling ten zuidwesten van de Fotografielaan.  De 
eigenlijke bestemming als industriegebied wordt teruggedrongen van aan de Klaverbladdreef richting 
Reigershoek en Fotografielaan.   

 
Verder wordt aanpalend aan het plangebied aan de oostelijke perceelsgrens van Agfa-Gevaert een 
nieuwe ontsluitingsweg voorzien voor Autostad. Deze sluit aan op de Terbekehofdreef en zal de 
verkeersdruk van de huidige aansluiting van Autostad op de Boomsesteenweg milderen 
(verkeersveiligheid, minderen van conflictpunten door spreiding van verkeersstromen). 
 
Opmerking: de herbestemming van de industriezone bij Ter Beke Hof naar parkgebied en de nieuwe 
ontsluitingsweg kan gerealiseerd worden binnen het in opmaak zijnde BPA Terbekehofdreef. 
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4.3. Krachtlijnen en randvoorwaarden voor de voorschriften 
 

 De Klaverbladdreef wordt opgenomen in een zone die zijn structurerende werking als 
herkenbare entiteit garandeert. Binnen deze bestemming moet de openheid langs de dreef 
gegarandeerd worden. 

 
 Op het terrein van Agfa-Gevaert moet vanaf de Terbekehofdreef langs de oostelijke 

perceelsgrens een toegang voorzien worden naar Autostad. Deze toegang heeft een privaat 
karakter.  Deze toegang wordt opgenomen in het BPA Terbekehofdreef dat aanpalend aan 
het huidige plangebied zal worden opgemaakt.   

 
 Er dient een aaneengesloten parkgebied gerealiseerd te worden. 

 
 De invulling van het industriegebied moet kunnen geoptimaliseerd in functie van de verdere 

ontwikkeling van de bestaande bedrijvigheid en vestiging van nieuwe bedrijven in 
aanverwante sectoren. 

 
 

5. JURIDISCH-ADMINISTRATIEVE ASPECTEN 
 

5.1. Modaliteiten van het BPA 
 

Gevolgen voor de feitelijke en/of juridische bestaande toestand 
 
BPA ‘Fotografielaan’ heeft een totale oppervlakte van 61,43 ha. 
Het BPA brengt volgende bestemmingswijzigingen met zich mee: 
 
Bestaande bestemmingen (gewestplan) Nieuwe bestemmingen (BPA) oppervlakte 
parkgebied industriegebied 6,42 ha
industriegebied parkgebied 

- parkzone met bufferend karakter 
- zone voor parkgebied en zone voor 
dreef 

9,16 ha
- 1,23 ha
- 7,91 ha

 
 
Compensatieregeling inzake de ruimtelijke bestemmingen 
 
Het bestaande parkgebied aan de Fotografielaan heeft een oppervlakte van 6,42 ha (basis 
gewestplan 1/25000), die als bestemming minimaal integraal gecompenseerd dient te worden: 

 1,23 ha industriegebied wordt herbestemd als parkzone met bufferend karakter; 
 7,91 ha industriegebied wordt herbestemd als zone voor parkgebied. 

Totaal: 9,16 ha industriegebied wordt binnen de contouren van het BPA bestemd als een 
bestemming vergelijkbaar met “parkgebied”. 

Deze oppervlaktes worden hoofdzakelijk voorzien langs de Klaverbladdreef en deels in de 
reservatiestrook aanpalend aan de open ruimte onder de terreinen van Agfa-Gevaert. Deze 
oppervlakte is noodzakelijk om de landschappelijke kwaliteiten van de dreef te kunnen vrijwaren en 
voldoende landschappelijk-visuele buffering ten opzichte van het industriegebied te kunnen voorzien. 
 
Opmerking: Daarnaast voorziet de stad om 1,78 ha industriegebied te herbestemmen als parkgebied 
aanpalend bij het plangebied ter hoogte van Ter Beke Hof (uit te werken in BPA Terbekehofdreef).  
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5.2. Andere technische gegevens 

Rooilijnplannen 
Niet van toepassing 

Bestaande wegenis 
- Moerelei 
- Fotografielaan 
- Reigershoek 
- Klaverbladdreef 

Wijziging wegenissen 
 
De Klaverbladdreef wordt opgenomen in een ‘zone voor dreef’. 
 
De Reigershoek verdwijnt en wordt opgenomen in ‘zone voor industrie’. 
 
Ter hoogte van het kruispunt Moerelei–Groenstraat–Fotografielaan wordt een zone voor 
verkeerskundige ingrepen voorzien om het vrachtverkeer weg te leiden van de Groenstraat en het 
omringende woongebied. Hieronder worden twee voorbeelden aangegeven van mogelijke 
verkeerskundige ingrepen  
 
1. Concept rotonde 2.Concept T-kruispunt met voetgangers-

verbinding naar Groenstraat 
 

            
 

Compensatieregeling inzake de bebossing 
Deze toelichting wordt zuiver ter informatie aan het dossier toegevoegd. Het decreet RO en de 
compensatie van ruimtelijke bestemmingen staan immers los van de compensatie zoals bedoeld in 
het bosdecreet. 
 
Het parkgebied bij de Fotografielaan is bebost. Er dient overeenkomstig het bosdecreet bij het 
herbestemmen van dit parkgebied naar industriegebied met het rooien van de bomen als gevolg, ook 
een compenserende bebossing gerealiseerd te worden. Rekening houdend met een 
compensatiefactor 2 (volgens het bosdecreet) bedraagt de oppervlakte compenserende bebossing 
bijgevolg 12,84 ha (Deze oppervlakte is slechts benaderend.  Zij moeten geverifieerd worden door 
opmetingen ter plaatse). Binnen de perimeter van het BPA kunnen volgende zones benut worden voor 
de compensatie: 

- binnen de parkzone met bufferend karakter langsheen de zone voor industrie: minimaal 1,23 
ha; 

- zone voor parkgebied: ruim 7,91 ha waarin kleinschalige bosjes, houtkanten en hagen  
voorzien worden, naast dicht beboste zones. Op deze wijze kan ook hier compensatie 
gevonden worden. Bij Ter Beke Hof is er mogelijkheid tot uitbreiding van de bestaande 
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bebossing. Hier kan 2,16 ha compenserende bebossing gerealiseerd worden (een deel 
hiervan valt binnen bestaand parkgebied, de rest krijgt een nieuwe bestemming als 
parkgebied ter grootte van (1,78 ha). 

De overige 1,54 ha compenserende bebossing moet elders voorzien worden en kan worden 
vastgelegd in het ‘stadsbos’-concept. 
 

6. OVERLEG EN INSPRAAK 
 

Adviezen van de beheerders van de wegenis 
Geen  

Bijkomende inlichtingen vanuit de plenaire vergadering 
Het verslag van de plenaire vergadering is toegevoegd als bijlage samen met de verstrekte adviezen 
van de betrokken besturen.  
Het BPA werd in belangrijke mate aangepast om tegemoet te komen aan de adviezen van de plenaire 
vergadering.  Het advies van Monumenten en Landschappen wordt niet gevolgd.  De stad opteert hier 
duidelijk om de Hoeve van Schil niet te behouden.  De deklasseringsprocedure (opheffing van 
bescherming) werd door de stad aangevraagd.  De opheffing van de bescherming is een feit bij 
ministerieel besluit van 05/07/2004. 
 

Openbaar onderzoek 
Het openbaar onderzoek liep van 15/07/04 tot 31/08/04.  Er werden 11 bewaarschriften ingediend.  De 
bezwaarschriften werden behandeld door de ontwerper en de gecoro en verworpen.  Het advies met 
betrekking tot de bezwaarschriften is toegevoegd als bijlage. 
 
Ingevolge de bezwaarschriften werden twee scenario’s gelanceerd voor de verdere opvolging van het 
plan. 
Scenario 1: 
Het plan blijft behouden zoals in de gemeenteraad voorlopig aanvaard en zoals voorgelegd in het 
openbaar onderzoek.  Dit scenario geniet de voorkeur van de gecoro.   
Scenario 2 
Het plan kan worden aangepast als volgt: een klein deel van het parkgebied gelegen in de 
reservatiestrook aanpalend aan het BPA Terbekehof in opmaak werd uit het plan gesloten.  Deze 
zone zal mee opgenomen worden in het BPA Terbekeho.  Binnen de opmaak van dit BPA zal een 
behoefteonderzoek uitgevoerd worden om vast te stellen of het wenselijk is dat hetzij de bestemming 
industriegebied, zoals voorzien op het gewestplan, behouden blijft, hetzij een groenbestemming 
voorzien wordt zoals voorgesteld in het BPA Fotografielaan dat voorgelegd werd voor het openbaar 
onderzoek. Vervolgens dient het BPA Terbekehof tevens onderworpen te worden aan een openbaar 
onderzoek. Enkele informatieve elementen werden aan de toelichtingsnota toegevoegd ter 
verduidelijking. 
 
Enkele bezwaarschriften voerden de ligging van leidingen van Air Liquide aan als tegenwerping van 
het voorzien van parkgebied met hieraan gekoppelde beplantingen daar waar nu het gewestplan 
industriegebied voorziet.   
De ligging van deze pijpleiding is opgenomen als bijlage bij de toelichtingsnota.   
 
Aansluitend op het openbaar onderzoek werd de opbouw van de voorschriften aangepast ingevolge 
het advies van Rohm Antwerpen.  Alle bepalingen werden in één kolom ondergebracht.  Er is geen 
onderscheid meer tussen richtinggevende en bindende bepalingen.  De inhoud van de voorschriften 
bleef ongewijzigd.  De verduidelijkende illustraties, voorbeelden van kruispuntinrichting, zijn uit het 
voorschriftenbundel verwijderd en toegevoegd aan de toelichtingsnota.   
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Advies van het College van burgemeester en schepenen en definitieve aanvaarding door de 
gemeenteraad 
 
Het college heeft het advies bij de bezwaarschriften gevolgd en het dossier voorgelegd aan de 
gemeenteraad voor definitieve aanvaarding. 
 
De gemeenteraad opteerde voor een definitieve aanvaarding van het bestemmingsplan in de vorm 
zoals het voorlopig aanvaard was.  Met ander woorden het bestemmingsplan wordt niet aangepast 
ingevolge de ingediende bezwaarschriften. Het parkgebied wordt integraal behouden zoals voorzien 
op het voorlopig aanvaarde bestemmingsplan. 
 
 
 
Opgemaakt door ondergetekende ontwerper te Antwerpen, 
 
 
 
 
 
Frank De Bruyne, 
Stedenbouwkundige 


