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VOORWOORD

Deze nota is één van de zes analysenota’s die als eerste stap in het planproces van het 
Groenplan werden opgemaakt:

1_ Methodiek, basisstructuur en context
2_ Ecologische functie
3_ Milieufunctie
4_ Historische functie
5_ Gebruiksfunctie
6_ Flankerende functie

De nota ‘Historische functie’ analyseert de historische betekenis van het groenareaal in 
Antwerpen en gaat na of er specifieke beleidsmatige maatregelen nodig zijn om de historische 
waarde van de relevante gebieden te verbeteren. 
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Historisch groenpatrimonium 
heeft een lange en bewogen 
geschiedenis. Dit erfgoed is 
waardevol, maar ook zeer 
kwetsbaar. 
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1. BASISPRINCIPES HISTORISCH GROEN
Antwerpen heeft een rijk cultuurhistorisch verleden dat niet alleen terug te vinden is in het 
historisch bouwkundig patrimonium, maar ook in het groenpatrimonium van de open ruimte, de 
landschappen, de groene boulevards en de parken. Hoe ouder het groenpatrimonium is, hoe 
meer het verankerd zit in het collectief geheugen van de buurt. 

Het s-RSA stelt dat “... de identiteit van de buurten en wijken pas kan versterkt worden indien 
zorg wordt gedragen voor het cultuurhistorisch (en archeologisch) erfgoed”. Het erfgoed wordt 
daarbij ruim gezien, namelijk “gemaakt van gebouwen en tuinen, parken en landelijke relicten”. 
Het s-RSA beschouwt het erfgoed als een soort van ‘inlegwerk’ waarin elke periode haar 
waarde heeft binnen het weefsel. Het s-RSA doet dan ook een appel aan flexibiliteit en vraagt 
“hanteerbare principes bij het evalueren van het erfgoed in functie van stedelijke ontwikkeling”. 

De stad wil haar waardevol patrimonium behouden en versterken door ze zinvolle 
hedendaagse functies te geven. Er kan van uitgegaan worden dat dit ook voor de parken en de 
landschapsrelicten het geval is. Duurzaam groen- en landschapsbeheer moet er over waken 
dat onze open ruimte door meerdere generaties kan gebruikt worden en doorheen de tijd kan 
aangepast worden aan de steeds wijzigende leefgewoonten en functionele behoeften, zonder 
daarbij de waarden en betekenis uit het verleden definitief te verliezen. 

1.1 Definitie historische functie

Een stad, een landschap en het groen in het bijzonder zijn een dynamisch verschijnsel dat 
continu evolueert. De veranderingen zijn een gevolg van zowel natuurlijke factoren en 
processen  als van menselijke factoren en cultuurgebonden processen. Beide samen laten door 
de tijd sporen na. Er ontstaat een open ruimte met een verhaal en identiteit, een historie die 
regelmatig aangevuld en herschreven wordt. Dit alles geeft aan de open ruimte een emotionele, 
symbolische en educatieve (wetenschappelijke) waarde en betekenis, die direct invloed heeft 
op de betrokken gebruikers en het beeld van de stad.   

1.1.1 Cultuurhistorisch erfgoed

Onder erfgoed wordt in het algemeen hoofdzakelijk cultuurhistorisch erfgoed verstaan, namelijk 
wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en vanuit een bepaalde 
invalshoek tegenwoordig een erfgoedwaarde heeft. Van oudsher vormt de wetenschappelijke 
benadering het hoofdmotief voor de bewaring van dit erfgoed. Het zijn immers de overgebleven 
getuigen van het verleden, die een bron vormen voor historisch onderzoek. 

Uiteraard heeft ook het natuurlijk erfgoed, namelijk wat niet door de mens gemaakt is en nu nog 
bestaat, alleen al omwille van haar zeldzaamheid een bijzondere waarde. De natuurgebieden, 
die soms wel door toedoen van de mens zijn ontstaan of er door beïnvloed zijn (vb: Hobokense 
Polder), hebben ook een bijzondere historische betekenis, maar evolueren qua beeld op een 
eerder natuurlijke wijze. In die zin documenteren zij eveneens een aspect van het verleden. 

In een tijd waarin alles snel verandert, biedt de aanwezigheid van historisch erfgoed ook een 
mentale houvast die vervreemding beperkt. Erfgoed verklaart onze identiteit. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen wordt meer en meer rekening gehouden met erfgoed en dienen de historische 
kwaliteiten als uitgangspunt voor het creëren van kwaliteit. Immers, cultuurhistorische waarden 
en eigenaardigheden kleuren de leefomgeving. 
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1.1.2 Cultuurhistorisch groenareaal

In dit groenplan wordt de nadruk gelegd op de cultuurhistorische aspecten van het groenareaal. 
De aandacht is voornamelijk gericht op historische groenobjecten die specifiek door en ten 
behoeve van menselijke activiteiten zijn ingericht en beheerd. 

Groen erfgoed vraagt om een bijzondere aanpak omdat het voor een groot deel bepaald wordt 
door beplantingen. Anders dan bouwkundige artefacten verandert dit vegetatief materiaal per 
definitie en veel sneller in de tijd. Het groeit uit zichzelf en stelt daarom andere eisen aan 
onderhoud, conservering, renovatie, restauratie en gebruik. Het is een levend erfgoed, dat 
maakt het uniek en zeer kwetsbaar. 

De UNESCO Werelderfgoed Conventie heeft voor dit specifieke erfgoed in 1992 een 
nieuwe categorie ingevoerd, namelijk het ‘cultuurlandschap’. Het wordt omschreven als het 
gecombineerde werk van natuur en mens. Cultuurlandschappen worden beschouwd als 
illustratief voor de evolutie van de menselijke maatschappij in de loop van de tijd, beïnvloed 
door fysische beperkingen en/of mogelijkheden geboden door de natuurlijke context en door 
opeenvolgende sociale, economische en culturele krachten, zowel externe als interne. 

Thans wordt hierbij onderscheid gemaakt in drie subcategorieën:

● Ontworpen landschappen
werden bewust door de mens ontworpen en gecreëerd zoals tuinen en parken. 

● Organisch gegroeide landschappen
weerspiegelen het proces van interactie tussen cultuur en de natuurlijke context. Hierbij 
wordt nog een verder onderscheid gemaakt tussen:
► Relictlandschappen

bezitten nog getuigenissen van processen uit het verleden die thans niet meer actief zijn.
► Voortdurende landschappen

waar de traditionele levenswijze tot op heden bestaat.

● Associatieve cultuurlandschappen
staan symbool voor hun religieuze, artistieke of culturele betekenissen.

Omwille van de relevantie qua voorkomen binnen de stad Antwerpen worden de twee eerste 
categorieën, namelijk de ontworpen landschappen en de relictlandschappen, gebruikt bij het 
onderzoek van het groenplan. 
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1.1.3 Ontworpen landschappen

Dit zijn groene gebieden met een historische relevantie, die in een bepaalde tijdsgeest en 
voor een specifiek doel ontworpen en aangelegd zijn. Men kan er landschappelijke en 
stedenbouwkundige aspecten en aspecten van (kunst)historische aard in waarnemen. Deze 
bepalen samen de cultuurhistorische waarde. In Antwerpen onderscheidt men:

● Openbare parken
Een park is een door de mens ontworpen en aangelegd of (her)ingericht groengebied met 
een recreatieve functie. In parken zijn er wandelpaden, speelweiden en vaak ook vijvers. 

● Begraafplaatsen en kerkhoven
Dit zijn terreinen waar overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden. Antwerpen heeft 
een aantal begraafplaatsen of kerkhoven als begraafpark heringericht. Begraafplaatsen 
worden meer en meer beschouwd als bijzondere publieke parken waar men niet alleen naar 
toe gaat om de doden te eren maar ook om te ontmoeten of rust op te zoeken. 

● Militair erfgoed
Antwerpen is lang een versterkte stad geweest. De oude militaire bolwerken hebben hun 
oorspronkelijke functie verloren en werden publieke groene plekken. 

● Boulevards en stedelijke groenassen
Hiertoe behoren bepaalde structurerende groenassen, bvb. de Leien, die eens zijn aangelegd 
om te flaneren.

● Tuinen, kasteeltuinen en erven
Historische tuinen, tuinen bij kasteeldomeinen en een aantal boerenerven zijn eveneens 
zeer waardevol cultuurhistorisch patrimonium. Vaak hebben ze echter een privaat karakter. 

1.1.4 Relictlandschappen

Dit zijn groene gebieden waarbij sprake is van een niet-ontworpen interactie tussen cultuur 
en de natuurlijke context. In Vlaanderen zijn geen zuivere natuurlijke landschappen meer 
aanwezig. Alle gebieden die niet tot de ontworpen landschappen behoren en waar overblijfselen 
uit vroegere tijd aanwezig zijn, zijn relictlandschap. Vooral de gave historische agrarische 
cultuurlandschappen en de groenblauwe structuur vormen een aandachtspunt. Het zijn 
gebieden die ook dikwijls een grote mate van recreatief medegebruik kennen. In Antwerpen 
onderscheidt men:

● Semi-natuurlijke relictlandschappen
Dit zijn een aantal beekvalleien en boscomplexen die sporen dragen van menselijke 
interactie uit het verleden. 

● Agrarische relictlandschappen
Polders, akkergebieden en weidecomplexen bevatten dikwijls nog waarneembare elementen 
met historische relevantie (wegenpatroon, kavelindeling, beplanting, grachtenpatroon,...). 
Ook de hoevebouw vormde in het verleden een beeldbepalend element. Her en der in de 
Antwerpse districten zijn nog enkele hoeven bewaard gebleven. De historische functie heeft 
intussen meer belang dan de economische functie.

● Lijnrelicten en elementen van het blauwe netwerk
Binnen het Antwerpse groenareaal komen tal van specifieke lijnelementen (dijken, 
invalswegen met bomenrijen,...) voor die documenteren hoe in het verleden met het 
landschap werd omgegaan en hoe het getransformeerd werd.  
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Figuur 1: Groenblauwe structuur 1775
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2. DE EVOLUTIE VAN DE ANTWERPSE 
 GROENBLAUWE STRUCTUUR
2.1 Semi-natuurlijke landschappen

2.1.1 Beekvalleien

Op het einde van de 18e eeuw was de vallei van het Groot en Klein Schijn heel duidelijk als een 
continue structuur aanwezig in het landschap. Na de samenvloeiing stroomden de beken door 
een meersenlandschap om ter hoogte van het huidige Eilandje in de Schelde uit te monden. 
Dit bleef zo tot de aanleg van de Brialmontomwalling. De omwalling en de nieuwe dokken 
verstoorden de natuurlijke beekloop grondig. Stroomopwaarts van de huidige Ring is het Groot 
Schijn nog steeds als een landschappelijk structuur aanwezig. Vanaf de Ring is het natuurlijke 
verloop echter volledig verdwenen. Het Klein Schijn is stroomopwaarts vanaf de Ring amper 
aanwezig. De beek kronkelt er door het bedrijventerrein en het begeleidende groen is weg. Al 
in 1900 werd net ten noorden van het Klein Schijn het Albertkanaal aangelegd. 

Ten noorden van Antwerpen waren in 1770 een aantal parallelle beken goed herkenbaar. Ze 
structureerden de hele inrichting van het landschap: wegen liepen parallel aan de beken en 
akkers en weilanden vormden lange percelen loodrecht op de beeklopen. Vele van de beken 
mondden uit in een groot meersengebied (1) dat zich ten noorden van Oosterweel bevond. Ook 
ten zuiden van fort Lillo was er een meersengebied. Sommige beken mondden er uit in kreken. 
In de 19e eeuw werden in het noordelijke gebied een aantal inpolderingswerken uitgevoerd. 
Deze respecteerden de beken of maakten gebruik van de aanwezigheid van het water. Het 
meersengebied bij Lillo werd wel al gedeeltelijk opgehoogd. Bij de Brialmontwerken werd het 
Groot Schijn door het noordelijke poldergebied omgeleid via de Parallelgracht. Een aantal 
beken sloot hierop aan. De Ekerse Putten werden in deze periode uitgegraven. In de 20e eeuw 
werden de meersen opgehoogd en maakte de open ruimte plaats voor de havenontwikkeling. 
Omstreeks 1770 waren de valleien van de Hollebeek en Struisbeek ten zuiden van Antwerpen 
vrij smal maar toch herkenbaar tussen de akkers. Het gebied behield tot de 20e eeuw een 
landelijk karakter met voornamelijk akkers. Vanaf 1900 is een vernatting en verbreding van de 
Struisbeekvallei merkbaar. Akkers maakten plaats voor natte weilanden. De Hollebeek werd al 
in de 19e eeuw geïntegreerd in het Schoonselhofdomein. Vanaf eind 19e eeuw verdween het 
stroomafwaartse traject van de beek vanaf de St.-Bernardsesteenweg onder de grond. 

2.1.2 Heidegebied

Aan de noordoostelijke uithoek van de huidige stadsgrens lag in de 18e eeuw een gigantisch 
heidelandschap op zandige heuvels. Dit gebied werd vanaf de 19e eeuw geleidelijk aan 
ingenomen door bebossing. Op het Antwerpse grondgebied rest vandaag nog maar een klein 
stukje heidegebied ten oosten van Zandvliet: de Ruige Heide. 

2.1.3 Boscomplexen

Bossen waren in de 18e eeuw schaars in en rond Antwerpen. Enkel op de overgang tussen 
de noordelijke polders en het hoger gelegen heidelandschap, ter hoogte van Merksem en 
Kapellen, en in het zuiden langsheen de Hollebeek kwamen concentraties bosjes voor. Vanaf 
de 19e eeuw doet zich vooral in het noordoosten, aan de grens met de Brabantse Wal, een 
sterke aangroei van bossen op de drogere zandgronden voor. Tegen de 20e eeuw is in het 
zuiden de bebossing nagenoeg verdwenen. 

(1) Een meersengebied is een laaggelegen vochtig grasland in een beek- of riviervallei. 
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Figuur 2: Groenblauwe structuur 1830
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2.2 Rurale gebieden

2.2.1 Polders

Al sinds de 10e eeuw wierp de mens her en der kleine dijken op om het achterliggende land 
veilig te stellen voor het Scheldewater. Door de opkomst van betere rechnieken kwam er 
vanaf de 16e eeuw vaart in de inpolderingen. Ten tijde van Ferraris (1770) waren nagenoeg 
alle alluviale gebieden van de Schelde op Antwerps grondgebied ingepolderd. Enkel ten 
westen (Linkeroever) en ten noorden van de kern van Antwerpen bevonden zich in 1770 nog 
moerasgebieden of meersen. De noordelijke polders bleven bestaan tot de helft van de 20e 
eeuw. Nu resten nog slechts fragmenten ervan rond Berendrecht en Zandvliet. De inpoldering 
van meer stroomafwaartse gebieden langs de Schelde ging nog door tot einde de 19e eeuw. 

2.2.2 Akkers

In de 18e eeuw namen akkers het grootste deel van het ruraal gebied in. Afhankelijk van de 
ligging vertoonden de akkerpercelen een andere vorm en hadden ze een andere schaal. 

Ten zuiden van Antwerpen situeerden zich de oudste akkers. De percelen hadden hier een heel 
grillige vorm en waren nagenoeg altijd omzoomd met heggen, houtkanten of bomenrijen. In en 
rondom de vallei van het Groot en Kleine Schijn was er een grote afwisseling tussen akkers, 
weilanden, bosjes en kasteeldomeinen. De akkers op de zandige gronden waren er heel smal 
en langgerekt. In de noordelijke polders waren de akkers groter en regelmatig van vorm en 
hadden ontwateringsgrachten. 

Naarmate de stad groeide, vooral vanaf de 19e eeuw, ging steeds meer akkerland 
en de daarbijhorende landschapselementen verloren. O.a. de bouw van de  
Brialmontverdedigingswerken ging ten koste van heel wat landbouwgebied. In de 20e eeuw is 
bijna alle akkerland verdwenen. Enkel in het uiterste zuiden en noorden van de stad komen nog 
landbouwpercelen voor. 

2.2.3 Meersen, vochtige weiden en hooilanden

Meersen zijn laaggelegen vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een beek of rivier. 
Vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. Op het grondgebied van Antwerpen zijn de 
meersen die op de alluviale gronden langs de Schelde lagen nagenoeg allemaal verdwenen. 

Het grootste meersengebied situeerde zich op Linkeroever. Vanaf 1930 werd het bijna volledig 
aangehoogd voor een nieuwe stadsuitbreiding. Aan de rand ontstond zo o.a. de plas van 
Blokkersdijk. Ten noorden van de stad ging het meersengebied van Oosterweel en Lillo in de 
19e eeuw verloren door de aanleg van de haven. De weiden en hooilanden langs het Groot 
Schijn werden in het begin van de 20e eeuw opgenomen in het openbare park Rivierenhof. 
Ten zuiden van de Schijnvallei is, ondanks de sterke verstedelijking, in de 20e eeuw het aantal 
weiden en vooral graslanden toegenomen ten koste van akkerland. O.a. de toename van het 
aandeel paardenweiden is een recente trend. 
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Figuur 3: Groenblauwe structuur 1900
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2.3 Militaire en defensieve structuren

Antwerpen, ooit de grootste vestingstad van Europa, kent een uitgebreide militaire 
bouwgeschiedenis. Deze verdedigingswerken hebben hun stempel gedrukt op het landschap 
en bepalen voor een stuk de ruimtelijke structuur van de stad. Een deel van deze militaire sites 
is verdwenen, maar andere bestaan nog steeds en zijn nu vaak groene open ruimtegebieden. 

2.3.1 16e eeuwse omwalling

Een eerste golf van grote militaire werken vond plaats medio 16e eeuw. De stad was rijk en 
groeide snel. Tegen nakende invallen werden wallen opgetrokken met als sluitstuk in 1567 het 
Zuidkasteel, een citadel ten zuiden van de toenmalige stad. Deze wallen staan bekend als de 
‘Spaanse omwalling’ omdat ze gedurende de hele periode van Spaanse overheersing bleven 
bestaan. Pas na de oprichting van de Belgische staat werden ze gesloopt (1864) en omgevormd 
tot een boulevard met prestigieuze gebouwen: de huidige Leien. Op de plaats van de Herentalse 
Lunet (2) werd een park ontworpen: het stadspark. Van de zeven vooruitgeschoven fortjes is 
enkel nog een restant van fortje 2 bewaard gebleven op de plaats van de huidige Arenahal. 

Ook in de tachtigjarige oorlog werden er, net voor de val van Antwerpen in 1585, al veel 
verdedigingswerken uitgevoerd. Antwerpen stond toen onder het bewind van de Nederlanden. 
Door een nakende inval van de Spanjaarden werden er in opdracht van Willem van Oranje een 
aantal forten gebouwd langs de Schelde. Op de plaats van een bestaande schans (3) werd het 
fort van Lillo gebouwd (1579) en net erna dat van Liefkenshoek op de overliggende oever. In 
1584 liet Allesandro Farnese (Spanje) twee forten en bruggenhoofden oprichten om een greep 
te krijgen op de stad: het fort Sint Filip op rechteroever en het fort Sint Marie op linkeroever. 

2.3.2 19e eeuwse vesting

Een tweede golf van militaire bouwwerken was er rond 1860. De Belgische staat wou Antwerpen 
tot haar militaire hoofdstad maken. De oude Spaanse omwalling werd gesloopt en vervangen 
door de Brialmontvesting. Deze brede omwalling werd 100 jaar later gesloopt voor de aanleg 
van de huidige Singel en R1 (Ring). Langsheen dit tracé zijn nog enkele onderdelen van de 
vroegere vesting bewaard gebleven. De parken Mastvest en Brilschans zijn vroegere lunetten. 
De parkjes aan de Berchemsepoort en Borsbeeksepoort waren poortgebieden in de vesten. 
Ook het Leeuwerikpark en het Schijntje zijn onderdelen van de Brialmontvesten. 

Gelijktijdig werden 8 vooruitgeschoven forten gebouwd. Enkel fort 1 werd volledig gesloopt. 
De andere forten zijn (deels) bewaard en ingevuld met open ruimte - functies. Hiervan liggen 
enkel fort 6, fort 7 en fort 8 op Antwerps grondgebied. Ten zuiden van fort 8 zijn nog een aantal 
schansen bewaard. In 1862 werd het militair fort Noordkasteel gebouwd op de plaats van het 
kleinere fort Ferdinand. Al in 1881 werd een deel ervan gesloopt om plaats te maken voor de 
haven. Enkel het zuidelijk deel is bewaard gebleven. In 1870 werd besloten de fortengordel nog 
uit te breiden met o.a. het fort van Merksem. 

2.3.3 20e eeuwse antitankgracht

In 1939 werd de antitankgracht gegraven met de bedoeling vijandelijke tanks te stoppen 
vooraleer ze Antwerpen konden bereiken. Deze kunstmatige waterloop vormt een grote 
kwartcirkel ten noordoosten van de stad. Nu is het een belangrijk natuurverbindingsgebied 
dat verschillende natuurgebieden en bossen met elkaar verbindt. Het noordelijke uiteinde liep 
oorspronkelijk tot aan de Schelde, maar nu nog slechts tot de havendokken. De Opstalbeek 
is met de gracht verbonden. De gracht vormt samen met een recente dijk de grens tussen het 
Reigersbos en de haven. 

(2) Een lunet is een klein vestingwerk met twee naar buiten gerichte schuine zijden. 
(3) Een schans is een verdedigingswerk of versterkte plaats, meestal gemaakt van afgegraven aarde.
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Figuur 4: Groenblauwe structuur 1948
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2.4 Urbane groenstructuren

2.4.1 Tuinen

Binnen de middeleeuwse stad en de 19e eeuwse gordel bevinden zich nog tuinen met een 
bijzondere historische waarde. Ook de kloosters beschikken nog over een eigen kloostertuin. 
De meesten zijn echter niet vrij toegankelijk. Sommige tuinen zijn wel semi-publiek geworden 
als onderdeel van een instelling of museum, zoals het Rockoxhuis (museumtuin), de tuin van 
het Rubenshuis en de tuin van het begijnhof. Ook kunnen de Botaniek (Kruidtuin) en de Zoo 
als een publieke tuin bestempeld worden, maar dan met een specifiek wetenschappelijk en 
recreatief doel aangelegd. Het zijn in feite verzameltuinen. 

2.4.2 Kasteeldomeinen en Hoven van Plaisantie

Vanaf de 16e eeuw ontstonden de lusthoven of hoven van plaisantie. Dit waren de  
buitenverblijven waar de rijke burgerij uit de stad zich kwam ontspannen. Deze hoven lagen samen 
met de adellijke kastelen in een gordel rond Antwerpen. Vaak waren ze vergezeld van boomrijke 
privéparken in de in die tijd geldende ontwerpstijl aangelegd. De meeste landgoederen werden 
aangelegd in een geometrische renaissancestijl, maar vele werden later nog heraangelegd in 
een Engelse landschapsstijl. Ook in latere perioden werden nog lusthoven gebouwd, maar dan 
in mindere mate. Vele van deze buitenverblijven zijn verdwenen, maar een aantal bestaan nog 
steeds en zijn nu openbaar park. Enkele bevinden zich intra muros zoals het Torenhof (Hof van 
Leysen) en het Hof van Biart (Hertoghepark). De meeste hoven vormen echter een gordel van 
parken rondom de binnenstad. Vele ervan weken voor de stadsuitbreidingen, andere werden 
slechts deels ingenomen en dus in oppervlakte gereduceerd zoals het Bisschoppenhof en 
Boekenberg. Een aantal hoven bleven grotendeels bewaard en zijn nu publiek toegankelijk als 
stads- of wijkpark of als semi-publieke functie bij scholen of rusthuizen. 

2.4.3 Parken

Een aantal historische parken werd oorspronkelijk al als publiek park ontworpen en aangelegd. 

Het belangrijkste park van Antwerpen is ongetwijfeld het Stadspark. Begin 19e eeuw werd de 
Spaanse omwalling nog versterkt met o.a. de Herentalse Lunet. In 1844 werd een deel ervan al 
ingericht als publieke wandeling. Na de ontmanteling van de omwalling werd ter compensatie 
van de zeer populaire vestingwandeling een park voorzien op de plaats van de Herentalse Lunet. 
In 1867 werd beslist het plan van Eduard Keilig uit te voeren. Er werd gewerkt in landschapsstijl 
met veel bijzondere exoten en toegespitst op zichten en bijzondere eigenschappen van planten. 
De beide wereldoorlogen, de druk van het gemotoriseerd verkeer en grondwaterdaling hebben 
het park de afgelopen decennia aan historische kwaliteit doen inboeten. 

Een ander publiek park is het Koning Albertpark. In de 15e eeuw werd dit hoger gelegen gebied 
ingericht als galgenveld. In de 18e eeuw werd het aangelegd als wandelpark met dreven en 
landbouw in het middengedeelte. Onder Frans bewind werd het weer gesloten voor het publiek 
en ingericht als plantentuin. De hoofddreven zijn tot vandaag nog steeds te herkennen. In 1861 
werd het park weer opengesteld en in 1875 in Engelse stijl heraangelegd door E. Bruno. In 
1919 kreeg het zijn huidige naam. 
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2.4.4 Begraafplaatsen

De functie begraven heeft een sterke invloed gehad op de groene open ruimte in de stad. Door 
plaatsgebrek of nieuwe decreten inzake volksgezondheid werden kerkhoven en begraafplaatsen 
in de stadskern gesloten en naar plekken buiten de toenmalige stad verplaatst. Voorbeelden 
hiervan zijn de Groenplaats, die in 1784 ontruimd werd. Vanaf dan werden de bewoners van de 
kernstad buiten de vesten begraven op de nieuwe parochiale begraafplaats Kiel en de nieuwe 
stedelijke begraafplaats Stuivenberg. In 1875 werd de begraafplaats Stuivenberg gesloten en 
werd het gebied een openbaar groen plein. Kiel nam de functie van Stuivenberg over, maar 
werd eveneens in 1936 gesloten en later als wijkpark ingericht. Intussen was het Schoonselhof 
als grote stedelijke begraafplaats geopend (1914). 

In de groeiende kernen buiten de omwalling werd aanvankelijk nog op de kerkhoven begraven, 
maar door de sterke bevolkingsgroei moest er ook uitgeweken worden. In bijvoorbeeld Sint-
Fredegandus (Deurne) bleef dit aansluitend bij de kerk. Deze begraafplaats was geliefd bij de 
rijke koopliedenfamilies die in de toen nog landelijke omgeving buitenverblijven hadden. Maar 
na de opening van het Schoonselhof verloor Fredegandus zijn aantrekking. Op de meeste 
plaatsen werd gezocht naar een plek verderop zoals Silsburg in Deurne. Ook Wilrijk, Hoboken, 
Merksem en Ekeren kregen zo een eigen begraafplaats in het begin van de 20e eeuw. In de 
landelijke gemeenten Berendrecht en Zandvliet wordt er nog steeds op het kerkhof of op de 
daarbij aansluitende gronden begraven. 

Begraafplaatsen hebben altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de stedelijke  
groenstructuur. Het zijn plekken die open en groen bleven. Ook wanneer de functie van 
begraafplaats werd opgeheven, bleven deze gebieden vaak open publieke plekken in de 
stad zoals de Groenplaats en het Stuivenbergplein. Meer recent worden begraafplaatsen ook 
omgevormd tot begraafparken, waarin een evenwicht gezocht wordt tussen het begraven en 
andere parkfuncties (vb: St-Fredegandus (De), St-Rochus (De), Moretus (Wi), begraafplaats 
Merksem (groen hart) en begraafplaats Ekeren). 

2.4.5 Boulevards

Na de bouw van de Brialmontvesting kon de Spaanse omwalling gesloopt worden. Op de 
vrijgekomen plaats werden de Leien ingericht, een brede boulevard met rijen platanen. In de 
hele zuidelijke zone tussen de Leien en de Brialmontvesting zijn boulevards terug te vinden. 
Het noordelijke deel van de 19e eeuwse gordel vormt hierop een uitzondering. Hier ontstond 
een minder geplande volkse buurt die uit de gehuchten Borgerhout, Stuivenberg en Dam 
voortkwam. Door de toename van het gemotoriseerd verkeer zijn de boulevards doorheen de 
tijd aangepast. 

2.4.6 Oude hoeves

Hoewel de hoevebouw niet langer representatief is voor de huidige bebouwing van Antwerpen, 
vormde hij wel een beeldbepalend element in het verleden. Verspreid over de stad doorstonden 
een aantal hoeven de verstedelijkingsdruk. Ze zijn vooral interessant op stedenbouwkundig vlak, 
als bouwkundig restant van de oorspronkelijke bebouwing. Sommige boerderijen hadden een 
relatie met nabijgelegen kastelen. De inventaris van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen vermeldt 
een 30-tal hoeves op het grondgebied van de stad, o.a. Hof ter Beke, Hof Nauwelaerts, hoeve 
Covens (Ertbrugge), hoeve Sitters (Zwarte Arend), Reigershof, Weeltjeshoeve, Dictushoeve, 
Martinushoeve, Monnikenhoeve, Catershoeve, Hoeve Royenborg,... .  
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2.5 Waterstructuur

Water is in Antwerpen altijd meer zichtbaar geweest dan op heden. Het leven in de stad keerde 
in de recente geschiedenis het water de rug toe. Water maakte plaats voor uitbreidingswerken 
en stond synoniem voor geurhinder en vervuiling. Vanaf het einde van de 20e eeuw is er echter 
terug een vernieuwde aandacht ontstaan voor water in de stad. 

2.5.1 Natuurlijke waterlopen en overstromingsgebieden

Het overstroombare gebied van de Schelde bestond van nature uit getijdenkreken, slikken, 
schorren en moerassen. Deze werden grotendeels ingepolderd. Reeds in 1770 was nagenoeg 
de hele alluviale vlakte rond Antwerpen ingepolderd. Maar de afgesneden kreken waren nog 
duidelijk aanwezig in het landschap. Langsheen de dijken lagen ook de welen: de plaatsen 
waar de dijk ooit doorbrak en een diepe poel achterliet, waarrond een nieuwe dijk gelegd 
werd. Deze waterstructuren bleven nog lange tijd (na 1900) zichtbaar in het landschap. Hier 
en daar zijn nog enkele welen bewaard gebleven zoals het Galgenweel en de Bruchtseweel. 
De Burchtseweel is recent weer verbonden met de Schelde en staat onder gecontroleerd getij. 

2.5.2 Dokken en kanalen

Tussen 1486 en 1491 werd de Herentalse Vaart gegraven om water van het Groot Schijn naar 
de binnenstad te brengen om de brouwerijen van water te voorzien en als drinkwater voor de 
paarden. Dit was nodig omdat het water van de Schelde in Antwerpen brak is en de ruien te 
vervuild waren. Later werd het water gebruikt om het water in het Stadspark op peil te houden. 
In 1931 werd de vaart overwelfd en de doorvoer naar de Brouwersvliet gesloten. 

Vanaf 1490 nam in Antwerpen de handel over het water sterk toe. Ten noorden van de 
stadskern werden in een zompig gebied een aantal vlieten aangelegd om meer schepen te 
ontvangen. De Brouwersvliet was een omvorming van een bestaande verdedigingsgracht. De 
vlieten werden uiteindelijk te klein. Napoleon liet daarom het Bonapartedok en het Willemdok 
graven. Nadien werden ten noorden hiervan nog een aantal dokken gegraven. In 1860 werden 
de Zuiderdokken gegraven. Door de internationalisering van het scheepvaartverkeer bleken 
deze op het einde van de 19e eeuw al ontoereikend en werd begonnen aan het graven van 
de eerste grote dokken van de huidige haven. De Zuiderdokken werden in 1969 gedempt. De 
haven breidde gedurende de 20e eeuw verder uit naar het noorden waar reusachtige dokken 
uitgegraven werden op de linker- en rechteroever van de Schelde. 

In de jaren 1930 werd het Albertkanaal gegraven om de Schelde en de haven van Antwerpen 
met de Maas te verbinden. 
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2.5.3 Grachten en vijvers

Defensiedoeleinden liggen hoofdzakelijk aan de basis van het ontstaan van grachten en vijvers. 
In de geschiedenis waren ze zeer bepalend voor de waterstructuur. Voor de Spaanse omwalling 
waren er reeds verdedigingswallen en -grachten. De Spaanse wallen zelf hadden een met 
water gevulde gracht, in het noorden omgevormd tot de Brouwersvliet. Na de sloop van de 
wallen verdween het water en werd hier een boulevard (de Leien) aangelegd. De huidige vijver 
van het Stadspark is een vervorming van de oorspronkelijke verdedigingsgracht. 

Ook de Brialmontvesten hadden grachten. Enkel in het Brilschans- en Mastvestpark zijn 
daarvan nog waterelementen bewaard gebleven. 

Van de grote waterpartijen van fort Lillo en het Noordkasteel zijn nog delen bewaard gebleven. 
Alle forten van de Brialmontgordel hadden eveneens grachten. Deze zijn nagenoeg allemaal 
bewaard gebleven, behalve bij het verdwenen fort 1 en in het fort 6. 

Net voor de eerste wereldoorlog werd de antitankgracht gegraven. 

2.5.4 Plassen

Nadat voor diverse haven- en infrastructuurwerken zand werd gewonnen als ophogingsgrond, 
bleven een aantal oppervlaktewaters over: Blokkersdijk en Middenvijver op Linkeroever, 
Muisbroek (Ekerse putten) en plassen in het Opstalvalleigebied op rechteroever. 

2.5.5 Verlegde en overkapte watertrajecten

Door de ontwikkeling van de reusachtige dokken van de haven op rechteroever werd de omgeving 
gemiddeld 6m opgehoogd. Dit betekende een zware ingreep in het natuurlijke watersysteem. 
De beken werden hier gedempt en verlegd. Dit is de oorzaak van de overstromingsproblematiek 
in het gebied tussen de haven en de Brabantse wal. Het Schijn werd voor een aantal kilometer, 
startend van Schijnpoort, overwelfd om later als Verlegde Schijn en Parallelgracht aan de rand 
van de haven te lopen. De parallelle beekjes komende van de Brabantse Wal worden hier 
in opgevangen. Het Schijn wordt nu in de haven in de Schelde gepompt ter hoogte van de 
Liefkenshoektunnel. 

Ten zuiden van Antwerpen is de Hollebeek, die door Hoboken stroomt, op verschillende 
plaatsen overwelfd. De zone tussen de De Bruynlaan en de Emiel Vloorstraat, voor het bekken 
en pompgemaal, is volledig overwelfd. Op vele andere plaatsen is de beek omsloten door 
bebouwing en de open ruimte zeer sterk gereduceerd. 

In 1930 werd de Herentalse Vaart overwelfd, enkel te hoogte van het Rivierenhof is ze nog 
zichtbaar. Momenteel is het water in de vaart afgekoppeld van het Schijn. 
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3. ANTWERPSE HISTORISCHE GROENE 
 GETUIGEN
3.1 Methodiek

Om een beeld te krijgen welke gebieden van het groenareaal een historische betekenis 
hebben, werd eerst een globale evolutie geschetst van de ontwikkeling van de groenblauwe 
structuur. Op die basis kan een eerste zicht gekregen worden op het voorkomen van een aantal 
relictlandschappen. De cultuurlandschappen rond de stad zijn historisch waardevol als ze nog 
drager zijn van historische relicten zoals lijn- en puntelementen (kleine landschapselementen) 
en historisch erfgoed (kastelen, militaire infrastructuur). Naarmate deze relicten zeldzamer 
worden, neemt hun erfgoedwaarde toe. Deze evaluatie gebeurde reeds in de landschapsatlas. 

Een aantal relictlandschappen binnen Antwerpen kennen een zekere status van wettelijke 
bescherming (ankerplaats). Ook deze werden geïnventariseerd. Ankerplaatsen zijn ‘complexen 
van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel of ensemble vormen dat ideaal-typische 
kenmerken vertoont omwille van gaafheid of representativiteit,...’. Het Vlaams Gewest heeft de 
intentie de ankerplaatsen via een RUP juridisch af te bakenen als Vlaams erfgoedlandschap. 

Meer specifiek worden de ontworpen landschappen en voornamelijk de parken onder de 
loep genomen d.m.v. kaartonderzoek met een 50-jarige periodiek (4). In een eerste stap wordt 
gepeild naar de ouderdom of ontstaansperiode. Daarvoor worden de parken gescreend op hun 
voorkomen op historische kaarten:

● Ferraris kaart (1771)
● Kaart Vandermaelen (1854)
● Militaire kaart 1902
● Topografische kaart 1948

Deze selectie werd ondersteund door een summier literatuuronderzoek, dat een nauwkeurigere 
indicatie geeft van het ontstaanstijdstip of de geschiedenis van het park (5). 

Het voorkomen van de park- of groengebieden, die op dit ogenblik nog bestaan, op één 
van de historische kaarten levert de selectie van de historische parken. Vervolgens werd 
beoordeeld hoe representatief een parkgebied nu nog is voor zijn tijdsgeest. Dit gebeurde door 
terreinbezoek, waarbij de historische sfeer wordt geëvalueerd. Daarvoor wordt aan de parken 
een score toegekend tussen 1 en 5. 

Tijdens het terreinbezoek werd ook een score van 1 tot 5 toegekend aan het cultuurhistorisch 
beheer. Historische parken die eerder als natuurgebied beheerd worden scoren daarbij lager. 

Er werd ook beschreven in hoeverre de historische parken van Antwerpen nu beschermd zijn via 
de wetgeving op het onroerend erfgoed. De strengste beschermingsstatus is de bescherming als 
monument. Daarnaast kunnen gebieden ook beschermd zijn als landschap. Deze bescherming 
houdt de integrale bescherming in van het park volgens een aantal specifieke richtlijnen en 
bepalingen. De bescherming als stads- of dorpsgezicht heeft betrekking op het bewaren van 
zichten en beeldwaarde. 

Op basis van de evaluatie van de historische representativiteit en de beheersaspecten kan 
afgeleid worden of er een behoefte bestaat om sommige parken beter te beheren dan nu het 
geval is. 

(4) Het tijdstip van historische relevantie wordt op 50 jaar gezet of twee generaties terug. Iets dat meer dan 
50 jaar geleden ontstaan is en nu nog altijd relevant is voor de nu levende personen, kan als historisch 
relevant beschouwd worden. 

(5) Er werd geen archiefwerk verricht. De dienst onroerend erfgoed Vlaanderen heeft nog geen ‘cahier’ 
gepubliceerd over de Antwerpse parken. Daardoor bestaat er nog geen systematisch gebundelde historische 
informatie over de Antwerpse parken. 
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Periode Ferraris

Figuur 5: Groenelementen 1771
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3.2 Kaartanalyse evolutie cultuurhistorische groenelementen

3.2.1 Periode Ferraris (1771)

De kaart van Ferraris toont een compacte stad binnen de Spaanse omwalling. Buiten de 
omwalling ligt een uitgebreid agrarisch gebied, onderbroken door een groot meersencomplex 
op Linkeroever en ten noorden van de stad. De vallei van het Schijn is duidelijk aanwezig in het 
landschap en mondt ten noorden van de stad in de Schelde uit. Rond de noordelijke gemeenten 
liggen polders. Ze kenmerken zich door grote percelen en geconcentreerde bebouwing rond 
de kleine kernen van Berendrecht, Lillo, Wilmardonck, Oorderen en Oosterweel. Zandvliet was 
toen een versterkte kern. In de overige landbouwgebieden ten westen en ten zuiden van de 
stad is de percelering kleiner en het bodemgebruik versnipperd door de aanwezigheid van 
kleine bebouwingsconcentraties ter hoogte van de latere dictrictskernen. 

In de gouden eeuw (16e eeuw) liet de welgestelde burgerij buitenverblijven oprichten, de 
zogenaamde lusthoven of ‘hoven van plaisantie’. Het buitengebied is dan ook rijkelijk bezaaid 
met dit type van parktuinen. Ze bestaan meestal uit een hoofdhuis met een park getekend 
als een bosje met een stervormig wegenpatroon. Van de oorspronkelijke lusthoven uit de 
Ferrarisperiode zijn er heel wat verdwenen, maar sommige van deze domeinen zijn wel 
bewaard gebleven en liggen aan de oorsprong van een aantal van de huidige parkgebieden. 
De volgende groengebieden zijn nu nog aanwezig:

Antwerpen:
● Begijnhoftuin
● Tuin Rubenshuis
● Hof van Liere (Sint Ignatius) 
● Middelheim
● Den Brandt

Zandvliet:
● Kerkhof

Lillo:
● Fort van Lillo
● Fort Sint-Filips

Ekeren:
● Veltwijck

Merksem:
● Bouckenborgh
● Hof van Roosendael
● Runcvoorthof

Deurne:
● Bisschoppenhof
● Boekenberg
● Rivierenhof
● Sterckshof
● Ertbrugge
● Zwarte Arend

Wilrijk:
● Klaverblad

Hoboken:
● Zorgvliet
● Meerlenhof
● Schoonselhof
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Periode Ferraris

Periode 1854

Figuur 6: Groenelementen 1854
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3.2.2 Periode Vandermaelen (1854)

In de eerste helft van de 19e eeuw breidt de stad uit buiten de Spaanse omwalling. De nieuwe 
spoorlijn krijgt haar kopstation buiten deze omwalling en de zoo wordt gebouwd naast dit 
station. De kruidtuin werd aangelegd in 1825 als onderdeel van het Elisabethgasthuis. De 
handelsstad Antwerpen was een sterk verdedigd bolwerk. Om de stad te kunnen verdedigen 
is de omwalling uitgebreid met het militaire zuidkasteel en noordkasteel. In het oosten zijn de 
driehoekige contouren zichtbaar van de lunette, een militaire schans waarop later het stadspark 
aangelegd werd. Linkeroever wordt ontbost en omwald met drie forten. Tevens worden de 
contouren herkenbaar van de latere 19e eeuwse vesten. 

In het gebied rond de stad is het bodemgebruik na 1771 niet wezenlijk veranderd. De gehuchten 
groeien niet opvallend in omvang. Er zijn wel meer kasteeldomeinen en landgoederen. 
Bestaande hoeven groeiden uit tot landhuizen. De parken van sommige van deze domeinen 
zijn niet meer uitsluitend volgens het Frans geometrisch principe aangelegd, maar eveneens 
volgens de principes van het Engelse landschapspark. Ze hebben vijvers en natuurlijkere 
bebossingsvormen. De volgende groengebieden dateren uit de eerste helft van de 19e eeuw:

Antwerpen:
● Kruidtuin
● Noordkasteel
● Zoo
● Stadspark (als lunette)
● Albertpark
● Hof van Leysen
● Harmonie
● Stuivenbergplein (als begraafplaats)
● Vogelzang
● Kielpark (als begraafplaats)
● Tuin academie
● Tuin Sint-Paulus
● Tuin Sint-Rochusklooster
● Tuin Tropisch Instituut

Deurne:
● Ter Boelaer
● Arenaweide (als fort)
● Boterlaarhof
● Drakenhof
● Muggenberghof

Berchem:
● Pulhof

Wilrijk:
● Valaarhof
● Hof van Tichelen
● Hof Ter Beke
● Ieperman
● Steytelinck

Hoboken:
● Hof Ter Heide
● Gravenhof
● Broydenborg
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vroegere perioden

periode 1900

Figuur 7: Groenelementen 1900
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3.2.3 Periode 1900 (Militaire kaart)

In de tweede helft van de 19e eeuw kent de stad een enorme ontwikkeling. Op de plaats van 
de Spaanse omwalling worden de Leien aangelegd. Ook elders worden lanen aangelegd: de 
Belgiëlei, de Quinten-Matsijslei,... . Rond de stad worden nieuwe vesten gebouwd. De ruimte 
tussen de oude omwalling en de nieuwe vesten wordt op 50 jaar tijd bijna volledig volgebouwd. 
Op de lunette wordt het stadspark aangelegd. De haven breidt zich uit naar het noorden. Ze 
wordt via het Albertkanaal verbonden met het hinterland. De moerasgebieden in het noorden en 
op Linkeroever zijn verdwenen. Opvallend is de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur met 
een groot rangeerstation ver buiten de stad, ten westen van Ekeren. Langs dit rangeerstation 
wordt het Schijn omgeleid. 

In deze periode worden de Brialmontforten gebouwd (± 1870), die in belangrijke mate haar 
stempel gedrukt heeft op de structuur van de stad. Van de Briamontvestingswerken zijn nog 
een aantal resten van schansen en vesten als parken bewaard gebleven, evenals de meeste 
forten. 

Buiten de nieuwe vesten groeien de kernen, maar niet zo snel als de stad binnen de vesten. 
Ze blijven omgeven door rurale gebieden. De kasteeldomeinen raken stilaan ingesloten door 
bebouwing. Door een nieuwe regelgeving worden overal nieuwe begraafplaatsen aangelegd. 
In 1804 liet Napoleon alle stedelijke kerkhoven sluiten en verplaatsen naar buiten de vesten. 
Het duurde nog meer dan 40 jaar vooraleer Antwerpen zijn eerste begraafplaats opende. Lange 
tijd deed het Stuivenbergplein dienst als begraafplaats. Nadien werd die functie overgenomen 
door eerst een grote begraafplaats op het Kiel (Kielpark) en later door het Schoonselhof. De 
volgende groengebieden stammen uit deze periode:

Antwerpen:
● Leien
● Belgiëlei e.a. lanen
● Mastvest
● Tuin Museum voor Schone Kunsten

Berendrecht:
● Reigershof

Ekeren:
● Hof de Bist
● Hof ter Delft

Merksem:
● Fort Merksem
● Groenendaal
● Gemeentepark (Villa Joosten)

Deurne:
● Begraafplaats Sint-Rochus
● Begraafplaats Sint-Fredegandus
● Begraafplaats Silsburg
● Drie Torekens

Berchem:
● Begraafplaats Berchem
● Brilschanspark
● Leeuwerikpark

Wilrijk:
● Begraafplaats Moretus
● Fort 6
● Fort 7

Hoboken:
● Fort 8
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vroegere perioden

periode 1948

Figuur 8: Groenelementen 1948
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3.2.4 Periode 1948 (Topografische kaart)

De eerste helft van de 20e eeuw kenmerkt zich door een verdere groei van de stad maar dan 
buiten de muren. Deze stedelijke groei vindt plaats ten koste van de landbouwgebieden rond 
de stad. Rond de kernen van het buitengebied ontstaan nieuwe wijken met rijhuizen. Daardoor 
verdwijnen de geïsoleerde nederzettingen in het buitengebied. Zandvliet ontdoet zich van zijn 
vesten. Op Linkeroever wordt de infrastructuur aangelegd voor een nieuwe stadsontwikkeling. 
In Deurne wordt het vliegveld aangelegd.

De kasteeldomeinen worden verkaveld of ze worden aangekocht en ingericht als openbaar 
park. Opvallend is de fusie van verschillende private parken of hoven van plaisantie tot publieke 
parken zoals bijvoorbeeld het Sterckxhof en Rivierenhof (aangekocht in 1921). Ook Den brandt, 
Middelheim en Vogelenzang versmelten tot één groene ruimte in de stad. Groene gebieden die 
uit deze periode dateren zijn:

Antwerpen:
● Domein Herthoge
● De Katarinahof / Vinkenhof

Berendrecht:
● Begraafplaats Berendrecht

Zandvliet:
● Hof Kumst - Van der Elst

Merksem:
● Begraafplaats Merksem

Deurne:
● Begraafplaats Ruggeveld

Berchem:
● Hof van Nauwelaerts

Hoboken:
● Begraafplaats Hoboken
● Begraafplaats Schoonselhof
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Tabel 1 1771 1854 1900 1948
Albertpark X

Arenahal + omgeving (vesten) X

Begijnhoftuin X

Begraafpark Sint-Fredegandus X

Begraafpark Moretus X

Begraafplaats Berchem X

Begraafplaats Berendrecht X

Begraafplaats Ekeren X

Begraafplaats Hoboken X

Begraafplaats Merksem X

Begraafplaats Ruggeveld X

Begraafplaats Schoonselhof (en kasteel) X

Begraafplaats Silsburg X

Begraafplaats Sint-Rochus X

Begraafplaats Zandvliet X

Bisschoppenhof X

Boekenbergpark X

Borsbeeksepoort X

Boterlaarhof (privé) X

Bouckenborghpark X

Brilschanspark X

Broydenborgpark X

Den Brandt X

Drakenhof (privé) X

Drie Torekens X

Ertbrugge Domein (privé) X

Fort Sint Filip X

Fort van Merksem X

Fort VI X

Fort VII X

Fort VIII X

Gravenhof X

Groenendaalpark / Hof van Ullens X

Harmoniepark X

Hertoghepark X

Hof de Bist X

Hof Kums - Van der Elst (privé) X

Hof Ter Beke X

Hof Ter Heide X

Hof van Delft X

Hof van Leysen / Torenhof X

Hof van Liere (Sint-Ignatius) X

Hof van Nauwelaerts X

Hof van Roosendaal X

Hof van Tichelen X

Ieperman X

Katarinahof / Vinkenhof X

Kielpark X

Klaverblad domein (privé) X

Kruidtuin X

Leeuwerikpark X

Leien X
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3.2.5 Resultaat

De studie van de kaarten resulteert in de selectie van 79 groene ruimten die als historisch 
kunnen beschouwd worden. 

Alleen het Albertpark, het Stadspark en de Zoo, en in zekere mate ook de Botaniek (Kruidtuin), 
zijn ooit aangelegd als openbare stedelijke parken. De andere gebieden hebben een basis als 
begraafplaats, kasteelpark, landhuistuin, stadstuin of militair bolwerk. 

Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot de eerste wereldoorlog vormen de militaire bolwerken 
de basis van het Antwerpse stadsgroen. 

De kasteelparken dateren overwegend uit een periode begin 19e eeuw. De gebouwen zijn 
soms ouder dan de parken. Rekening houdend dat de parkaanleg overwegend Engelse 
landschapsstijl is, kan er van uitgegaan worden dat de meeste parken (her)aangelegd zijn in de 
periode dat deze stijl het continent veroverde, in de eerste helft van de 19e eeuw. Later leggen 
ook de kleinere landhuizen met hun tuinen de basis voor een gelijkaardige groenstructuur. 

Vanaf 1850 vormen ook de begraafplaatsen de basis van vele hedendaagse groene ruimten. 
Sommige van deze begraafplaatsen bestaan nog steeds, andere werden opgenomen als 
publiek plein of park. 

Op een viertal plekken kan gesproken worden van meer unieke historische plaatsen. De 
Botaniek (Kruidtuin) en de Zoo worden beschouwd als wetenschappelijke verzamelingen. De 
tuin van het begijnhof documenteert een oude nutstuin. De tuin van het Rubenshuis tenslotte 
werd gerestaureerd als historische stedelijke renaissancetuin. 

Lillo-fort X

Mastvest X

Meerlenhof X

Merksem Gemeentepark X

Middelheimpark X

Muggenberghof (privé) X

Noordkasteel X

Reigershof X

Rivierenhof X

Rubenshuis X

Runcvoorthof X

Stadspark X

Sterckxhof X

Steytelinckpark X

Stuivenbergplein X

Te Boelaer X

Tuin Academie X

Tuin Museum voor Schone Kunsen X

Tuin Sint-Paulus X

Tuin Sint-Rochus X

Tuin Tropisch Instituut X

Valaarhof X

Veltwijckpark X

Vogelzang / Nachtegalenpark X

Zoo X

Zorgvlietpark X

Zwarte Arend X
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Figuur 9: Evaluatie historische beeldwaarde
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3.3 Interpretatie historische functie

De gemaakte selectie van historische groengebieden werd onderworpen aan een evaluatie van 
hun historische gaafheid. Voor deze evaluatie kon niet worden teruggegrepen naar bestaande 
studies. Daardoor is het ook niet mogelijk om op een wetenschappelijke wijze de historische 
waarde van de geselecteerde gebieden te bepalen. 

Dit hiaat in kennis is in functie van het groenplan op zich niet dramatisch. Net zoals een stad 
zich permanent transformeert hebben ook de groengebieden zich aangepast aan wijzigende 
behoeften en inzichten. In de tijd kunnen er transformaties zijn aangebracht, kunnen onderdelen 
(zelfs fundamentele) verdwenen zijn en kan de vegetatie uitgegroeid zijn op een wijze die niet 
strookt met het oorspronkelijke opzet. De evaluatie van de historische representativiteit van 
de groengebieden gebeurde daarom aan de hand van een terreinbezoek waarbij op basis van 
een aantal visuele kenmerken de historische sfeer werd geëvalueerd. Deze evaluatie moet 
beschouwd worden als een quickscan.

3.3.1 Onderzoek historische uitstraling en beheer

In eerste instantie werd gekeken naar de algemene kenmerken van het groengebied en een 
aantal criteria welke indicatief zijn voor de historische (beeld)waarde:

● In welke mate heeft het groengebied nog een historische uitstraling of is er nog context 
aanwezig om het deze uitstraling te geven? 

● In welke mate is dit nog een ‘gaaf’ historisch gebied? Waant men zich er terug in de tijd of 
moet men echt op zoek naar elementen die naar de historische betekenis verwijzen?

● Zijn er grote of oude bomen (boommonumenten) aanwezig?
● Is er bouwkundig erfgoed of andere historische bebouwde elementen aanwezig (kasteel, 

ornament, parkprieel, brug, beelden,...)?
● Is een bepaalde stijlharmonie uit het verleden herkenbaar (Franse stijl, Engelse stijl,...)?

Het samenspel van deze elementen werd als expert-beoordeling uitgezet op een 
waarderingschaal (1 tot 5) die de historische uitstraling van het park als geheel evalueert:

1. nauwelijks historische uitstraling
2. beperkte historische uitstraling
3. middelmatige historische uitstraling
4. sterke historische uitstraling
5. zeer sterke historische uitstraling
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Figuur 10: Evaluatie historisch beheer
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In tweede instantie werd bekeken naar de beheerstoestand van de cultuurhistorische elementen 
die het beeld bepalen:

● In welke staat bevinden de cultuurhistorische elementen zich? 
● Worden de cultuurhistorische elementen goed onderhouden?
● Is er een waarneembare cultuurhistorische beheersvisie?
● Is het park in zijn algemeenheid goed onderhouden?
● Is er meer historisch beheer dan natuurbeheer? 

Ook dit samenspel van elementen werd als expert-beoordeling uitgezet op een waarderingschaal 
(1 tot 5) om het beheer i.f.v. de historische waarden van het park te evalueren:

1.  zeer slecht, geen historisch gericht beheer
2.  slecht, beperkt historisch gericht beheer
3. middelmatig, behoorlijk historisch gericht beheer
4. goed, duidelijk historisch gericht beheer
5.  zeer goed, zeer nauwgezet historisch gericht beheer
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20 van de cultuurhistorische 
groengebieden zijn de 
historische parels met een 
aangepast  beheer en uitstraling.

Figuur 11: Evaluatie historische functie
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3.3.2 Evaluatie historische functie

Om een eerste waardering van de historische groengebieden te krijgen werd zowel gekeken 
naar de historische beeldwaarde als naar de indruk van gepast cultuurhistorisch beheer. Elk 
groengebied kreeg voor elk van beide criteria een beoordelingscijfer tussen 1 en 5. De som van 
beide geeft een overzicht van de historische representativiteit of historische functie. 

In tabel 2 kregen alle gebieden, naast de evaluatiewaarden, ook een sommatie van de 
evaluatiewaarden (aangeduid als totaal) en het verschil tussen beeldwaarde en beheer 
(aangeduid als probleem). Een vijftal parken kon niet beoordeeld worden omdat ze in privébezit 
zijn. Van de overige historische groengebieden hebben:

● 34 gebieden of 46% nog een sterke tot zeer sterke historische functie (≥7).
● 22 gebieden of 31% hebben geen tot nauwelijks nog enige historische functie omdat hun 

oorspronkelijke uitstraling totaal verloren is gegaan. Het beheer is over het algemeen beter 
dan de historische beeldwaarde. 

Hoge scores
De gebieden met de hoogste score (tussen 10 en 8) kunnen bestempeld worden als de groene 
historische parels van Antwerpen. Het zijn een 20-tal gebieden of 19% van de geselecteerde 
groengebieden, wat op zich een goede score is. Deze parken zijn sterke identiteitsdragers voor 
het omliggende stedelijk weefsel en moeten deze rol ook in de toekomst blijven vervullen. De 
evaluatie gebeurde op basis van onderlinge vergelijking. De vaststelling is dat zelfs in deze 
huidige parels hier en daar verbeteringen mogelijk blijken. Ze verdienen sterke aandacht inzake 
cultuurhistorisch beheer en herstel. 

Gemiddelde scores
Gebieden met gemiddelde scores (tussen 7 en 5) hebben de potentie uit te groeien tot krachtige 
historische identiteitsdragers indien de gepaste acties ondernomen worden. Bij gemiddelde 
scores voor zowel cultuurhistorische uitstraling als beheer moet diepgaander onderzoek 
uitwijzen of extra acties en middelen nodig zijn voor versterking of een behoud voldoende 
blijkt. Een uiteenlopende score wijst op een discrepantie tussen beide criteria. In de meeste 
gevallen zullen acties om het laagscorende criterium op te krikken wenselijk zijn. De parken 
met een gemiddelde score vertegenwoordigen 30% van de geselecteerde gebieden. Voor de 
meeste gebieden kan mits meer aandacht voor de historische waarden bij de inrichting en een 
gericht beheer de score opgedreven worden zodat ze in de toekomst ook tot de parels kunnen 
behoren. 

Lage scores
De gebieden met de laagste score (lager dan 5) zijn ofwel historisch weinig waardevol ofwel 
zwaar toegetakeld en slecht beheerd. Voor deze gebieden kan de vraag gesteld worden of een 
cultuurhistorisch beheer moet doorgezet worden en of hier niet een meer natuurgericht beheer 
en/of een herinrichting op basis van andere behoeften wenselijk is. Voor deze groengebieden is 
een diepgaander onderzoek wenselijk om de historische betekenis van het betreffende gebied 
te achterhalen, de aanwezige relicten te inventariseren en te evalueren alvorens te besluiten 
of een cultuurhistorische georiënteerde herinrichting en beheer hier al dan niet op zijn plaats 
zijn. Gebieden met een hoog geschiedkundig belang en nog voldoende aanwezige relicten 
verdienen een kans om hun rol als culturele identiteitsdrager weer op te nemen. 
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Tabel 2 Uitstraling Beheer Beheerplan Functie (tot) Probleem
Begraafplaats Schoonselhof (en kasteel) 5 5 X 10 0

Kruidtuin 5 5 10 0

Middelheimpark 5 5 10 0

Rubenshuis 5 5 10 0

Zorgvlietpark 5 5 10 0

Begraafpark Sint-Fredegandus 4 5 9 1

Begraafpark Moretus 5 4 9 -1

Boekenbergpark 5 4 X 9 -1

Den Brandt 5 4 X 9 -1

Steytelinckpark 5 4 9 -1

Begraafplaats Merksem 4 4 8 0

Bisschoppenhof 4 4 8 0

Broydenborgpark 4 4 X 8 0

Hof van Liere (Sint-Ignatius) 4 4 8 0

Lillo-fort 4 4 8 0

Rivierenhof 4 4 X 8 0

Sterckshof 4 4 8 0

Vogelzang / Nachtegalenpark 4 4 X 8 0

Zoo 4 4 X 8 0

Stadspark 5 3 8 -2

Begraafplaats Sint-Rochus 3 4 7 1

Albertpark 4 3 7 -1

Begijnhoftuin 4 3 7 -1

Te Boelaer 4 3 X 7 -1

Brilschanspark 4 3 X 7 -1

Fort van Merksem 4 3 7 -1

Fort VII 4 3 7 -1

Fort VIII 4 3 7 -1

Gravenhof 4 3 X 7 -1

Hof de Bist 4 3 7 -1

Tuin Academie 4 3 7 -1

Tuin Sint-Paulus 4 3 7 -1

Veltwijckpark 4 3 7 -1

Hof van Nauwelaerts 2 4 6 2

Hof van Leysen / Torenhof 3 3 6 0

Leien 3 3 6 0

Mastvest 3 3 6 0

Reigershof 3 3 6 0

Tuin Tropisch Instituut 3 3 6 0

Harmoniepark 4 2 6 -2

Bouckenborghpark 4 2 6 -2

Hof van Roosendaal 4 2 6 -2

Meerlenhof 4 2 6 -2

Tuin Museum voor Schone Kunsten 4 2 6 -2

Begraafplaats Silsburg 2 3 5 1

Begraafplaats Hoboken 3 2 5 -1

Fort VI 3 2 5 -1

Hertoghepark 3 2 X 5 -1

Katarinahof / Vinkenhof 3 2 5 -1

Merksem Gemeentepark 3 2 5 -1

Runcvoorthof 3 2 5 -1

Zwarte Arend 3 2 5 -1
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Begraafplaats Ruggeveld 1 3 4 2

Kielpark 1 3 4 2

Leeuwerikpark 1 3 X 4 2

Stuivenbergplein 1 3 4 2

Begraafplaats Berchem 2 2 4 0

Begraafplaats Ekeren 2 2 4 0

Begraafplaats Zandvliet 2 2 4 0

Hof van Delft 2 2 4 0

Ieperman 2 2 4 0

Groenendaalpark / Hof van Ullens 2 2 4 0

Tuin Sint-Rochus 2 2 4 0

Hof Ter Beke 3 1 4 -2

Noordkasteel 3 1 4 -2

Begraafplaats Berendrecht 1 2 3 1

Hof Ter Heide 1 2 3 1

Hof van Tichelen 1 2 3 1

Valaarhof 1 2 3 1

Drie Torekens 2 1 3 -1

Fort Sint Filip 2 1 3 -1

Arenahal + omgeving (vesten) 1 1 2 0

Borsbeeksepoort 1 1 2 0

Drakenhof (privé)

Boterlaarhof (privé)

Ertbrugge Domein (privé)

Hof Kums - Van der Elst (privé)

Klaverblad domein (privé)

Muggenberghof (privé)

3.3.3 Detectie van probleempunten in de historische functie 

Door het uitvoeren van de quickscan kan een reeks van probleemgebieden aangeduid worden. 
Dit zijn de gebieden waar een discrepantie bestaat tussen de score van de cultuurhistorische 
beeldkwaliteit en het criterium cultuurhistorisch beheer. Door het opkrikken van één van beide 
criteria kan vooruitgang geboekt worden op het vlak van cultuurhistorische identiteit. 

Vooral de gebieden die hoog scoren op historische beeldwaarde en laag op de mate van 
cultuurhistorisch beheer, zijn belangrijke gebieden voor het groenplan. Hier kan door het voeren 
van acties naar een gepast beheer op vlak van cultuurhistorische waarde de identiteit van de 
groengebieden versterkt worden. Het verschil is in het algemeen vrij beperkt (-2), wat er op 
wijst dat in Antwerpen zorg besteed wordt aan het historisch karakter van de groengebieden. 
Algemeen kan ook de conclusie getrokken worden dat gebieden waarvoor al een beheerplan 
bestaat beter scoren. Voor een aantal parken heeft de stad ook al initiatief genomen om de 
huidige situatie te verbeteren (o.a. Stadspark, Hof van Roosendael, Bouckenborgh). 

De vaststelling van de probleemgebieden betekent geenszins dat er meer historiserend te 
werk moet gegaan worden. Groengebieden moeten in de eerste plaats beantwoorden aan hun 
huidige functie. Wel kan bij de (her)inrichting en het beheer bijzondere aandacht geschonken 
worden aan het historisch waardevolle zodat dit met respect gekaderd wordt. 
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Tabel 3 Monument Landschap Stadgezicht Ankerplaats Relictzone
Begraafplaats Schoonselhof (en kasteel) X (incl park) X

Kruidtuin X X

Middelheimpark X X X X

Rubenshuis X (incl park)

Zorgvlietpark X X X

Begraafpark Sint-Fredegandus X X

Begraafpark Moretus

Boekenbergpark X X X

Den Brandt X X X X

Steytelinckpark X

Begraafplaats Merksem

Bisschoppenhof X

Broydenborgpark

Hof van Liere (Sint-Ignatius) X (incl park)

Lillo-fort X X X X

Rivierenhof X X X

Sterckshof X X X

Vogelzang / Nachtegalenpark X X X X

Zoo X X

Stadspark X (incl park)

Begraafplaats Sint-Rochus

Albertpark

Begijnhoftuin X (incl park) X

Te Boelaer X

Brilschanspark

Fort van Merksem X

Fort VII X (incl park) X

Fort VIII X (incl park) X

Gravenhof

Hof de Bist X

Tuin Academie X

Tuin Sint-Paulus X

Veltwijckpark X (incl park) X X

Hof van Nauwelaerts

Hof van Leysen / Torenhof X X

Leien

Mastvest

Reigershof X

Tuin Tropisch Instituut X

Harmoniepark X

Bouckenborghpark X X X

Hof van Roosendaal X X

Meerlenhof

Tuin Museum voor Schone Kunsten X

Begraafplaats Silsburg

Begraafplaats Hoboken

Fort VI X

Hertoghepark X

Katarinahof / Vinkenhof

Merksem Gemeentepark X

Runcvoorthof X X X

Zwarte Arend X X
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Begraafplaats Ruggeveld

Kielpark

Leeuwerikpark

Stuivenbergplein

Begraafplaats Berchem

Begraafplaats Ekeren

Begraafplaats Zandvliet

Hof van Delft X

Ieperman X

Groenendaalpark / Hof van Ullens X

Tuin Sint-Rochus X

Hof Ter Beke X X X

Noordkasteel X X

Begraafplaats Berendrecht

Hof Ter Heide

Hof van Tichelen

Valaarhof

Drie Torekens X

Fort Sint Filip X

Arenahal + omgeving (vesten)

Borsbeeksepoort

Drakenhof (privé)

Boterlaarhof (privé) X

Ertbrugge Domein (privé) X X

Hof Kums - Van der Elst (privé) X

Klaverblad domein (privé) X X X X

Muggenberghof (privé)

3.4 Beschermingsstatuut cultuurhistorische groenelementen

Tabel 3 geeft de huidige beschermingsstatus weer van de geselecteerde groengebieden die 
een historische functie hebben. De keuze van het beschermingsstatuut is niet altijd coherent. 

De strengste beschermingsstatus is de bescherming als monument. Meestal gaat het om de 
gebouwen, maar soms zijn ook de parkgebieden integraal beschermd. 
Een aantal parken zijn integraal beschermd als landschap. Dit houdt een aantal specifieke 
richtlijnen en bepalingen in, waaronder het opstellen van een beheerplan. 
Sommige gebieden werden ook beschermd als stads- of dorpsgezicht. Deze selectie heeft 
betrekking op het bewaren van zichten en beeldwaarde van en rond waardevolle gebouwen. 

Van de heel waardevolle cultuurhistorische groengebieden genieten het begraafpark Moretus, 
de begraafplaats van Merksem en het Broydenborgpark geen enkele juridische bescherming. 
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Figuur 12: Beschermd historisch groen
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De relatieve betekenis van het Antwerps landschappelijk erfgoed op Vlaams niveau komt tot 
uitdrukking via de selectie als ankerplaats in de Vlaamse Landschapsatlas (6). In Antwerpen zijn 
enkele geselecteerde gebieden gelegen in (delen van) een Vlaamse ankerplaats:

● Ankerplaats ‘Middelheim_Vogelzang’: Middelheim, Den Brandt, Vogelzang/Nachtegalenpark 
● Ankerplaats ‘Rivierenhof’: Rivierenhof en Sterckshof 
● Ankerplaats ‘Brakwaterschorren langsheen de Schelde ten noorden van Antwerpen’: Lillo fort 
● Ankerplaats ‘Domeinen Klaverblad, Cleydael en kasteel van Hemiksem’: Klaverblad

Tenslotte liggen een aantal geselecteerde groengebieden in Vlaamse relictzones (7). Ze worden 
gebruikt om het landschappelijke belang van een landschap tegenover een ander af te wegen. 

Complementair aan de weerhouden ontworpen historische groengebieden, zijn ook een 
aantal semi-natuurlijke relictlandschappen en elementen van het blauwe netwerk (lijnrelicten) 
beschermd als landschap of monument:

● het Vliet     ● Herentalsevaart
● Oude Landen     ● het Rot
● Blokkersdijk     ● Groot Buitenschoor - Galgeschoor
● Hobokense Polder    ● Ertbrugge

● Bonapartedok     ● Verbindingsdok
● Willemdok     ● Margueriedok
● Kattendijkdok

Ook enkele hoeven in de agrarische relictlandschappen zijn beschermd als monument:

● Catershoeve     ● Royenborghoeve
● Hoeve Sitters     ● Hoeve Covens
● Hoeve Vermeiren

(6) Landschapsatlas voor Vlaanderen, 2000: Ankerplaatsen zijn complexen van gevarieerde erfgoedelementen 
die een geheel of ensemble vormen dat ideaal-typische kenmerken vertoont omwille van gaafheid of 
representativiteit of ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de 
landschappelijke omgeving. Het Vlaams Gewest heeft de intentie de ankerplaatsen via een RUP juridisch 
af te bakenen als Vlaams erfgoedlandschap maar dit is nog voor geen van de Antwerpse ankerplaatsen 
gebeurd. 

(7) Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan ankerplaatsen, punt- of lijnrelicten, zichten,... , 
waar de connectiviteit tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele 
landschappelijke waardering.
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Figuur 13: Synthesekaart historisch groen



HISTORIEK                                                                                                         DEEL 4

Bovenlokaal
GROENPLAN

► 43

3.5 Synthese bestaande historische groenstructuur

Figuur 12 geeft een samenvatting van de historische groengebieden in combinatie met de 
landschapsatlas. De groengebieden worden afgebeeld volgens hun oorspronkelijke functie. 

De historische groengebieden vormen een patchwork van verspreid liggende parken, 
begraafplaatsen en militaire bolwerken. De volgende criteria werden gehanteerd voor de 
aanwijzing van de 20 historisch meest waardevolle groengebieden in Antwerpen:

● Getaand
Oude boommonumenten, volwassen groen, duurzame minerale elementen.

● Specifieke vormenstijl
Overwegend geometrische renaissance vormgeving voornamelijk in de buurt van historische 
gebouwen en romantische landschapsstijl voor het omliggende park of voor het geheel. De 
landschapsstijl heeft vele exoten in de beplanting geïntroduceerd. Deze werden ingezet om 
het beeld van de ‘romantische natuur’ kracht bij te zetten. 

● Bouwkundig erfgoed
Meestal vormen de groenelementen een ensemble met hoven, kastelen, priëlen, folies, 
burchten, forten, religieuze gebouwen en grafmonumenten. 

● Artificieel water
In de meeste historische groengebieden zijn artificiële waterpartijen terug te vinden. Dit 
kunnen slotgrachten, verdedigingsgrachten, fonteinen, spiegelvijvers, landschappelijke 
vijvers,... zijn. Enkel op de begraafplaatsen is geen water aanwezig, met uitzondering van 
het Schoonselhof waar het als structurerend element wordt gebruikt. 

● Collectief geheugen
Deze groengebieden zitten bij vele bewoners op één of andere manier in het geheugen 
opgeslagen en bepalen mee de identiteit van de buurt of wijk. Het zijn stuk voor stuk plekken 
die een betekenis gekregen hebben. 

Onder de relictlandschappen vallen de vroegere polders, landbouwgebieden en natuurgebieden. 
Ze liggen meestal aan de rand van de stad en zijn grensoverschrijdend met het buitengebied:

● de resterende schorregebieden van de buitendijkse Schelde
● de polders rond Berendrecht en Zandvliet
● de natuurgebieden in de haven van Antwerpen (Kuifeend, Muisbroek,...)
● de laatste landbouwgebieden van Ekeren
● de Oude Landen
● het valleigebied van de Laarsebeek
● de fortvlakte tussen Deurne en Wijnegem (rond Ertbrugge)
● de landbouwgebieden tussen Wilrijk en Aartselaar
● de sportterreinen rond fort 8
● de Hobokense Polder
● Blokkersdijk

Slechts een beperkt aantal groengebieden in Antwerpen hebben geen relictwaarde, zoals 
de luchthaven van Deurne, het infrastructuurlandschap rond de Ring en Singel en de recent 
opgespoten terreinen op linkeroever. 
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Begraafplaats Schoonselhof
Combinatie van een grote en consequent ingerichte 
begraafplaats met grote bomen, kamers, water en 
oude grafzerken en een kasteelpark met kasteel, grote 
oude bomen en waterpartijen. 

Botaniek (Kruidtuin)
De ‘botaniek’ is een prachtige historische oude tuin in 
de binnenstad met een merkwaardig bomenbestand en 
waterpartij. De groene enclave is goed onderhouden. 
Het smeedijzeren hekwerk is beschermd.

Middelheim_Den Brandt_Vogelzang/Nachtegalen
Complex van drie parken dat zich kenmerkt door oude 
boombestanden en dreven die de parken verbinden. 
De twee witte neo-classicistische kastelen uit de 
tweede helft van de 19e eeuw bepalen het beeld. 
Daarnaast zijn er merkwaardige elementen zoals de 
frande parterre en spiegelvijver. De sportinfrastructuur 
wordt ingekapseld door coulissen van bomenrijen. 

Rubenshuis
Deze tuin werd rond 1940 heraangelegd als  
renaissance-stadstuin. Hij werd gereconstrueerd op 
basis van schilderijen en tekeningen van Rubens en 
is kenmerkend voor die tijd. Er werd zoveel mogelijk 
teruggegrepen naar planten uit Rubens’ tijd. 

Zorgvliet_Broydenborg
Het park bestaat uit een combinatie van een Frans 
park rond het kasteel (districtshuis) en een Engels 
park met vijver, lanen en zichten achter het kasteel. 
Het park omvat fraaie bomengroepen en lanen. 

Begraafpark Sint-Fredegandus
Recent heringerichte oude begraafplaats. Vooral aan 
de zuidelijke zijde, rond de kerk, komen nog veel oude 
grafzerken en beplanting voor. 

Begraafpark Moretus
Mooi onderhouden introvert klein begraafpark met een 
heldere ontsluiting, oude bomen, bomenrijen en oude 
grafzerken. 

Boekenbergpark
Voormalig hof van plaisantie en kasteel. De stijl is 
bijzonder en consequent en dateert uit de tweede 
helft van de 19e eeuw. Hij kan omschreven worden 
als ‘jardin pitoresque’ met o.a. kunstmatige bruggen, 
grotten en pagodes als folies in het park. Het park is 
een prachtig document van de romantiek uit die tijd. 
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Steytelinckpark
Het park is een gaaf voorbeeld van een Engelse 
landschapstuin met graslanden, boomgroepen, 
zichten, vijvers, bruggen en glooiingen. 

Begraafplaats Merksem
Heringerichte begraafplaats met mooie grasvelden 
en oude grafzerken in een heldere geometrische 
padenstructuur. De begraafplaats vormt samen met 
het park van Merksem en het Rozenhof één geheel. 

Bisschoppenhof
Oude lusthof en een relatief intact klein park in 
Engelse landschapsstijl met mooie oude bomen en 
waterpartijen. 

Hof van Liere
Binnenhof bij een oud 16e eeuw handelspand. De 
binnentuin is semi-publiek toegankelijk als onderdeel 
van de Antwerpse universiteit. 

Lillo fort
Relatief gaaf oud woonfort uit de 16e eeuw met 
versterking op een bijzondere plek langs de Schelde 
in de haven. 

Rivierenhof_Sterckshof
Park gegroeid uit een samensmelten van twee 
kasteelparken en de beekvallei van het Schijn. Rond 
beide kastelen is het ontwerp geometrisch geordend. 
Vooral rond het kasteel Rivierenhof ligt een parkaanleg 
met spiegelvijver en bomenrijen, die de centraliteit 
van dit gebouw ondersteund. De beide kasteelparken 
worden ingesloten door een groter park met grote 
ligweiden, sportvelden, bomengroepen en vijvers, 
ontworpen in Engelse landschapsstijl. In het park staat 
ook nog een hoeve (Schranshoeve). Merkwaardig is 
de lijnrechte parkweg. De vallei van het Schijn kent 
een natuurlijk verloop door de zuidelijke rand van 
het gebied. In het park ligt ook nog een relict van de 
Herentalse vaart. 

Zoo
Het park is uniek als dierentuin en heeft een  
romantische vormgeving met bruggen en vijvers 
en kunstmatige rotspartijen. De paviljoenen zijn 
onderdeel van de parkarchitectuur en een voorbeeld 
van het exotisme uit die periode. 

Stadspark
Eduard Keilig transformeerde de lunet tot 
openbaar park. Hij opteerde voor een romantische 
landschappelijke stijl met contrast tussen de grillige 
vijver met eiland en hangbrug en een lange grashelling 
met steile rotspartijen. 
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Figuur 14: Knelpunten historisch groen
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4. WAT ALS DE HISTORISCHE FUNCTIE 
 VERSTERKT WORDT...?
In de letterlijke zin kan het groene erfgoed bezwaarlijk uitgebreid worden. Wat wel kan is er meer 
aandacht voor hebben. Er kan bewust en wel overwogen zoveel mogelijk behouden worden 
van wat nog rest aan historische relicten en een aantal verstoorde of vervaagde lagen uit het 
verleden kunnen terug onder de aandacht gebracht worden. Zij het misschien in een nieuwe 
context, die indien kwaliteitsvol ook op haar beurt in de toekomst uitdrukking gaat geven van 
een bepaalde tijdsgeest en erfgoedwaarde gaat krijgen. 

Een belangrijk deel van het groene erfgoed bestaat uit levend materiaal, waardoor de groene 
structuur vanzelf in de loop van de jaren een gedaanteverandering ondergaat. Meestal groeit 
de identiteitsverbinding van de gebruikers mee en evolueert van gewenning naar een collectief 
belang. Het groengebied wordt dan erfgoed. Daardoor reageert de bevolking ook als er plots 
oude bekende elementen verdwijnen, zoals recent de gekapte bomen op de De Keyzerlei. Het 
versterken van de groene ruimte heeft dan ook niet enkel te maken met behoud of bescherming 
van een gebied of groenelement, maar ook met een goed beheer waarin generaties van planten 
elkaar kunnen opvolgen en afwisselen. 

4.1 Cultuurhistorische probleemgebieden

4.1.1 Vervaagde historische groene lagen

● Rurale en natuurlijke relictlandschappen
Vele natuurlijke overstromingsgebieden en oude polders zijn verdwenen door de uitbreiding 
van de Antwerpse haven. De resterende landbouwgebieden ten noorden van de haven zijn 
hun historische context kwijt geraakt. Tussen haven en Schelde is er nog een smalle strook 
waar restanten van schorren, dorpen en forten terug te vinden is. De bouw van de haven heeft 
deze plekken geïsoleerd. Ook in het zuidelijke deel van de stad staan kleinschalige rurale en 
natuurlijke gebieden onder druk van stadsuitbreiding, industrie en intensieve buitensporten. 

● Militiare sites
Vele militaire sites bevinden zich in een meer of mindere mate van verval. Ze hebben hun 
oorspronkelijke functie verloren. Door een gebrek aan beheer kreeg de natuurlijke successie 
er vrij spel. Voorbeelden hiervan zijn fort Sint-Filip, het Noordkasteel, Fort 6 en Fort 7. Het 
geven van een nieuwe functie kan een middel zijn om de betekenis en het karakter van deze 
gebieden te bewaren. In sommige gevallen is de nieuwe invulling echter met weinig aandacht 
voor de cultuurhistorische functie gebeurd en in een extreem geval is het erfgoed zelfs 
grotendeels verdwenen zoals bijvoorbeeld Fort 1 ter hoogte van Wijnegem Shoppingcenter. 

● Openbare parken en vroegere kasteeldomeinen
Deze gebieden liggen van oorsprong in de stad of zijn in de loop van de tijd ingesloten door 
het stedelijke weefsel. Vele van deze groengebieden hebben hun plaats als publiek park 
opgeëist en worden met het nodige respect behandeld. Door hun ligging in de stad staan hun 
historische kwaliteiten wel vaak onder druk van verkeer, de vraag naar buitensportterreinen 
en de druk van bebouwing voor o.a. wonen en bedrijvigheid. 
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4.1.2 Bedreigde of verdwenen groene en blauwe elementen

● Verval van de natuurlijke loop van beken
De groei van de stad en een lange periode waarin water de rug toegekeerd werd, resulteerde 
in het overwelven en dempen van natuurlijke waterlopen en de drooglegging van de 
historische meersen. De oorspronkelijke monding van het Schijn werd gedempt en de beek 
werd omgeleid, net als vele kleinere beekjes die van de Brabantse Wal afkomstig zijn. In het 
zuiden van de stad werd ook de Hollebeek voor een groot stuk overwelfd, waardoor ze niet of 
nauwelijks zichbaar is in het stedelijk weefsel. De vallei van de Struisbeek wordt nog steeds 
bedreigd door uitbreiding van bedrijvigheid en verstedelijking. 

● Onaangepast beheerde gebieden
Een aantal groengebieden worden niet op een cultuurhistorische wijze beheerd. Vaak is 
er sprake van een gebrek aan beheer of een meer natuurgericht beheer. In het geval van 
de groene historische parels is het wenselijk dat het cultuurhistorische aspect domineert in 
het beheer. Bij de andere gebieden kan een diepgaander onderzoek uitwijzen of een meer 
cultuurhistorisch beheer aangewezen is. 

● Gebieden onder verkeersdruk
In sommige groengebieden heeft het toenemende verkeer geleid tot een effectieve afname 
van het groenareaal (vb: Albertpark). Bij de meeste gebieden hebben vooral de nevenaspecten 
van het verkeer (o.a. geluid, visuele polutie,...) een negatief effect op de cultuurhistorische 
waarde en de beleving ervan. 

● Gebieden onder bebouwingsdruk
De toenemende verstedelijking vormt een bedreiging voor het groene erfgoed. Al heel wat 
merkwaardige en waardevolle groengebieden (o.a. kasteeldomeinen en landgoeden) zijn 
verdwenen en ingevuld met bebouwing. In sommige gevallen bleven de groengebieden zelf 
wel bestaan maar wordt hun cultuurhistorisch karakter aangetast door ongepaste bebouwing 
in het gebied, die de typische kenmerken van dit erfgoed niet respecteert, overheerst of zelfs 
teniet doet. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Ieperman en het Hertoghepark. Tenslotte kunnen 
ook bouwwerken in de nabije omgeving van cultuurhistorische groengebieden voor nadelige 
effecten zorgen. Constante bemaling tijdens de bouwwerken veroorzaakt een daling van het 
grondwaterpeil waardoor grondwatergevoede vijvers en oude bomen bedreigd worden. Dit 
gebeurde o.a. in het Stadspark en de Zoo.  

● Gebieden onder recreatiedruk
Voornamelijk in buurten met te weinig toegankelijk groen hebben de bestaande historische 
gebieden een heel hoge betredingsgraad (vb: Te Boelaerpark). Dit resulteert in een grotere 
druk op de levende groenelementen en komt niet altijd de belevingskwaliteit ten goede. Soms 
leidt het tot aanpassingen van het oorspronkelijke parkconcept. Daarnaast is er in de hele 
stad een grote behoefte aan ruimte voor buitensportterreinen. In sommige cultuurhistorische 
groengebieden werden in het verleden delen van het park opgeofferd aan sportvelden. 
Herstel van dergelijke incidenten is moeilijk omdat alternatieve ruimte schaars is en de vraag 
naar sportterreinen nog steeds actueel. 

● Verdwenen water
Door haar geschiedenis als handels- en havenstad heeft Antwerpen ook een geschiedenis 
van graven en vergraven. In de loop der eeuwen ontstonden en verdwenen vlieten, dokken 
en waterwegen (o.a. de Herentalse Vaart). Ook van de vele waterpartijen die behoorden tot 
de militaire defensiesystemen zijn er vele verdwenen. 
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4.2 Historische streefbeelden

4.2.1 Relictlandschappen

In de relictlandschappen is behoud niet de enige doelstelling. Onder druk van andere functies zoals 
ecologie, milieu en gebruik is het nodig de cultuurhistorische elementen zichtbaar, bereikbaar 
en beleefbaar te maken om ze te kunnen vrijwaren en integreren in een nieuwe context. Voor 
belangrijke relictlandschappen (bvb. ankerplaatsen) moet per site de cultuurhistorische waarde 
geschat worden om te bepalen of de cultuurhistorische doelen primeren boven natuur of gebruik. 
Cultuurhistorische en natuurwaarden blijken meestal een onderlinge relatie te hebben. Door 
ingrepen die cultuurhistorische elementen herstellen, ontstaan vaak interessante ecologische 
gradiënten en meer diversiteit die de in de tijd verdrongen fauna en flora weer een plaats geeft.  
Het brengen van het historische verhaal via educatieve informatieborden is eveneens nodig. 

4.2.2 Ontworpen landschappen

● Militaire groenelementen
Veel wegen, dijken, wallen en waterpartijen hebben een militaire oorsprong, maar dit is niet 
meer duidelijk afleesbaar. In het kader van recreatieve ontwikkelingen rond deze elementen 
kan de verborgen betekenis weer in het licht worden gebracht (8). Het is daarbij nodig 
dat deze landschapselementen ook beleefbaar gemaakt worden. Dit kan gebeuren met 
eenvoudige ingrepen zoals de aanleg van paden en uitkijkpunten. Het is aangewezen dat 
dit op een sobere en authentieke manier gebeurt, om de aandacht te blijven vestigen op het 
cultuurhistorische karakter. Nieuwe elementen worden als nieuwe ingreep getoond zodat 
geen verwarring ontstaat tussen het oorspronkelijke en de toevoegingen. 

● Parken en tuinen
Een historische parel moet met meer respect voor de historische context ingericht en beheerd 
worden. Om tegemoet te komen aan de huidige behoeften moet in de parken ook voldoende 
flexibiliteit geboden worden aan nieuwe elementen. Een historisch park kan immers enkel 
duurzaam zijn wanneer het ook in staat is nieuwe functies op te vangen. De nieuwe elementen 
moeten wel de cultuurhistorische beeldwaarde respecteren of zelfs versterken. Essentiële 
elementen zoals waterpartijen, bomenrijen, bossages en de algemene sfeer moeten 
verbeterd en hersteld worden. De impact van eerdere ingrepen, die de cultuurhistorische 
waarde aantastten zoals onaangepaste bebouwing of meubilair, moet gereduceerd worden. 

● Begraafplaatsen
Nog in gebruik zijnde oude begraafplaatsen zijn in feite ‘levende’ monumenten. Een goed 
beheer of een vernieuwde groenvisie zijn vaak wenselijk. Sommige begraafplaatsen waren 
stenige omgevingen. Intussen worden ze veel groener ingericht zodat ze ook dienst doen als 
openbaar park. De wijze waarop begraven wordt verandert en levert ruimtewinst op. Deze 
wordt benut voor meer groen. 

● Boulevards
Vele boulevards hebben nood aan een heraanleg waarin tegemoet gekomen wordt aan de 
huidige behoeften van de stedeling. De boulevards bieden mogelijkheden als verblijfs- en 
ontmoetingsplek. Een heraanleg kan eveneens de historische structuur versterken. 

● Waterelementen
Er is hernieuwde aandacht voor water als attractief en rustgevend element in de woonomgeving 
en voor recreatie. Deze hernieuwde dynamiek kan ingezet worden om projecten rond oude 
dokken, kanalen en vijvers te initiëren. Het ontwerp voor de Scheldekaaien past in deze 
dynamiek. De nieuwe dynamiek kan ook de cultuurhistorische waarden opkrikken. 

(8) Bijvoorbeeld interreg-project ‘forten en linies’
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Figuur 15: Potenties historisch groen
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4.3 Groeiscenario historische functie

De historische functie kan in werkelijkheid niet groeien, maar door het opkrikken van de 
historische beeldkwaliteit en beleving kan de geschiedenis wel beter leesbaar gemaakt worden. 
Dit kan de waardering van de historische functie vergroten en betekenis en erkenning ervan 
creëren. Door hun openbaar karakter spelen publieke groengebieden hierin een cruciale rol. 
Vrijwaren, herstellen en verbeteren van historische groengebieden moet gezien worden als een 
erkenning en bestendiging van het collectieve geheugen. 

4.3.1 Te vrijwaren gebieden

Dit zijn de huidige historische parels van Antwerpen. Ze hebben een hoge cultuurhistorische 
beeldkwaliteit en beheer en zitten in het collectieve geheugen van de stadsbewoners. Het 
zijn bijgevolg sterke identiteitsdragers. Het in een goede staat vrijwaren van deze gebieden 
is een prioriteit. Ook gebieden met een lagere waarde zijn te vrijwaren omdat delen of enkele 
elementen ervan in goede staat bewaard en beheerd zijn. Deze onderdelen moeten alleszins 
in goede staat beheerd worden. Ze kunnen mogelijkheden bieden om de cultuurhistorische 
waarde te versterken.  

4.3.2 Te verbeteren gebieden

Dit zijn gebieden met voldoende historische relevantie, maar geheel of gedeeltelijk 
verwaarloosd, in verval of aangetast door onaangepaste ingrepen of overlast uit de directe 
omgeving. Gebieden die nog voldoende historische elementen bevatten maar doorheen de 
tijd sterk aangetast of verwaarloosd zijn, kunnen door een gepast beheer, herstructurering of 
herinrichting met respect voor de cultuurhistorische elementen versterkt worden.  

4.3.3 Vergeten groenblauw erfgoed herstellen en weer zichtbaar maken

Dit zijn beschadigde of verdwenen elementen met een grote cultuurhistorische betekenis, maar 
wel op een locatie die nog potenties biedt op een reconstructie van het geheel of een deel ervan. 
Er zijn nog cultuurhistorische elementen fysiek aanwezig, maar ze zijn niet meer duidelijk te 
herkennen, slecht toegankelijk of bereikbaar. Door de toegankelijkheid te vergroten of door het 
zichtbaar maken kan de waarde voor de bezoeker vergroten en de historische functie groeien. 
Indien een fysiek herstel onmogelijk of te duur is, kan een herinnering gecreëerd worden via 
een gedenkteken, land-art, een paviljoen of paneel. 

4.3.4 Beschermen door een juridisch statuut te geven

Een juridische bescherming is niet altijd noodzakelijk om gebieden in goede staat te bewaren 
en te beheren. Een aantal van de groene historische parels tonen dit aan. Het kan wel, zeker 
bij bedreigde gebieden, een hulpmiddel zijn om de authenticiteit te bewaren. 
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