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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 ‘Gebruiksfunctie’ onderzoekt de functionele rol die groengebieden in Antwerpen 
vervullen als onderdeel van de leefomgeving van de mens. Groene ruimten zijn immers plekken 
die door mensen gebruikt worden om zich te ontspannen of om andere mensen te ontmoeten. 
De intensiteit en aard van het gebruik kan sterk variëren waardoor een grote verscheidenheid 
aan groene ruimten ontstaat, die een andere betekenis in het stadsweefsel hebben. Deze nota 
spitst zich daarom toe op de talrijke variaties en nuanceringen die de term gebruiksgroen in zich 
draagt en die bijdraagt aan de attractiviteit van de stad. 
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Groene ruimten worden in een 
stedelijke leefomgeving intensief 
gebruikt en vaak er ook specifiek 
voor ingericht. 
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1. BASISPRINCIPES GEBRUIKSGROEN
De stad is vooral een leefomgeving van de mens, met een hoge bevolkings- en 
bebouwingsdichtheid. Voor veel mensen is het de plaats waar ze het grootste deel van de tijd 
doorbrengen. Daarbij maken ze ook gebruik van de groene ruimten. Mensen komen er om zich 
te ontspannen of om andere mensen te ontmoeten. 

1.1 Definitie gebruiksfunctie

De gebruiksfunctie heeft betrekking op alle activiteiten die mensen doen of kunnen doen als 
tijdverdrijf in de groene ruimten. Dit kan zowel lichamelijk (vb: sporten) als geestelijk (vb: rusten) 
zijn. Groen heeft daardoor voor de mens verschillende gebruiksfuncties.

1.1.1 Sociale en maatschappelijke functie

Een aanbod van publieke en bereikbare ontmoetingsplaatsen is essentieel voor een goede 
sociale structuur in de stad. Het voorkomt segregatie en vereenzaming (1). Stedelijk groen 
maakt deel uit van de openbare leefomgeving. Groengebieden zijn dan ook de ideale 
ontmoetingsplaatsen die contacten tussen mensen over de sociale grenzen heen in de hand 
werken. In meer stedelijke woonbuurten beïnvloedt een park de sociale buurtbinding op een 
positieve wijze en ontleent de buurt haar identiteit aan de aanwezigheid van het park (2). Groen 
heeft zo ook invloed op het tegengaan van de stadsvlucht (3). 

Grote groengebieden zijn plekken die ademruimte geven aan de bebouwde omgeving. 
Daardoor draagt groen bij tot een kwalitatievere leefomgeving en kan het ingezet worden om 
achtergestelde buurten op te waarderen. Groen kan het imago van een buurt ondersteunen en 
de verbetering van leefomstandigheden weerspiegelen. 

1.1.2 Belevings- en psychologische functie (psychotoop)

Groengebieden creëren een beleving: een contrasterende zachtheid van voortdurend 
veranderende vormen van planten en bomen tegenover de rigide gebouwen. De groene kleur 
vult het grijze aan dat in de meeste steden domineert (4). Contact met de natuur is in het algemeen 
bevorderlijk voor het mentaal welzijn van de stadsbewoner. De continue vraag om aandacht en 
de grote informatiestroom vergt veel mentale energie. Groen roept daarentegen een vrijblijvende 
aandacht op en geeft rust (5). Groene plekken zijn destresserend en gezondheidsbevorderend. 

1.1.3 Recreatieve en ontspanningsfuncie

Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding. Het woord duidt op het 
vernieuwen van de energie en het ontladen van opgelopen spanning. Recreëren doet men 
voor ontspanning en vermaak. Recreatie kan zowel betrekking hebben op buitenactiviteiten (6) 
als op sociale activiteiten (7) of individuele bezigheden (8).  

De stedelijke groene ruimten bieden een omgeving voor recreatie in de nabijheid van de 
woonplaats. Zeker voor minder mobiele bevolkingsgroepen is het noodzakelijk dicht bij huis aan 
recreatie te kunnen doen. Het groen vervult daarbij zowel een bewegings- als belevingsaspect. 

(1) Van Ewijk D, 1999, Den Haag, Grip op groen
(2) De Wael J en Van Biervleit T, 1994, VVOG, Brugge, Openbaar groen: investering voor de toekomst
(3) Hermy M, Schauvliege M en Tijkens G, 2005, Berchem, Groenbeheer, een verhaal met toekomst
(4) De Clerq H en De Wael J, 1992, Groenkontakt, Bomen in de stad: soms onopvallend onmisbaar
(5) Kaplan R en Kaplan S, 1989, Cambridge, The experience of nature, a psychological perspective
(6) Fietsen, wandelen, sporten, spelen,...
(7) Jeugdbeweging, gezinsuitstappen,...
(8) Zonnen, rust zoeken, vertoeven, boek lezen, kijken,... 
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1.2 Methodiek

Het onderzoek naar de gebruiksfunctie van het Antwerpse groen werd uitgevoerd aan de 
hand van drie onderzoeksmethoden. In de eerste plaats werd in beeld gebracht welke groene 
ruimten als ‘gebruiksgroen’ in aanmerking komen. Vervolgens werden deze groene ruimten 
geanalyseerd aan de hand van een aantal parameters zoals het functionele niveau, het bereik 
en de draagkracht. Dit geeft een beeld van de behoeften en tekortzones. Tenslotte werd de 
objectieve analyse aangevuld met een gebruikersonderzoek door middel van een bevraging 
van een representatieve groep Antwerpenaars.

1.2.1 Inventarisatie

De groene ruimten werden geïnventariseerd in een Geografisch InformatieSysteem (GIS) (9). 
Op basis van de GIS-inventarisatie werden volgende gegevens verzameld:

● Type groen
● Grootte (oppervlakte)
● Werkingsareaal (buurt-, wijk- of stadsdeel)
● Toegankelijkheid

► Toegankelijk: het groengebied is altijd en voor iedereen publiek toegankelijk.
► Onder voorwaarden toegankelijk: o.a. openingsuren, lidmaatschap, toegangsprijs,... .
► Ontoegankelijk: fysiek onbetreedbaar (afgesloten) of met privaat karakter

● Recreatief medegebruik
Dit houdt in dat doorheen of langs een groengebied zonder gebruiksfunctie (vb: agrarisch of
natuurgebied) voldoende toegankelijke paden liggen die het gebied beleefbaar maken.  

Gebruiksgroen is groen dat ingericht is voor gebruik, voor het uitoefenen van bepaalde activiteiten. 
Niet alle gebruiksgroen ziet er daarom uit als een klassiek park of een stadsbos, ook specifieke 
terreinen zoals sportterreinen of speelplekken zijn ten behoeve van recreatie ingerichte groene 
ruimten. Het geïnventariseerde gebruiksgroen in Antwerpen wordt weergegeven op figuur 1. 
Ook het natuurlijk en agrarisch groen met een recreatief medegebruik werd opgenomen. 

● Park
Een park is een door de mens ontworpen en ingerichte groene ruimte met een overwegend 
recreatief karakter. Het recreatieve gebruik is er zowel vrij als georganiseerd en omvat een 
combinatie van beleving en activiteiten. 

● Hanggroen
Hanggroen is een groene ruimte die niet specifiek ontworpen is en al dan niet ingericht of 
beheerd is. Meestal zijn het grasveldjes met enkele bomen en struiken rondom. Het zijn 
plekken waar vrij vertoefd kan worden en een multifunctioneel gebruik mogelijk is. 

● Fortgroen
Fortgroen is een voormalige militaire site die getransformeerd is naar een groene ruimte en 
een andere functie (natuur, recreatie,...) kreeg. 

● Gebouwgroen
Dit is een groene ruimte die integraal deel uitmaakt van een site waarin de gebouwen 
centraal staan (vb: sociale huisvesting, kerk, ziekenhuis, cultureel centrum, rust- en 
verzorgingstehuis,...). 

(9) Een geografisch informatiesysteem bestaat uit ingetekende objecten op kaart enerzijds en een tabel met 
daaraan gekoppelde informatie anderzijds. Dit wordt gebruikt voor raadpleging, bevraging van deze data en 
analyses.  
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● Specifiek terrein
Een specifiek terrein is een al dan niet publiek toegankelijk terrein, ingericht voor één 
welbepaald gebruik:
► begraafplaats
► sportterrein
► speelterrein
► volkstuinen
► hondenloopzone
► jeugdbeweging
► camping
► woonwagenterrein
► jachthaven

● Stadsbos
Dit is een natuurlijk of kunstmatig bos dat op de boswegen vrij recreatief gebruikt kan worden. 
Deze groene ruimte heeft een aantrekkingskracht op stadsniveau. 

● Speelbos
Volgens de wetgeving zijn bossen enkel toegankelijk op de boswegen. Voor spelen 
(sluipspelen, kampen bouwen, kastanjes rapen, takgevechten,...) zijn kinderen aangewezen 
op afspraken met de boseigenaar. Daarom worden er speelzones afgebakend waar gespeeld 
kan worden. 

● Attractiepark
Dit is een groene ruimte, al dan niet specifiek ingericht voor een welbepaald gebruik (vb: zoo, 
museum, kinderboerderij,...), met een bijzondere attractie waardoor deze plek uniek is in de 
stad. Een attractiepark kan al dan niet onder voorwaarden toegankelijk zijn. 

● Groen plein
Dit is een plein waarvan een deel bestaat uit onverharde grasoppervlakte en eventueel 
andere groenelementen. De aanwezigheid van boomvakken volstaat niet. 

Bij de inventarisatie werden ook de ‘gewone’ pleinen opgenomen. Deze staan niet op de 
figuur 1 met gebruiksgroen, maar komen in de verdere analyse wel aan bod. Pleinen zijn 
openbare verblijfsruimten zonder groene inkleding (onverharde grasoppervlakte) die een 
ontmoetings- of recreatieve functie hebben. 

● Agrarisch en natuurlijk groen met recreatief medegebruik
Dit is een agrarische of natuurlijke groene ruimte, waarin voldoende paden aanwezig zijn om 
een recreatieve beleving van het gebied mogelijk te maken. 
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1.2.2 Analyse

Het geïnventariseerde gebruiksgroen werd, samen met het andere groen met recreatief 
medegebruik, ingedeeld in drie niveaus met een eigen bereik en norm voor groenaandeel per 
inwoner: buurt-, wijk- en stadsdeelniveau.

De indeling werd gebaseerd op het referentiekader dat in het Milieurapport MIRA-S 2000 (10) 

werd opgesteld:

Niveau Afstand (m) Oppervlakte (ha) Afstand (m) m²/inw
Buurt 400       1-10 (parken: >0,5ha)     150-400 4
Wijk 800     10-30 (parken: >5ha)     400-800 8
Stadsdeel 1600     30-60 (parken: >10ha)   800-1600 16
Stad 3200   60-200 1600-3200 32
Stadsregio 5000 200-300+ 3200-5000

De aantrekkingskracht van de groene ruimten wordt bepaald op basis van de oppervlakte. 
Stadsbewoners willen in hun buurt groene ruimte hebben. De buurt wordt vanuit het 
referentiekader gedefinieerd als de omgeving binnen 400m wandelafstand van de woning. 
Groene ruimten die groter zijn dan 1ha (of 0,5ha in het geval van parken) functioneren als 
buurtgroen. 
Er is ook een behoefte aan groene ruimten die op wijkniveau functioneren en dus een grotere 
aantrekkingskracht hebben. Voor wijkgroen wil de stadsbewoner 800m wandelen. Groene 
ruimten die groter zijn dan 10ha (of 5ha voor parken) functioneren als wijkgroen. 
Er zijn tenslotte groene ruimten nodig die op een nog hoger niveau functioneren: stadsdeelgroen.  
Voor deze groene ruimten wil men 1600m wandelen (11). Groene ruimten die groter zijn dan 
30ha (of 10 ha voor parken) functioneren als stadsdeelgroen. 

Als aan de groene ruimten de niveaus zijn toegekend, werd bekeken hoeveel groen ervan 
per inwoner beschikbaar is. De oppervlakte groen per inwoner kan vervolgens vergeleken 
worden met een richtcijfer. Zo wordt nagegaan op de buurt, wijk of stadsdeel kwantitatief over 
voldoende groen beschikt. 
Volgens het referentiekader wil elke stadsbewoner buurt-, wijk- en stadsdeelgroen binnen bereik 
ter beschikking hebben. Het referentiekader gaat uit van een gemiddelde bevolkingsdichtheid 
van 40 inwoners per hectare. Het richtcijfer dat hieruit volgt is dat er 4m² buurtgroen, 8m² 
wijkgroen en 16m² stadsdeelgroen per inwoner nodig is. Indien deze cijfers niet gehaald 
worden, is dat een indicator voor een groentekort. In theorie wordt er immers de draagkracht 
van het groen overschreden omdat er te weinig groen voor het aantal inwoners in de omgeving 
beschikbaar is. De oorzaken hiervan kunnen het effectieve ontbreken van groenelementen of 
het voorkomen van een hogere bevolkingsdichtheid zijn. 

De Antwerpenaar kan dus geconfronteerd worden met een combinatie van volgende situaties 
in zijn of haar omgeving:

Binnen bereik van groen Buiten bereik van groen
Genoeg m² groen per inwoner ++ +-
Te weinig m² groen per inwoner -+ --

(10) Van Herzele A, Wiedemann T, De Clercq E, 2004, VUB, Monitor voor bereikbaar en aantrekkelijk groen, 
studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA

(11) Van Steertegem M, 2004, Mechelen, Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema’s
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1.2.3 Bevraging

Naast de kwantitatieve ruimtelijke analyse werden ook 2 onderzoeken gevoerd die peilden naar 
het oordeel van de Antwerpenaar over het groen in zijn of haar stad.

In een eerste onderzoek werden de Antwerpenaars via een online-enquête (12) in juni 2010 
bevraagd. 841 respondenten antwoordden. Deze enquête ging over de (clusters van) groene 
ruimten met een bovenlokale uitstraling. De enquête peilde naar de bezoekfrequentie van deze 
groene ruimten in het voorbije half jaar, de bezoekreden en met wie men de groene ruimte 
bezocht. 

Een tweede onderzoek werd uitgevoerd met onderzoeksgegevens uit de Antwerpse Monitor (13).
De bruto-steekproef bedroeg 9.700 inwoners ouder dan 15 jaar. Er werd een responsgraad 
van ongeveer 45% behaald, wat ruim boven het streefdoel van 3.500 ingevulde enquêtes lag.
De volgende vragen werden gesteld:
● Is er voldoende groen in uw buurt?
● Hoe vaak bezoekt u een park? 

(12) Bij de interpretatie van de online-enquête moet er rekening mee gehouden worden dat de respondenten het
Nederlands machtig zijn, willig en in staat om de enquête in te vullen en in het bezit van een pc, laptop, 
tablet,... . 

(13) In juli 2009 besliste besliste het college van burgemeester en schepenen om de Antwerpse Monitor in te 
zetten als onderzoeksinstrument. De monitor maakt het mogelijk om de strategische doelstellingen van 
het stadsbestuur permanent op te volgen en te bewaken. De Antwerpse monitor is tot stand gekomen 
door een samenwerking van de stedelijke diensten met externe bedrijven, o.a. onderzoeksbureau Made4it, 
onderzoeksbureau M.A.S.-Market Analysis & Synthesis, prof. em. Billiet J. en prof. dr. Swyngedouw M. 
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Figuur 1: Gebruiksgroen categorieën
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2. BASISKAART GEBRUIKSGROEN IN 
 ANTWERPEN
2.1 Toewijzing gebruiksgroen

2.1.1 Gebruiksgroen categorieën

Tijdens de inventarisatie werd van alle groene plekken in Antwerpen, die een recreatief gebruik 
of medegebruik kennen, de aard van het gebruik in beeld gebracht. Dit levert 22 categorieën 
gebruiksgroen, die als volgt in oppervlakte vertegenwoordigd zijn:

Agrarisch groen 1013,58ha 18,0%
Attractiepark 12,94ha 0,2%
Begraafplaats 132,21ha 2,4%
Fortgroen 118,38ha 2,1%
Gebouwgroen 133,60ha 2,4%
Groen plein 11,79ha 0,2%
Hanggroen 107,71ha 1,9%
Hondenloopzone 15,33ha 0,3%
Hondenschool 8,92ha 0,2%
Jachthaven 0,44ha 0,0%
Jeugdbeweging 11,57ha 0,2%
Natuurlijk groen 1462,19ha 26,0%
Park 545,03ha 9,7%
Plein 16,91ha 0,3%
Groen bij specifiek terrein 56,80ha 1,0%
Speelbos 4,27ha 0,1%
Speelterrein 24,27ha 0,4%
Sportterrein 177,47ha 3,2%
Stadsbos 106,69ha 1,9%
Volkstuinen 63,37ha 1,1%
Water 1560,50ha 27,8%
Woonwagenterrein en camping 34,93ha 0,6%
Totaal 5619,00ha 100,0%

De drie categorieën met een recreatief medegebruik (water, natuur en agrarisch) 
vertegenwoordigen allen een aanzienlijk aandeel. Van het ‘zuivere’ gebruiksgroen 
vertegenwoordigen de parken met bijna 10% het grootste aandeel. 
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Figuur 2: Toegankelijkheid groene ruimten 

73% van het hele Antwerpse 
groenblauwe netwerk is niet 
toegankelijk door de inrichting, 
regels of eigendomssituatie.
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2.1.2 Gebruiksgroen toegankelijkheid

Type Toegankelijk Onder voorwaarden
Attractiepark 12,94ha 2,9%
Begraafplaats 132,21ha 11,6%
Fortgroen 118,38ha 10,4%
Gebouwgroen 67,01ha 5,9% 66,58ha 15,1%
Groen plein 11,79ha 1,0%
Hanggroen 107,71ha 9,4%
Hondenloopzone 15,33ha 1,3%
Hondenschool 8,92ha 2,0%
Jachthaven 0,44ha 0,1%
Jeugdbeweging 11,57ha 2,6%
Park 512,05ha 44,8% 32,98ha 7,5%
Plein 16,91ha 1,5%
Groen bij specifiek terrein 2,21ha 0,2% 54,61ha 12,4%
Speelbos 4,27ha 0,4%
Speelterrein 22,65ha 2,0% 1,62ha 0,4%
Sportterrein 25,07ha 2,2% 152,39ha 34,6%
Stadsbos 106,69ha 9,3%
Volkstuinen 63,37ha 14,4%
Woonwagenterrein en camping 34,93ha 7,9%
Totaal 1.142,33ha 100,0% 440,38ha 100,0%
1.582,71ha 1.142,33ha 72% 440,38ha 28%

De parken vormen logischerwijze met bijna 45% het grootste aandeel van het toegankelijke 
gebruiksgroen. Toch is ook een deel van de parken slechts onder voorwaarden toegankelijk, 
zoals het Middelheimmuseum dat grotendeels één dag per week gesloten is. 

Het grootste aandeel gebruiksgroen dat slechts onder voorwaarden toegankelijk is bestaat uit 
sportterreinen. Het merendeel van de sportterreinen in Antwerpen is enkel via clubverband en/
of tijdens bepaalde openingsuren toegankelijk. Dit aandeel is, na de toegankelijke parken, de 
tweede grootste oppervlakte gebruiksgroen.  

Wanneer niet alleen het gebruiksgroen wordt beschouwd, maar alle groene ruimten in  
Antwerpen, blijkt dat heel wat groen (73%) ontoegankelijk is. Dit zijn o.a. de agrarische  gebieden 
in het noorden en zuiden van de stad, die privaat bezit zijn. Ook het structuurgroen langsheen 
de vele infrastructuren wordt als niet toegankelijk meegenomen, evenals de luchthaven en 
enkele grotere natuurgebieden, omdat een betreding hiervan niet beoogd werd bij de inrichting.   

Alle groene ruimten oppervlakte (ha) % ha %
Toegankelijk 1890,39 20,9 gebruiksgroen 1142,33 60,4

ander groen 748,06 39,6
Onder voorwaarden 495,63 5,5 gebruiksgroen 440,38 88,8

ander groen 55,25 11,2
Ontoegankelijk 6651,72 73,6
Totaal 9037,75 100
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Figuur 3: Toegankelijk gebruiksgroen 

72% van het Antwerpse 
gebruiksgroen is altijd publiek 
toegankelijk.
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Figuur 4: Gebruiksgroen onder voorwaarden

28% van het Antwerpse 
gebruiksgroen is slechts onder 
voorwaarden toegankelijk.
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Figuur 5: Buurtgroen (incl recreatief medegebruik)

Met 45% vormen de parken 
het grootste aandeel 
buurtgroen (exclusief recreatief 
medegebruik).
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2.1.3 Gebruiksgroen niveaus

● Buurtgroen
Het buurtgroen werd geselecteerd op basis van volgende parameters:
- gebruiksgroen of plein
- toegankelijk
- gelegen binnen woongebied of een straal van 400m rond een woongebied

Buurtgroen Gewoon Ruim
(inclusief recreatief medegebruik)

opp (ha) % opp(ha) %
Groen plein 11,8 1,1 11,8 0,2

Plein 18,9 1,7 18,9 0,4

Hanggroen 107,3 9,6 107,3 2,2

Gebouwgroen 66,0 5,9 66,0 1,3

Park 509,7 45,6 509,7 10,3

Fortgroen 96,4 8,6 96,4 2,0

Specifieke terreinen 196,2 17,5 196,2 3,9

Begraafplaats 131,9 11,8 131,9 2,7

Hondenloopzone 15,3 1,4 15,3 0,3

Speelterrein 22,6 2,0 22,6 0,5

Sportterrein 23,9 2,1 23,9 0,5

Groen bij specifieke terreinen 2,5 0,2 2,5 0,1

Speelbos 4,2 0,4 4,2 0,1

Stadsbos 107,2 9,6 107,2 2,2

Natuurlijk groen / / 1252,2 25,4

Agrarisch groen / / 981,9 19,9

Water / / 1559,9 31,6

Structuurgroen / / 7,9 0,2

Wachtgroen / / 9,8 0,2

Totaal 1118,0 100,0 4929,8 100,0

Zonder het groen met recreatief medegebruik nemen de parken met 45% het grootste aandeel  
en bijna de helft van het buurtgroen in. Andere groene plekken die op dit niveau belangrijk zijn, 
blijken de begraafplaatsen en het hanggroen. 

Wanneer het groen met recreatief medegebruik wel in rekening wordt gebracht, neemt het 
belang van de parken af (10%) ten opzichte van het water (31%), het natuurlijk groen (25%) en 
het agrarisch groen (20%).  
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Figuur 6: Wijkgroen

Na het water vormt het natuurlijke 
groen met 30% het grootste 
aandeel wijkgroen.



GEBRUIK                                                                                                            DEEL 5

Bovenlokaal
GROENPLAN

► 19

● Wijkgroen
Het wijkgroen werd geselecteerd op basis van volgende parameters:
- gebruiksgroen of plein
- toegankelijk
- groen met recreatief medegebruik
- oppervlakte > 10ha (of 5ha voor parken)
- gelegen binnen woongebied of een straal van 800m rond een woongebied

Wijkgroen opp (ha) %
Groen plein 0,5 0,0

Plein 6,7 0,1

Hanggroen 47,9 1,0

Park 430,4 9,0

Fortgroen 118,4 2,5

Specifieke terreinen 153,2 3,1

Begraafplaats 128,4 2,7

Hondenloopzone 4,6 0,1

Speelterrein 6,7 0,1

Sportterrein 13,1 0,3

Groen bij specifiek terrein 0,4 0,0

Speelbos 4,2 0,1

Stadsbos 105,0 2,2

Natuurlijk groen 1441,6 30,1

Agrarisch groen 909,8 19,0

Water 1559,9 32,6

Structuurgroen 7,8 0,2

Wachtgroen 6,2 0,1

Totaal 4792,1 100,0

Op wijkniveau nemen water (32%) en natuurlijk groen (30%) het grootste aandeel in. Het belang 
van het natuurlijk groen is t.o.v. het buurtniveau lichtjes toegenomen. Agrarisch groen (19%) 
en de parken (9%) blijven eveneens belangrijk, samen met de begraafplaatsen (2,7%) en het 
fortgroen (2,5%). Het hanggroen, dat meestal kleinere groene plekken omvat, is op dit niveau 
beduidend minder aanwezig. 
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Figuur 7: Stadsdeelgroen

Op stadsdeelniveau nemen de 
specifieke terreinen met 6,7% 
een belangrijke rol op. 
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● Stadsdeelgroen
Het stadsdeelgroen werd geselecteerd op basis van volgende parameters:
- gebruiksgroen of plein
- toegankelijk en toegankelijk onder voorwaarden
- groen met recreatief medegebruik
- oppervlakte > 30ha (of 10ha voor parken)
- gelegen binnen woongebied of een straal van 1600m rond een woongebied

Stadsdeelgroen opp (ha) %
Groen plein 0,5 0,0

Plein 6,7 0,1

Hanggroen 47,3 1,0

Gebouwgroen 5,5 0,1

Park 429,4 8,9

Fortgroen 106,2 2,2

Specifieke terreinen 323,7 6,7

Begraafplaats 101,2 2,1

Hondenloopzone 7,1 0,1

Hondenschool 7,0 0,1

Jachthaven 3,7 0,1

Jeugdbeweging 6,7 0,1

Volkstuinen 32,4 0,7

Speelterrein 6,8 0,1

Sportterrein 96,5 2,0

Groen bij specifiek terrein 34,1 0,7

Woonwagenterrein/camping 28,2 0,6

Speelbos 3,0 0,1

Stadsbos 104,3 2,2

Natuurlijk groen 1423,3 29,4

Agrarisch groen 826,3 17,1

Water 1559,9 32,2

Structuurgroen 1,9 0,0

Wachtgroen 6,2 0,1

Totaal 4844,8 100,0

Net als op wijkniveau nemen ook op stadsdeelniveau het water (32%) en het natuurlijk groen 
(29%) het grootste aandeel van het gebruiksgroen in. Ook het agrarisch groen (17%) en de 
parken (9%) blijven een aanzienlijk aandeel vertegenwoordigen. Opvallend is het belang van 
de specifieke terreinen (6,7%) op dit niveau. Dit is een gevolg van het meenemen van alle 
specifieke terreinen die onder voorwaarden toegankelijk zijn, o.a. de sportterreinen. 
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Figuur 8: Buurtgroen (excl) per inwoner _ stadsdeel Figuur 9: Buurtgroen (incl) per inwoner _ stadsdeel

Figuur 10: Buurtgroen (excl) per inwoner _ wijk Figuur 11: Buurtgroen (incl) per inwoner _ wijk
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2.2 Groenbehoeften: relatie met het stedelijke weefsel

2.2.1 Groenaandeel

Per niveau werd bekeken hoeveel groen (14) de inwoners van Antwerpen ter beschikking hebben. 
De reële oppervlakte groen per inwoner wordt vergeleken met het richtcijfer per niveau. Aan de 
hand hiervan wordt vastgesteld of er in een buurt, wijk of stadsdeel voldoende groen aanwezig 
is in functie van de voorkomende bevolkingsdichtheid. 

● Buurtgroen
Op buurtniveau beschikt idealiter elke inwoner over groen met een oppervlakte van minstens 
1ha (of 0,5ha voor parken) binnen een straal van 400m. Als richtcijfer wordt 4m² groen per 
inwoner gerekend. 

Omdat in het fijnmazige stedelijke weefsel vaak ook groene ruimten die kleiner zijn dan 1ha 
(of 0,5ha voor parken) een recreatieve betekenis hebben, worden deze ook in de analyse van 
het buurtgroen meegenomen. Omdat de impact van deze kleine groene plekken beperkter is 
wordt gerekend met een straal van 150m.

Figuur 8 toont het aandeel buurtgroen (exclusief groen met recreatief medegebruik) per 
stadsdeel. In geen enkel stadsdeel blijkt het aandeel buurtgroen onder het richtcijfer te 
liggen, maar in Antwerpen-intramuros en het volledige district Borgerhout is dit aandeel toch 
maar net voldoende. Linkeroever scoort het best met 148,1m² buurtgroen per inwoner. 

In figuur 9 is het aandeel buurtgroen per stadsdeel uitgebreid met het groen dat een recreatief 
medegebruik kent. Vooral in de districten Hoboken, Wilrijk, Ekeren, Zandvliet, Berendrecht 
en ook Linkeroever zorgt dit voor een enorme toename van het groenaandeel. Door ook het 
water van de dokken als beleefbare ruimte mee te nemen, verbeterd ook in de historische 
kernstad het groenaandeel door de aanwezigheid van het Eilandje. 

Figuur 10 toont het aandeel buurtgroen (exclusief groen met recreatief medegebruik) per 
wijk. Dit geeft een betere detaillering van de resultaten omdat deze niet zoveel uitgevlakt 
worden. Wat meteen opvalt is dat in Antwerpen-intramuros en Borgerhout een heel aantal 
wijken onder het richtcijfer voor buurtgroen blijven. In enkele andere wijken is de positieve 
impact van de parken zoals Spoor Noord, het Stadspark, het Albertpark, het Hertoghepark 
en het Hof van Leysen duidelijk merkbaar. Buiten de stadskern blijft het aandeel buurtgroen 
ook in drie wijken onder de richtlijn: Hoboken-Noord (0,9m²/inw), Wilrijk-Hoogte (3,7m²/inw) 
en Ekeren-Donk (2,2m²/inw). In de wijken die erg goed scoren qua aandeel buurtgroen, is 
dit meestal een gevolg van het feit dat het merendeel van de wijk ofwel uit een groengebied 
zelf bestaat (vb: Rivierenhof, Middelheim en Kruininge-Bremweide) ofwel door andere 
functies zoals bedrijvigheid en agrarisch gebied wordt ingenomen (vb: Wilrijk-Koornbloem 
en Hoboken-West). Het resultaat wordt in deze gevallen bepaald door de afbakening van de 
wijken. 

In figuur 11 is het aandeel buurtgroen per wijk uitgebreid met het groen dat een recreatief 
medegebruik kent. Dit geeft een vergelijkbare positieve impact als in figuur 9. Opvallend is het 
resultaat in Ekeren door de aanwezigheid van o.a. Oude Landen en Hoekakker. Niet alleen 
scoren alle wijken daar veel beter, ook het tekort in Ekeren-Donk (55,1m²/inw) verdwijnt. In 
het zuiden van de stad heeft de Hobokense Polder een positieve invloed op het aandeel 
buurtgroen van de wijk Hoboken-Noord (1,8m²/inw), maar niet voldoende om de wijk boven 
te richtlijn te krijgen. Het resultaat van de wijk Wilrijk-Hoogte blijft onveranderd onder de 
richtlijn liggen. 

(14) Voor de analyse werden ook de pleinen mee opgenomen als open ruimten waar stadsbewoners kunnen 
vertoeven. In veel gevallen zijn het pleinen waar door de aanwezigheid van bomen ook een ‘groen’ karakter 
aanwezig is, maar waar onverharde ruimte ontbreekt. In fijnmazige en dense buurten vormen deze pleinen 
vaak de plekken waar mensen recreëren. 
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Figuur 12: Wijkgroen per inwoner _ stadsdeel Figuur 13: Wijkgroen per inwoner _ wijk

Figuur 14: Stadsdeelgroen per inwoner _ stadsdeel

In 12 wijken is het aandeel  
buurtgroen onvoldoende ten 
opzichte van het inwoneraantal.

In 35 wijken is het aandeel  
wijkgroen onvoldoende ten opzichte 
van het inwoneraantal.

In 6 stadsdelen is het aandeel  
stadsdeelgroen onvoldoende ten 
opzichte van het inwoneraantal.



GEBRUIK                                                                                                            DEEL 5

Bovenlokaal
GROENPLAN

► 25

● Wijkgroen
Op wijkniveau beschikt idealiter elke inwoner over groen met een oppervlakte van minstens 
10ha (of 5ha voor parken) binnen een straal van 800m. Als richtcijfer wordt 8m² groen per 
inwoner gerekend. 

Figuur 12 toont het aandeel wijkgroen per stadsdeel. In de volledige districten Berchem en 
Borgerhout en de ganse 19e eeuwse gordel ligt het aandeel wijkgroen onder de richtlijn. 
Berendrecht-Zandvliet (665,2m²/inw) en Linkeroever (349m²/inw) scoren het beste. 

In figuur 13 wordt het aandeel wijkgroen per wijk getoond. Dit laat toe enkele nuanceringen 
van de resultaten van figuur 12 te maken. Zo blijkt dat in de 19e eeuwse gordel enkel de wijk 
rond het stadspark maar net voldoende wijkgroen omvat (9,2m²/inw) en er in bijna alle andere 
wijken geen wijkgroen aanwezig is. In de wijk Harmonie is het aandeel van het Albertpark 
onvoldoende om de wijk boven de richtlijn te brengen. Ook in de wijken Dam en Stuivenberg 
is de impact van Spoor Noord onvoldoende. 

Opvallend is dat in de historische kernstad zich eigenlijk dezelfde situatie voordoet als in de 
19e eeuwse gordel en in bijna alle wijken er wijkgroen ontbreekt. De aanwezigheid van de 
dokken op het Eilandje beïnvloedde op stadsdeelniveau het resultaat en leverde in figuur 
12 een vertekend beeld. Hetzelfde geldt ook voor de wijk Luchtbal, waarvan het aandeel 
wijkgroen in figuur 12 door de afbakening van het stadsdeel (bij o.a. Bospolder_Ekers 
Moeras) positief leek, maar die evenmin een resultaat boven de richtlijn haalt (7,6m²/inw). 

Zowel in Berchem als in Borgerhout is er slechts één wijk die qua wijkgroen boven de richtlijn 
blijft: respectievelijk Kwartier-Oost (17,3m²/inw) en Borgerhout-Extramuros (13,3m²/inw). 
Ook in de overige wijken is het aandeel wijkgroen nagenoeg onbestaand. 

Tenslotte zijn er ook in Hoboken, Wilrijk, Deurne en Merksem een aantal wijken waarvan 
het  aandeel wijkgroen de richtlijn niet haalt. In sommige wijken is dit resultaat wel enigszins 
beïnvloed door de afbakening van de wijken (vb: Merksem-Heide). Toch is het resultaat een 
indicator voor groentekorten op wijkniveau in deze gebieden. 

● Stadsdeelgroen
Op stadsdeelniveau beschikt idealiter elke inwoner over groen met een oppervlakte van 
minstens 30ha (of 10ha voor parken) binnen een straal van 1600m. Als richtcijfer wordt 16m² 
groen per inwoner gerekend. 

Figuur 14 toont het aandeel stadsdeelgroen per stadsdeel. In zowel de districten Berchem en 
Borgerhout als in de 19e eeuwse gordel blijft het aandeel stadsdeelgroen onder de richtlijn. 
Ook de historische stadskern scoort maar net boven de richtlijn (17,3m²/inw), en dit resultaat 
is dan nog volledig te danken aan de dokken op het Eilandje. 

Op dit niveau scoren Berendrecht-Zandvliet (619,1m²/inw) en Linkeroever (374,1m²/inw) 
eveneens het beste.
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Figuur 15: Bereik buurtgroen (excl) Figuur 16: Bereik buurtgroen (incl)

Figuur 17: Tekortzones buurtgroen (incl) Figuur 18: Bereik buurtgroen _ woongroen apart
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2.2.2 Groenbereik

Het groenaandeel geeft weer hoeveel groen de bewoners van een buurt, wijk of stadsdeel ter 
beschikking hebben. Maar deze indicator zegt niets over de spreiding van dit groen binnen het 
betreffende gebied. Dit wordt weergegeven door het groenbereik, dat op basis van de richtlijn 
rond elk groengebied de reële verzorgingszone weergeeft. 

● Buurtgroen
Op buurtniveau beschikt idealiter elke inwoner over groen met een oppervlakte van 
minstens 1ha (of 0,5ha voor parken) binnen een straal van 400m. In figuren 15 en 16 
worden rond het buurtgroen bereikzones met een buffer van 400m weergegeven. Waar  
barrières (15) deze bufferzones kruisen wordt het bereik aangepast. Niet alleen het buurtgroen 
binnen de stad zelf, maar ook het buurtgroen buiten de stadsgrenzen, wordt mee in rekening 
genomen. Net als bij het groenaandeel worden eveneens de kleinere groene ruimten 
opgenomen bij het buurtgroen, maar met bereikzones met een buffer van 150m.

Figuur 17 toont de tekortzones die buiten het bereik van buurtgroen vallen. Op sommige  
plekken in de stad wordt het resultaat van het groenaandeel door het groenbereik 
onderschreven. Dit is o.a. het geval in de Universiteitsbuurt, Zurenborg, Brederode, 
Borgerhout Intramuros (zowel noord en zuid), Hoboken-Noord, Wilrijk-Hoogte, en Ekeren-
Donk. In al deze buurten scoort niet alleen het groenaandeel onder de norm, maar zijn 
grote delen van de buurten ook buiten het bereik (400m) van de aanwezige of naburige 
groengebieden gelegen. 

In een aantal buurten scoort het groenaandeel wel net boven de norm, maar blijkt dat delen 
van deze buurten buiten het bereik van de groengebieden vallen. Dit is het geval in de 
buurten Harmonie, Stadspark, Oosterveld-Elsdonk, Groenenhoek, Deurne-Dorp en Deurne-
Noord. In deze buurten doen zich dus eigenlijk ook groentekorten voor.

Tenslotte zijn er nog een aantal buurten waar het groenaandeel hoog is, maar waar delen 
van deze buurten toch niet in het bereik van het aanwezige groen vallen. Dit is o.a. het geval 
in de buurten Valaar, Wilrijk-Centrum, Berchem-Nieuw Kwartier (oost en west), Borgerhout-
Extramuros, Deurne-Oost, Oud-Merksem, Nieuwdreef, Tuinwijk, Ekeren-Centrum, Mariaburg, 
Leugenberg en Zandvliet. In deze twee laatste buurten worden de delen die buiten het bereik 
van buurtgroen vallen wel opgevangen wanneer het groen met recreatief medegebruik mee 
in rekening wordt genomen. Zandvliet valt dan volledig binnen bereik, maar ter hoogte van 
Leugenberg blijft in een stuk woonweefsel een tekort bestaan. In de andere buurten buiten 
het bereik van buurtgroen heeft het groen met recreatief medegebruik geen impact op de 
ruimtelijke situatie. Vooral in Hoboken-Noord is dit een opvallende vaststelling, aangezien 
de positieve impact van de Hobokense Polder daar volledig teniet wordt gedaan door de 
barrière van de spoorlijn. 

In sommige buurten blijkt het te lage groenaandeel genuanceerd te kunnen worden door het 
bereik van groengebieden die grenzen aan deze buurten. Dit is het geval bij Sint-Andries, de 
Atheneumbuurt, de buurt van het Centraal Station en Haringrode. Deze buurten vallen wel 
binnen het buurtbereik, maar er is onvoldoende groen ten opzichte van het inwoneraantal. 

Wanneer de kleinschalige groene ruimten met bereik van 150m niet tot het buurtgroen 
gerekend worden, blijkt dat vooral in Borgerhout-Intramuros, de Studentenwijk, Hoboken-
Noord en Brederode het resultaat van het te lage groenaandeel onderschreven wordt. Deze 
buurten steunen voornamelijk voor hun groen op de kleinschalige groene plekken. Ook in 
Deurne-Noord, Deurne-Dorp, Elsdonk, Groenenhoek, Oud-Merksem, Nieuwdreef, Tuinwijk, 
Donk, Mariaburg en Zandvliet is dit het geval, maar daar blijft het groenaandeel nog wel 
boven de norm.  

(15) Barrières zijn o.a. onoversteekbare infrastructuren zoals spoorwegbermen of drukke verkeerswegen zoals 
de hoofdwegen. 
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Figuur 19: Bereik wijkgroen Figuur 20: Tekortzones wijkgroen 

Figuur 21: Bereik stadsdeelgroen Figuur 22: Tekortzones stadsdeelgroen 
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● Wijkgroen
Op wijkniveau beschikt idealiter elke inwoner over groen met een oppervlakte van 
minstens 10ha (of 5ha voor parken) binnen een straal van 800m. In figuur 19 worden 
rond de groengebieden bereikzones met een buffer van 800m gemaakt. Waar  
barrières, deze bufferzones kruisen wordt het bereik aangepast. Niet alleen de groengebieden 
binnen de stad zelf, maar ook de groengebieden buiten de stadsgrenzen die als wijkgroen 
beschouwd worden, worden mee in rekening genomen. 

Figuur 20 toont de tekortzones die buiten het bereik van wijkgroen vallen. Ook op wijkniveau 
worden op veel plekken de resultaten van het groenaandeel door het groenbereik 
onderschreven. In Borgerhout-Intramuros (zowel noord en zuid), een deel van Stuivenberg, 
Zurenborg, Haringrode, Harmonie, Markgrave, Groenenhoek, Valaar, Kiel, Deurne-Noord, 
Nieuwdreef en Luchtbal ligt het woonweefsel buiten bereik van het wijkgroen. 

Anderzijds zijn er heel wat plekken waar het tekort volgens groenaandeel wordt genuanceerd 
door het groenbereik. De volledige kernstad binnen de Leien, delen van de Atheneumbuurt, 
Stuivenberg, Dam, Kiel, Hoboken-Centrum, Hoogte, Oosterveld-Elsdonk, Nieuw-Kwartier 
(west), Deurne-Zuid, Deurne-Dorp, Merksem-Heide en Lambrechtshoeken blijken wel binnen 
het bereik van het aanwezige wijkgroen te liggen. Toch is er sprake van een groentekort 
op dit niveau omdat de aanwezige groenoppervlakte onvoldoende is ten opzichte van het 
inwoneraantal. 

Tenslotte blijkt op drie plaatsen het groenaandeel wel boven te wijknorm te liggen, maar 
vallen plekken toch buiten het bereik van wijkgroen. Dit is het geval in delen van Borgerhout-
Extramuros, Oud-Merksem en Schoonbroek. Hier treedt ook een groentekort op.  

● Stadsdeelgroen
Op stadsdeelniveau beschikt idealiter elke inwoner over groen met een oppervlakte 
van minstens 30ha (of 10ha voor parken) binnen een straal van 1600m. In figuur 21 
worden rond de groengebieden bereikzones met een buffer van 1600m gemaakt. Waar  
barrières, deze bufferzones kruisen wordt het bereik aangepast. Niet alleen de groengebieden 
binnen de stad zelf, maar ook de groengebieden buiten de stadsgrenzen die als wijkgroen 
beschouwd worden, worden mee in rekening genomen. 

Figuur 22 toont de tekortzones die buiten het bereik van stadsdeelgroen vallen. Op 
stadsdeelniveau blijkt alle woonweefsel binnen het bereik van stadsdeelgroen te liggen. 
Dit nuanceert de resultaten van het groenaandeel in de 19e eeuwse gordel, Borgerhout 
en Berchem, waar de groenoppervlakte per inwoner onder de norm blijft. In realiteit blijkt 
elke inwoner van Antwerpen binnen de 1600m wel stadsdeelgroen te vinden, maar is de 
oppervlakte van dit groen onvoldoende ten opzichte van het inwoneraantal dat er gebruik 
van maakt.  

Van het woongebied is 16% buiten het bereik van buurtgroen 
gelegen en 12% buiten het bereik van wijkgroen. Alle woongebied 
is binnen het bereik van stadsdeelgroen gesitueerd. 
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Figuur 23: Gemiddeld inkomen per wijk 

Sfeerbeelden wijken met lager gemiddeld inkomen

Sfeerbeelden wijken met hoger gemiddeld inkomen

Figuur 24: Privaat groen m²/inw per wijk 
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2.2.3 Socio-economische invloed van groen

Vaak wordt aangenomen dat de aanwezigheid van groen een invloed heeft op de socio-
economische situatie van een wijk. Uit een vergelijking tussen enerzijds het gemiddelde 
inkomen  van een wijk en anderzijds de tekortzones en het groenaandeel, blijkt dat deze relatie 
enigszins genuanceerd moet worden. 

In de vijf wijken met het laagste gemiddelde inkomen (Stuivenberg, Borgerhout_Intramuros 
noord), de wijk rond het Centraal Station, Deurne Vlieghaven en Nieuw-Zuid) blijkt effectief 
sprake van een groentekort, hetzij door een te laag groenaandeel op buurt en/of wijkniveau, 
hetzij door het optreden van een tekortzone of door een combinatie van beiden. 
Ook in de wijken met een iets hoger gemiddeld inkomen blijkt overal sprake van een groentekort 
door bereik of aandeel. De uitzondering hierop is echter Linkeroever. 

Anderzijds blijkt echter ook dat in enkele wijken waar het gemiddeld inkomen tot de hoogste 
van de stad behoort, er eveneens groentekorten optreden, zowel qua bereik als aandeel. Dit 
is het geval in Markgrave, de Theaterbuurt, Zuid, het Historisch Centrum, Hoogte, Oosterveld-
Elsdonk, Nieuw Kwartier (west), Bremweide, Mariaburg en Ekeren-Centrum. Voor de wijken 
die buiten de Ring gesitueerd zijn, geldt dat het voornamelijk een bereiksprobleem is. Het zijn 
wijken waar wel degelijk middelgrote en grotere groengebieden aanwezig zijn, maar waar delen 
van deze wijken op buurt- en/of wijkniveau toch buiten het bereik ervan vallen. Voor de wijken 
binnen de Ring is er steeds ook duidelijk sprake van een te laag groenaandeel ten opzichte van 
het inwoneraantal. 

Een rechtlijnige relatie tussen de aanwezigheid van groen en de socio-economische situatie is 
er dus niet, maar de wijken met de laagste inkomens zijn wel net de wijken waar zowel op buurt- 
als wijkniveau zich er zowel qua groenaandeel als groenbereik een probleem manifesteerd. 
Het is dus de cummulatie van groengebreken die wel een negatieve impact op het socio-
economisch profiel van een wijk kan hebben. 

De groentekorten zijn alleszins merkbaar in de sfeerbeelden die de verschillende wijken 
kenmerken. Onafgezien de bebouwingstypologieën blijkt in de wijken met lagere gemiddelde 
inkomens duidelijk minder groen in het straatbeeld aanwezig, vaak is het er zoeken naar die 
ene kleine straatboom. In de wijken met hoger gemiddeld inkomen is meestal wel straatgroen 
aanwezig en bieden perspectieven zicht op groengebieden in de omgeving.   

2.2.4 Relatie met privaat groen

De aanwezigheid van privaat groen blijkt wel enige relatie met de socio-economische situatie 
van een wijk te vertonen. Vooral in de wijken buiten de Ring vertoont het beeld met de socio-
economische situatie grote overeenkomsten met het aandeel privaat groen per inwoner. Maar 
voornamelijk in de kernstad is er ook enige nuancering nodig. 

In sommige wijken met laag gemiddeld inkomen zoals Stuivenberg, de omgeving van het 
Centraal Station, de Atheneumbuurt en Borgerhout Intra Muros (Noord) blijkt het aandeel 
privaat groen per inwoner erg laag te liggen. Dit zijn wijken waar zich tevens een tekort aan 
publiek groen manifesteert en waar de groenbehoefte groot is.

Anderzijds zijn er wijken met hoog gemiddeld inkomen zoals het Historisch Centrum en de 
Theaterbuurt, waar het aandeel privaat groen per inwoner eveneens erg laag ligt. 
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Figuur 26: Beleving groenaandeel_ wijkFiguur 25: Beleving groenaandeel _ stadsdeel
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2.3 Beleving van groen: bevraging van de gebruikers

2.3.1 Groenaandeel in de eigen omgeving

Via de Antwerpse Monitor werd aan de Antwerpenaren gevraagd of zij vinden dat er voldoende 
groen in zijn of haar buurt aanwezig is. 56% van de Antwerpenaren gaf als antwoord dat er 
voldoende groen in zijn of haar directe leefomgeving is. 

Per stadsdeel zijn er wel grote verschillen in dit antwoord waar te nemen. Berendrecht_Zandvliet 
(83%) en Linkeroever (86%) scoren heel goed. Ook in alle districten en stadsdelen buiten 
de Ring werd door het merendeel van de respondenten geantwoord dat er voldoende groen 
is. Dit is echter niet het geval voor Antwerpen-, Berchem- en Borgerhout-intramuros, waar 
de meeste bewoners vinden dat er te weinig groen is. In Borgerhout-intramuros wordt, met 
slechts 14% respondenten die vinden dat er voldoende groen is, het sterkst een groentekort 
aangevoeld. Daarmee sluit de beleving van het groenaandeel in de kernstad goed aan met het 
reëel aanwezige beperkte groenaandeel in deze stadsdelen. 

Per wijk wordt dit resultaat binnen de Ring bevestigd. Enkel de wijken waar een park aanwezig 
is (Stadspark, Dam en Markgrave) scoren boven de 50%. De aanwezigheid van Wolvenberg 
blijkt in Oud-Berchem (40%) eveneens voor een positiever resultaat te zorgen dan in de andere 
wijken intramuros. 

Buiten de Ring geeft de nuancering van de resultaten per wijk aan dat ook hier toch enkele 
wijken zijn die onder de 50% scoren. In Oud-Merksem vindt slechts 34% dat er voldoende 
groen aanwezig is. Daarmee heeft deze wijk een vergelijkbare score met sommige wijken in 
de binnenstad. Opvallend is dat de beleving van het groenaandeel in deze wijk beduidend 
negatiever is dan het reëel aanwezige groenaandeel, dat op alle niveaus aan de richtlijnen 
voldoet. 

Ook in de wijken Hoboken-Noord (38%) en Deurne-Noord (45%) vindt minder dan de helft van 
de respondenten dat er voldoende groen in zijn of haar wijk aanwezig is. In beide gevallen 
stemt deze beleving van een groentekort overeen met het reële tekort aan groen op wijkniveau 
dat in beide wijken vastgesteld werd. In Hoboken-Noord is er eveneens op buurtniveau een 
reëel tekort, hetgeen wellicht eveneens in het belevingsresultaat merkbaar is. 

56% van de Antwerpenaars vindt dat er voldoende groen in zijn 
of haar buurt aanwezig is. In de wijk Borgerhout-intramuros-zuid 
is de score het laagst: slecht 12% vindt dat er genoeg groen is.  
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Figuur 27: Groenbezoek _ stadsdeel Figuur 28: Groenbezoek groenclusters _ stad
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2.3.2 Groenbezoek

Even belangrijk als een kwantitatieve analyse is een onderzoek van het belang van het groen 
voor de gebruiker. Het maatschappelijk belang van openbaar groen is afhankelijk van diverse 
factoren zoals o.a. het groenbezoek. Het groenbezoek geeft een goede inschatting van de 
waardering die groen krijgt bij de gebruikers. Een bezoek is immers steeds de resultante 
van een persoonlijke afweging waarbij de opbrengst (de waarde die men hecht aan een 
bezoek) opweegt tegenover de kost (de inspanningen die men moet leveren om het groen te  
bezoeken) (16). 

● Groenbezoek in Vlaanderen

In het kader van de Langetermijnplanning groenvoorziening (17) werden over de Vlaamse 
groengebruiker enkele cijfers verzameld:

► Jaarlijks worden meer dan 200 miljoen groenbezoeken afgelegd door de Vlamingen. Dit 
betekent dat elke Vlaming gemiddeld ruim 30 keer per jaar of ongeveer om de twee weken 
een park bezoekt. 

► Een gemiddeld groenbezoek duurt 1,5 uur. Elke Vlaming brengt dus gemiddeld 54 uur per 
jaar in een park door.  

● Vergelijking met buitenland

Vergelijkend onderzoek uit het buitenland levert ongeveer gelijkopende resultaten op. Onderzoek 
in vier Nederlandse steden geeft aan dat niet minder dan 92% van de bevolking één of andere 
vorm van groen bezoekt. Daarbij worden vooral parken (75%) en natuur- en bosgebieden 
(80%) in de omgeving bezocht. Parken worden gemiddeld 48 maal per jaar bezocht door die 
stedelingen. Voor de groep van 50- en 60-jarigen stijgt dit aantal tot 74 keer per jaar. In steden 
blijkt openbaar groen dus nog belangrijker (18). 

● Groenbezoek in Antwerpen

Uit de Antwerpse Monitor blijkt dat in Antwerpen het groenbezoek van dezelfde grootte-orde 
is en zelfs nog hoger ligt. 94% van de Antwerpenaren bezoekt al eens een park. 74% van de 
Antwerpenaren bezoekt maandelijks of vaker een park. 

Per stadsdeel blijkt dat Borgerhout-extramuros (84%) het hoogste groenbezoek kent. De andere 
stadsdelen met een hoog groenbezoek zijn degene die zich nabij de grote parkenclusters 
situeren: Deurne (79%), Antwerpen-extramuros-zuid (78%), Berchem-intramuros (79%) en 
Berchem-extramuros (75%). 

In de online-enquête werd onderzocht welke groene plekken de Antwerpenaar het meest 
bezoekt. Zowel de ‘Parken Zuidrand’ (d.i. Middelheim, Den Brandt, Nachtegalenpark en 
Wilrijkse Plein) als de ‘Schijnvalleiparken’ (d.i. Rivierenhof, Ruggeveld, Silsburg en Ertbrugge) 
worden minstens maandelijks door één op de vier Antwerpenaars bezocht. Ook het nieuwe 
Spoor Noord scoort met 21,4% maandelijks parkbezoek goed. 

(16) Hermy M., Schauvliege M. en Tijskens G., Berchem, 2005, Groenbeheer: een verhaal met toekomst.
(17) Mens en Ruimte nv en Vereniging voor Openbaar Groen, 1993, Langetermijnplanning groenvoorziening, 

Ongepubliceerd rapport in opdracht van de afdeling Bos & Groen
(18) De Bier T.A. & Visscherdijk P.A.M., 1994, Gebruik en waardering van binnen- en buitenstedelijk groen. 

Afdeling Bos & Groen, 1999, Maatschappelijke waardering van groen en landschap. 
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Figuur 29: Groenbezoek groenclusters _ 2000 Figuur 30: Groenbezoek groenclusters _ 2018

Figuur 31: Groenbezoek groenclusters _ 2050 Figuur 32: Groenbezoek groenclusters _ 2060
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● Groenbezoek per stadsdeel

Welke groene ruimte minstens maandelijks bezocht wordt, verschilt per stadsdeel. 

► Stadskern (2000)
De bewoners van de historische stadskern bezoeken maandelijks meerdere groenclusters. 
Het meest bezocht is het Stadspark (35,3%) gevolgd door Scheldeboorden_Rechteroever 
(31,8%), de ‘Parken Zuidrand’ (27,1%),  de Hobokense Polder (24,7%), park Spoor Noord 
(24,7%) en Scheldeboorden_Linkeroever (22,4%). 

► 19e eeuwse gordel_zuid (2018)
De meeste bewoners van het zuidelijke deel van de 19e eeuwse gordel bezoeken 
maandelijks het Stadspark (51,9%). Ook het Albertpark_Harmonie (35,4%) en de Parken 
Zuidrand (35,4%) scoren hoog. Opvallend is dat de Zoo, die in dit stadsdeel zelf is gelegen, 
een vrij lage score kent (8,9%) terwijl deze groene plek vanuit andere stadsdelen wel door 
veel Antwerpenaars maandelijks bezocht wordt. 

► 19e eeuwse gordel_noord (2060)
De meeste bewoners van het noordelijke deel van de 19e eeuwse gordel bezoeken  
maandelijks het nieuwe park Spoor Noord (77,8%). Ook de Zoo (29,6%), de Schijnvalleiparken 
(27,8%) en het Stadspark (24,1%) worden door veel inwoners van de noordelijke 19e 
eeuwse gordel maandelijks bezocht. 

► Linkeroever (2050)
De bewoners van Linkeroever bezoeken maandelijks vooral het groen in hun eigen 
stadsdeel. Maar liefst 82,8% van de bewoners vertoeft elke maand een keer langs de 
Scheldeboorden_Linkeroever. Ook het andere natuurlijke groen op Linkeroever wordt door 
75,9% van de bewoners minstens maandelijks bezocht. Buiten het eigen stadsdeel wordt 
door de bewoners van Linkeroever vooral de Zoo (20,7%) maandelijks bezocht. 

► Antwerpen_Extramuros_zuid ()
De meeste bewoners van Antwerpen_extramuros_zuid bezoeken maandelijks de Parken 
Zuidrand (60,6%), Kielpark (51,5%) en in mindere mate ook Hobokense Polder (24,2%). 
Opvallend is ook dat maar liefst 21,2% bewoners van dit stadsdeel de Scheldeboorden_
Rechteroever maandelijks bezoeken.

► Hoboken (2660)
De bewoners van Hoboken bezoeken maandelijks hoofdzakelijk het groen in hun eigen 
district. 46,7% van de Hobokenaren bezoekt maandelijks de Hobokense Polder en 40% de 
Fortengordel Zuidrand. Buiten het eigen stadsdeel worden vooral de Parken Zuidrand (25%) 
door veel Hobokenaars maandelijks bezocht. 

► Wilrijk (2610)
Meer dan de helft van de inwoners van Wilrijk bezoeken maandelijks de Parken Zuidrand 
(53%). Het groen in het eigen district, de Fortengordel Zuidrand, wordt door 30,3% van de 
Wilrijkenaren minstens maandelijke bezocht. Andere groene ruimten buiten Wilrijk worden 
nauwelijks maandelijks bezocht. 

► Berchem (2600)
De bewoners van Berchem bezoeken maandelijks vooral de Parken Zuidrand (45,8%). Ook 
Te Boelaerpark (22,9%), Albertpark_Harmonie (19,3%), de Schijnvalleiparken (18,1%), de 
Zoo (18,1%) en Park Spoor Noord (18,1%) worden door veel Berchemnaars maandelijks 
bezocht. Daarmee zijn zij vooral gericht op groengebieden buiten hun eigen stadsdeel. 
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Figuur 34: Groenbezoek groenclusters _ 2660

Figuur 36: Groenbezoek groenclusters _ 2600Figuur 35: Groenbezoek groenclusters _ 2610

Figuur 33: Groenbezoek groenclusters _ 2020
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Figuur 38: Groenbezoek groenclusters _ 2100Figuur 37: Groenbezoek groenclusters _ 2140

Figuur 39: Groenbezoek groenclusters _ 2170 Figuur 40: Groenbezoek groenclusters _ 2180
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Figuur 41: Groenbezoek groenclusters _ 2040 Figuur 42: Favoriete groene ruimte _ stad

Figuur 43: Groenbezoek met wie_ stad

Wandelen 59,3%
Genieten natuur/landschap 45,5%
Fietsen 37,3%
Vertoeven 36,5%
(Klein)kinderen laten spelen in speeltuin 22,6%
Attracties 19,4%
(Klein)kinderen laten spelen 17,7%
Joggen 17,0%
Hond uitlaten 12,7%
Evenementen bijwonen 11,2%
Afspreken 10,0%
Picknicken/bbq 7,2%
Sporten 6,3%
Zwemmen 5,6%

Figuur 44: Groenbezoek waarvoor_ stad

Voor bijna de helft van de 
Antwerpenaars is de Zoo zijn of haar 
favoriete groene ruimte.
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► Borgerhout (2140)
De meeste bewoners van Borgerhout (53,9%) bezoeken minstens maandelijks de 
Schijnvalleiparken. Ook het Te Boelaerpark (35,5%), park Spoor Noord (30,3%) en de Zoo 
(27,6%) worden door veel Borgerhoutenaars maandelijks bezocht. Net als Berchem, is ook 
Borgerhout sterk gericht op groengebieden buiten het eigen stadsdeel. 

► Deurne (2100)
De bewoners van Deurne bezoeken maandelijks vooral het groen in hun eigen district, 
namelijk de Schijnvalleiparken (77,7%) en het Boeckenbergpark (34,7%). Ook het Te 
Boelaerpark (29,8%), dat net over de districtsgrenzen is gelegen, wordt door veel Deurnaars 
maandelijks bezocht.  

► Merksem (2170)
De meeste bewoners van Merksem bezoeken maandelijks de parken in hun eigen district 
(73,5%). Ook het groen in de Noordrand wordt door velen (54,4%) minstens maandelijks 
bezocht, net als park Spoor Noord (20,6%) en de Schijnvalleiparken (14,7%).

► Ekeren (2180)
De inwoners van Ekeren bezoeken opvallend minder het groen in de stad dan de bewoners van 
andere stadsdelen. De nabijheid van het Peerdsbos speelt wellicht een rol. Groengebieden 
in Antwerpen die ze toch maandelijks bezoeken, zijn vooral het groen in en nabij hun district, 
namelijk het groen in de Noordrand (23,4%) en de natuur in de haven (14,9%). 

► Berendrecht_Zandvliet (2040)
De meeste bewoners van Berendrecht_Zandvliet bezoeken maandelijks minstens het groen 
in hun district, namelijk het heidegebied (60%) en de Zouten_Reigersbos (60%). Ook de 
natuur in de haven (20%) en de Scheldeboorden_Rechteroever (20%) worden maandelijks 
bezocht. 

2.3.3 Favoriete groene ruimte

Ondanks het feit dat de grote parkenclusters door meer Antwerpenaars maandelijks bezocht 
worden, antwoordden de meeste respondenten (48,9%) van de online-enquête op de vraag 
welke groene ruimte hun favoriete plek is met de Zoo.  De Parken Zuidrand nemen een 
tweede plaats in met een score van 45,4%, gevolgd door park Spoor Noord (35,6%), de 
Schijnvalleiparken (31%) en de Scheldeboorden_Linkeroever (28,3%). 

2.3.4 Sociaal aspect groenbezoek

In de online-enquête werd de Antwerpenaar gevraagd met wie hij of zij de groene ruimten 
bezocht. Bijna twee op 5 respondenten (38,1%) blijkt alleen een groenbezoek af te leggen. 
Meer dan de helft van de Antwerpenaars (57,7%) gaat met de kinderen of andere familie naar 
een groene plek. Ongeveer één op vier respondenten bezoekt een groene ruimte met vrienden 
of kennissen en slechts 8,1% doet dit in school-, club- of werkverband. 

2.3.5 Reden groenbezoek

De groene ruimte is een plaats om te recreëren. In de online-enquête werd de Antwerpenaar 
gevraagd waarvoor hij de groene ruimten bezoekt. Zes op tien Antwerpenaars (59,3%) gaat 
naar een groene ruimte om er te wandelen. Bijna de helft bezoekt een groene ruimte om er van 
de natuur en het landschap te genieten. Meer dan één derde vertoeft gewoon in het groen en 
één derde van de Antwerpenaars gaat er fietsen.  
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Figuur 45: Bevolkingsprognose 2010

Figuur 46: Bevolkingsprognose 2012
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3. DRAAGKRACHT GROEN IN ANTWERPEN
3.1 Bevolkingsprognose

3.1.1 Evaluatie prognose 2006-2026 

De studiedienst stadsobservatie voert met bepaalde regelmaat projecties uit om de loop van 
de bevolking te voorspellen. De laatste prognose werd uitgevoerd in 2010 en betrof de evolutie 
van de bevolking tussen 2009 en 2030. De grafiek toont de bevolkingsprognoses volgens de 
4 scenario’s die toen werden uitgestippeld en de werkelijke evolutie tussen 2009 en 2012. 
Voor de jaren 2010 en 2011 werden respectievelijk ongeveer 1.000 inwoners te veel en 2000 
inwoners te weinig voorspeld. Het grote verschil doet zich voor in 2012, waar de bevolking in 
werkelijkheid 11.000 inwoners meer telt dan voorspeld (19). 

3.1.2  Nieuwe prognose 2011-2030

Eind 2012 maakte de studiedienst stadsobservatie een nieuwe indicatieve bevolkingprognose. 
Hierbij worden vijf scenario’s uitgezet:

● Scenario 1: trends van 2011 blijven constant
● Scenario 2: gemiddeld migratiesaldo 2002-2009 met gelijkgebleven TVC (20)

● Scenario 2a: gemiddeld migratiesaldo 2002-2009 met toegenomen TVC
● Scenario 3: migratiesaldo gaat naar 0 met gelijkgebleven TVC
● Scenario 3a: migratiesaldo gaat naar 0 met afgenomen TVC

In alle scenario’s is er sprake van een constante groei tussen 2006 en 2030. In de scenario’s 
met een positief migratiesaldo (scenario’s 1, 2 en 2a) als uitgangspunt groeit de bevolking 
aan tot minstens 610.000 in 2030. Scenario 1, waar de waarnemingen van 2011 worden 
doorgetrokken, geeft een inwonersaantal van meer dan 714.000 inwoners. 
In scenario 3 en 3a, waar het migratiesaldo van allochtonen daalt tot nul, is er een tragere 
toename van het aantal inwoners. Op het einde van de periode doet zich een stagnatie van het 
aantal inwoners voor.

In alle scenario’s blijkt het aandeel jongeren (-18 jaar) minstens te stagneren of zelfs af te 
nemen ten opzichte van de totale bevolking. Het is vooral het aandeel jonge kinderen (-5 jaar) 
dat afneemt, bij de +5 jarigen is wel een groei voorspeld. Ook het aandeel beroepsactieve 
bevolking (18 tot 64 jaar) neemt in alle scenario’s af. In deze bevolkingscatergorie is de daling 
vooral manifest bij de 25 tot 39 jarigen. Het aandeel ouderen (+65 jaar) neemt aanvankelijk in 
alle scenario’s af, maar vertoont vanaf circa 2020 een stagnatie of in sommige scenario’s zelfs 
een groei. 

Naar herkomst neemt in alle scenario’s het aandeel autochtonen sterk af ten voordele van het 
aandeel allochtonen. 

Voor het verdere onderzoek van de draagkracht van het groen in Antwerpen wordt uitgegaan 
van een gemiddelde bevolkingstoename tot circa 600.000 inwoners in 2030. 

(19) Het verschil in 2012 heeft te maken met 2 zaken. In de eerste plaats de overschakeling naar een nieuwe 
toepassing om de bevolkingsgegevens te registreren waarin meer mensen geregistreerd worden dan in 
het oude systeem. Ten tweede is de migratie sinds 2011 fors toegenomen, mogelijk een gevolg van de 
regularisatie. 

(20) TVC= Totaal Vruchtbaarheids Cijfer
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Figuur 47: Groene ruimten onder woondruk

Bij een bevolkingsgroei tot 600 000 
inwoners en de aansnijding van alle 
bebouwbare groene ruimte, daalt het 
groenaandeel tot 19 m² per inwoner.  
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3.2 Draagkracht groen

3.2.1 Groenaandeel prognose 2030

Wanneer tegen 2030 de bevolking toeneemt tot 600.000 inwoners en de huidige  
groenoppervlakte behouden blijft, neemt het totale groenaandeel af tot 91 m² groen per inwoner. 
Wanneer louter het sociaalrecreatief groen in rekening wordt genomen, daalt dit groenaandeel 
zelfs tot 25 m² groen per inwoner. Algemeen wordt als richtcijfer 30 m² groen per inwoner 
aangenomen (21). Indien de groenoppervlakte tegen 2030 niet toeneemt zal het groenaandeel in 
Antwerpen dus onder dit richtcijfer dalen. 

3.2.2 Bewoningsdruk

De toename van de bevolking genereert een zoektocht naar locaties waar nieuwe woningen 
gerealiseerd kunnen worden. Enerzijds zal de bevolkingsgroei opgevangen moeten worden 
door een verdichting in het bestaande bouwweefsel. Naast de toepassing van nieuwe 
bouwtypologieën zijn er ook nog tal van onbebouwde percelen in woongebied die niet in de 
groene basiskaart werden opgenomen omdat het bouwrijpe kavels betreft. 

Anderzijds zijn er heel wat open ruimten, die wel in de groene basiskaart werden opgenomen 
omdat ze een rol of potentie hebben in de groenstructuur van de stad, maar die volgens hun 
bestemming in aanmerking komen om ingevuld te worden met nieuwe woningen. Een aantal van 
deze gronden zijn toegankelijke groene ruimten bij reeds bestaande bebouwing (woongroen) of 
kleinere locaties die expliciet een groene inrichting kregen. In principe zijn dit groene plekken 
die als dusdanig in het stadsweefsel behouden zullen blijven. Maar er zijn ook nog grotere open 
ruimten die momenteel een minder duidelijke betekenis hebben en wel door de bewoningsdruk 
bedreigd worden:

● Groene ruimten met bestemming woongebied;
- Nieuw-Zuid    - Prieel
- Vosstraat (volkstuinen)  - Rozemaai
- Groot Hagelkruis   - Laagland (randen)
- Luchtbal (delen)   - Linkeroever (delen)
 

● Groene ruimten met bestemming woonuitbreidingsgebied:
- Silsburg    - Middenvijver (niet weerhouden in s-RSA)
- Hoekakker    - Puihoek (niet weerhouden in s-RSA)
- Viswater (delen) 

De totale oppervlakte groene ruimten, die een bestemming woonzone of woonuitbreidingsgebied 
heeft, bedraagt circa 910 ha. Indien deze allemaal zouden ingenomen worden door bebouwing, 
daalt het totale groenareaal van Antwerpen tot 4540 ha of slechts 22% van het grondgebied. 
Zonder Middenvijver en de Puihoek, die volgens het s_RSA niet ontwikkelbaar zijn, blijft  
4617 ha groenareaal of 23% behouden. Dit stemt overeen met slechts 76m² groen per inwoner. 

3.2.3 Aangepast groenaandeel 2030 

Niet alleen het totale groenaandeel neemt af wanneer de groene ruimte met bestemming 
woonzone of woonuitbreidingsgebied wordt ontwikkeld, ook een aanzienlijk aandeel van het 
gebruiksgroen verdwijnt. De oppervlakte gebruiksgroen neemt dan af tot 1145 ha. Dit stemt 
overeen met slechts 19 m² groen per inwoner. 

(21) Aminal 1993



Bovenlokaal
GROENPLAN
► 46

Figuur 48: Aangepast bereik buurtgroen (excl) Figuur 49: Aangepast bereik buurtgroen (incl)

Figuur 50: Aangepast bereik wijkgroen Figuur 51: Aangepast bereik stadsdeelgroen
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3.2.4 Aangepast groenbereik en tekortzones 2030

De ingebruikname van alle groengebieden die een bestemming woongebied of 
woonuitbreidingsgebied hebben i.f.v. nieuwe woonontwikkelingen, heeft niet alleen impact op 
het groenaandeel maar ook op ruimtelijke spreiding van het groen. 

Op buurtniveau neemt het aandeel woongebied dat, door het verdwijnen van groen, buiten 
het bereik van buurtgroen komt te liggen enorm toe van 16% naar 34%. Dit is meer dan een 
verdubbeling! 

Het verdwijnen van groen met een recreatief medegebruik heeft de minste impact. Enkel in het 
district Ekeren ontstaan daardoor nieuwe tekortzones door het verdwijnen van Hoekakker en 
delen van de Puihoek. 

Het verdwijnen van gewoon gebruiksgroen heeft in alle andere districten, behalve Berendrecht 
en Zandvliet, negatieve gevolgen. In de kernstad veroorzaakt het verdwijnen van enkele kleine 
groenzones grote tekortzones in de Atheneumbuurt, Stuivenberg, Borgerhout-intramuros en 
het Kiel. Op Linkeroever creëert het verdwijnen van Middenvijver een tekortzone. In Hoboken 
neemt de huidige tekortzone in Hoboken-Noord sterk toe door het verdwijnen van kleine 
groengebieden en ontstaat in Moretusburg een nieuw tekort. In Wilrijk-Hoogte creëert het 
verdwijnen van de groenzone aan de Dr Veeckmanslaan een nieuwe tekortzone. In Deurne-
Dorp neemt de tekortzone van Deurne-Oost toe door het verdwijnen van de groenzone aan de 
Pieter De Ridderstraat. Tenslotte neemt de huidige tekortzone in Ekeren-Centrum toe door het 
wegvallen van Hagelkruispark. 

Op wijkniveau is de impact van de ontwikkeling van groengebied met een woonbestemming veel 
beperkter. De meeste groengebieden die op dit niveau functioneren hebben geen bestemming 
die een wooninvulling toelaat. Het aandeel woongebied dat buiten het bereik van wijkgroen 
komt te liggen neemt slechts toe van 12% naar 16%. Dit is uitsluitend het gevolg van een 
inname van het woonuitbreidingsgebied Hoekakker in Ekeren. Dit groengebied vervult dus niet 
alleen op buurtniveau een belangrijke rol. Het is het enige bedreigde groengebied dat ook op 
wijkniveau een functie opneemt.  

Op stadsdeelniveau zijn er geen groengebieden die door woonontwikkeling bedreigd worden. 
De huidige situatie, waarbij alle woongebied binnen het bereik van stadsdeelgroen valt, blijft 
dan ook behouden. Er komen geen nieuwe tekortzones bij. 

Bovenstaande prognose geeft enkel een beeld van de bedreiging van groengebied in functie 
van woonontwikkeling. Maar zelfs indien de bevolkingsaangroei via alternatieven zoals innovatie 
woontypologieën en hergebruik van bouwweefsel kan gerealiseerd worden, dan blijft de 
bevolkingstoename een ontwikkelingsdruk op de groene ruimte genereren. Er ontstaan immers 
tegelijkertijd ook andere behoeften (mobiliteit, voorzieningen, recreatie,...) die eveneens ergens 
een plek moeten krijgen. De meeste van deze behoeften worden idealiter eveneens binnen 
de reeds bestaande bebouwde ruimte opgevangen omdat ze een intense verwevenheid met 
het woonweefsel vertonen. Sommige activiteiten hebben echter een uitgesproken ‘open lucht’- 
karakter en zullen dan ook logischerwijze een locatie in de groene ruimte zoeken. Meestal 
betreft het recreatieve activiteiten die specifieke terreinen vereisen. 
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Figuur 52: Bereik speelterrein _ woongebied

Figuur 53: Bereik speelterrein _ groene ruimte
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3.3 Recreatieve druk

Heel wat gebruiksgroen is specifiek ingericht voor een welbepaald type gebruik. Ook voor die 
welbepaalde activiteiten bestaat er een behoefte die gerelateerd is aan het inwoneraantal en de 
bevolkingssamenstelling van de stad. Net zoals de behoefte aan groene ruimte zal toenemen 
door de bevolkingsgroei, zal ook de behoefte aan die activiteiten toenemen. Dit genereert een 
cummulatief effect. Enerzijds is er meer groene ruimte nodig om aan de groenbehoefte te 
voldoen, maar anderzijds is er ook meer open ruimte voor de specifieke activiteiten nodig, 
waardoor de druk op de groene ruimte toeneemt. 

3.3.1 Speelterreinen

Een eerste groep specifieke terreinen zijn de speelterreinen. Eind 2012 telt Antwerpen circa 
190 speelterreinen die over nagenoeg de ganse stad verspreid zijn. Toch blijken volgens de 
normen, die de Jeugddienst van de stad hanteert, nog flink wat delen van het woongebied  
(31%) buiten het bereik van deze speelpleinen te liggen. Dit is het geval in het Historisch 
Centrum, de wijk rond het Stadspark, Hoboken-Noord, Hoogte, Nieuw-Kwartier (west), Deurne-
Zuid (west), Deurne-Dorp, Deurne-Oost, Oud-Merksem, Lambrechtshoeken, Heide, Ekeren-
Centrum, Donk en Mariaburg. 

Als norm wordt gerekend met 10m² speelterrein per 0 tot 11 jarige en dit met een bereik van 150m 
of 400m. Eind 2012 beschikt in Antwerpen een -11 jarige gemiddeld over 3,1m² speelterrein. 
Wanneer rekening wordt gehouden met de bevolkingsprognose, wordt een kleine aangroei van 
deze bevolkingscategorie verwacht tegen 2030. Indien de oppervlakte speelterrein gelijk blijft, 
daalt dan het aandeel per -11 jarige tot 2,8m². 

Zowel vanuit de huidige ruimtelijke spreiding van de speelterreinen als met het oog op een 
toename van het aandeel kinderen tegen 2030, is er dus een druk op de groene ruimte om 
nieuwe speelterreinen in te richten. De huidige groene ruimte zal echter slechts in beperkte 
mate een antwoord op deze behoefte kunnen bieden, want veel tekortzones voor speelterreinen 
stemmen overeen met de tekortzones van buurt- of wijkgroen. Enkel in het Historische Centrum, 
Deurne-Zuid en Nieuw-Kwartier zijn er momenteel wel groene plekken aanwezig binnen de 
tekortzones voor speelterreinen. Deze zijn echter klein of reeds ingevuld met een ander gebruik.

De afgelopen jaren zijn enkele nieuwe trends merkbaar bij de inrichting van het speelweefsel. 
Klassieke speelterreinen met traditionele speeltuigen worden aangevuld met eerder natuurlijke 
speelplekken die het avontuurlijk spelen stimuleren. Dergelijke speelplekken zijn minder 
formalistisch aangelegd en makkelijker te integreren in de groene ruimte. Daarnaast streeft 
de  Jeugddienst ook naar een integratie van spelaanleidingen in de aanleg van de publieke 
ruimte. Dergelijke spelaanleidingen zijn eenvoudige elementen (waterfonteintjes, zitstenen,...) 
die kinderen stimuleren om te spelen. Het gebruik van deze elementen is interessant om het 
traject tussen de woonplaats en de eigenlijke speelplek te verlevendigen en kan ook gebruikt 
worden om speelplekken onderling te verbinden. De stad Gent werkt zo bijvoorbeeld aan een 
‘speelslinger’, die een aantal groene speelplekken in de stad met elkaar verbindt. 
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Figuur 54: Bereik buurtsportterrein _ woongebied

Figuur 55: Bereik buurtsportterrein _ groene ruimte
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3.3.2 Sportterreinen

Buurtsportterreinen

Eind 2012 beschikt Antwerpen over circa 260 buurtsportterreinen, die over bijna de volledige 
stad verspreid zijn. Met bereikgebieden van 400m blijken echter toch enkele hiaten. Ongeveer 
32,8% van het woongebied ligt buiten het bereik van buurtsportterreinen. Opvallende tekorten 
doen zich voor in Zandvliet en de wijken rond het stadspark. Net als voor de groenbehoefte 
zelf, zijn er ook tekortzones in Hoboken-Noord, Hoogte, Nieuw Kwartier, Deurne-Dorp, Deurne-
Oost, Oud-Merksem, Ekeren-Centrum en Donk. 

Momenteel bedraagt het Antwerpse gemiddelde aandeel sportterrein 0,5m² per inwoner. 
Indien de Antwerpse bevolking tegen 2030 aangroeit tot 600 000 inwoners, daalt het aandeel 
sportterrein per inwoner tot 0,4m². Indien dit aandeel status quo zou moeten blijven, dient circa 
5 ha extra buurtsportterrein gerealiseerd te worden. 

Net als bij de speelterreinen is er zowel vanuit de huidige spreiding van de sportterreinen als 
met het oog op een toename van de Antwerpse bevolking tegen 2030 een druk op de groene 
ruimte om nieuwe buurtsporttereinen in te richten. Ook hier stemmen echter de tekortzones van 
de sportterreinen overeen met deze van het buurt- of wijkgroen. 

De buurtsportterreinen hebben een aanzienlijke ruimte-inname, maar zijn soms goed 
integreerbaar in de groene ruimte omdat ze zelf groen zijn (trapveldjes,...), een open publiek 
karakter hebben en ook weinig of geen randinfrastructuur (afsluitingen, parkeerplaatsen, 
clublokalen,...) nodig hebben. In sommige gevallen gaat het echter wel over verharde 
terreinen (basket,...), die wel een grotere impact op de groene ruimte hebben. Naast de 
klassieke buurtsportterreinen investeerde de sportdienst ook in de aanleg van andere open 
sportinfrastructuur zoals finse pistes, die eveneens eenvoudig in groene plekken geïntegreerd 
kunnen worden. 

De inpassing van buurtsportterreinen in groene ruimten moet alleszins afgestemd worden op 
de technische draagkracht en beleving van het groen. Het gebruik van buurtsportterreinen 
genereert immers een zekere druk op de flora errond en kan nadelig zijn voor de vitaliteit en het 
regeneratievermogen van het groen.  Dit kan leiden tot (directe) schade. 

Er is tevens een tendens om zowel buurtsportterreinen als speelinfrastructuur samen in groene 
ruimten in te passen. De combinatie van verschillende functie is echter vaak amper mogelijk en 
leidt tot overprogrammering van de open ruimte. 
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Figuur 56: Clusters clubsport
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Clubsportterreinen

Bovenop de claim van buurtsportterreinen is er ook een behoefte aan clubgebonden 
sportinfrastructuur, al dan niet op topsportniveau. Deze terreinen zijn meestal moeilijk in te 
passen omdat ze een grote ruimte-inname en aantrekking genereren. Deze infrastructuur moet 
immers voldoen aan wedstrijdnormen. 

In tegenstelling tot de buurtsportterreinen is een bevolkingsgebonden spreiding hier minder 
aan de orde. Gebruikers kiezen een welbepaalde club en zijn bereid daarvoor zich verder 
te verplaatsen. Clubgebonden sportinfrastructuur functioneert eerder op regionaal, stads- en 
stadsdeelniveau. Daarenboven spelen zowel geografische als tijdsafhankelijke factoreneen rol: 
sommige clubsporten zijn enkel in bepaalde regio’s populair (vb: korfbal in Antwerpen) of kennen 
een tijdelijke hype. Voor het bepalen van de toekomstige behoeften zijn er geen relevante 
normen. Algemeen geldt dat de aanwezigheid van infrastructuur deels de vraag bepaalt.  

De vraag naar ruimte voor sport neemt toe, maar het is vooral de individuele en niet-
georganiseerde sport die meer aangroeit ten opzichte van de clubsport. In de stad Antwerpen 
zijn bij de clubgebonden sporten vooral voetbal, tennis en korfbal populair. Het aanbod voor 
atletiek volstaat met de drie huidige infrastructuren. Tennis wordt steeds meer overdekt 
georganiseerd, waardoor de claim op de open ruimte ook niet rechtstreeks toeneemt. Het is 
vooral het aanbod aan voetbalvelden waarvoor in de toekomst nog een toename beoogd wordt. 

Het huidige sportbeleid focust op de uitbouw van een aantal grotere sportclusters:

A. Rooi    B. Rozemaai   C. Wilrijkse Plein
D. Nachtegalenpark  E. Fort 8   F. Ruggeveld
G. Laaglandpark  H. Oude Landen  I. Bosuil
J. Drakenhof   K. Fort 6   L. Moerelei
M. Maccabi   N. Groenenhoek  O. Groen hart
P. Bist    Q. Leugenberg   R. Zandvliet
S. Linkeroever

In het Rivierenhof is er nog een grote sportcluster die door de Provincie Antwerpen beheerd 
wordt. In functie van een ruimtelijke uitvoeringsplan voor het park, wordt deze sportcluster in de 
toekomst grondig gereorganiseerd. 

Aangezien de ruimte voor nieuwe terreinen voor clubsporten schaars is, focust het sportbeleid 
tevens op het optimaliseren van bestaande infrastructuren door o.a. verlichting te voorzien 
of door natuurgrasvelden te vervangen door kunstgrasvelden. Deze laatste kunnen veel 
intensiver bespeeld worden en hebben ook minder nadelige gevolgen (bemesting,...) voor de 
andere groene ruimte. Tevens wordt ook bekeken welke sportvelden momenteel onderbenut 
zijn. A.d.h.v. het concessiebeleid wordt er naar gestreefd het gebruik van deze terreinen te 
versterken. Hierbij kan ook de toegankelijkheid een aandachtspunt zijn. 

Het huidige beleid streeft een afbouw van de solitaire sportvelden na. Deze vergen vaak immers 
meer investeringen m.b.t. onderhoud dan het sportieve rendement dat er op gerealiseerd 
wordt. Dit betekent dat in nieuwe stadsontwikkelingsprojecten niet wordt gezocht naar ruimte 
voor enkelvoudige sportterreinen en dat tevens van enkele bestaande terreinen eventueel de 
sportfunctie geherlocaliseerd kan worden naar de grotere sportclusters.   
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Figuur 57: Bereik hondenloopzone _ woongebied

Figuur 58: Bereik hondenloopzone _ groene ruimte
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3.3.3 Hondenloopzones

Een groep specifieke terreinen die de afgelopen jaren een sterke opmars maakten, zijn 
de hondenloopzones. In deze zones is het toegestaan honden los te laten rondlopen. Ze 
worden meestal buiten de parken voorzien in open groene ruimten. Eind 2012 zijn er 74 
hondenloopzones in Antwerpen. Deze bevinden zich voornamelijk buiten de Ring, maar ook 
in de 19e eeuwse gordel werden op enkele plekken hondenloopzones aangelegd. Samen 
bedekken deze specifieke terreinen, met een bereik van 800m, bijna 76% van het woongebied. 
Hiaten zijn er vooral ter hoogte van het woongebied binnen de Leien, de omgeving van het 
Stadspark, Deurne-Oost, Ekeren-Centrum en Zandvliet. Kleinere tekortzones zijn er verder nog 
in Elsdonk, Leugenberg, Mariaburg en Donk. 

Momenteel bedraagt het Antwerpse gemiddelde aandeel hondenloopzone 0,3m² per inwoner. 
Indien de Antwerpse bevolking tegen 2030 aangroeit tot 600 000 inwoners, daalt het aandeel 
hondenloopzone per inwoner tot 0,25m². Indien dit aandeel status quo zou moeten blijven in 
functie van een gelijkaardig peil hondenbezit, dient circa 3 ha extra hondenloopzone gerealiseerd 
te worden. 

Net als bij de speel- en sportterreinen is er zowel vanuit de huidige spreiding van de 
hondenloopzones als met het oog op een toename van de Antwerpse bevolking tegen 2030 
een druk op de groene ruimte om nieuwe hondenloopzones in te richten. Voor het woongebied 
binnen de Ring zijn er naast het Stadspark slechts kleinere groene plekken aanwezig. In 
Elsdonk, Ekeren-Centrum, Deurne-Oost, Mariaburg en Donk stemmen de tekortzones van de 
hondenloopzones echter overeen met de tekorten van buurt- en wijkgroen. Enkel ter hoogte 
van Leugenberg en Zandvliet is er meer groen aanwezig dat eventueel heringericht zou kunnen 
worden. 

Hondenloopzones zijn eigenlijk een typisch stedelijk fenomeen. Omdat in de stadsrand vaak 
dezelfde beperkingen op loslopende honden gelden, maar er geen specifieke faciliteiten 
voorzien zijn, komen heel wat hondeneigenaars uit de randstedelijke regio speciaal naar de 
stedelijke hondenloopzones om er hun huisdieren de nodige loopvrijheid te geven. Vooral de 
grotere hondenloopzones kennen een aantrekkingskracht die het stadsniveau overschrijdt. 
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Figuur 59: Bereik volkstuinen _ woongebied

Figuur 60: Bereik volkstuinen _ groene ruimte



GEBRUIK                                                                                                            DEEL 5

Bovenlokaal
GROENPLAN

► 57

3.3.4 Volkstuinen

Eind 2012 telt Antwerpen 33 volkstuincomplexen die samen 63 ha innemen. Deze zijn allemaal 
buiten de Ring gesitueerd. Als bereik wordt 1600m aangenomen. Delen van de 19e eeuwse 
gordel vallen dan nog binnen het bereik dankzij enkele oversteekplaatsen over de barrière van 
de Ring. Het grootste deel van de kernstad, volledig Linkeroever, Zandvliet en Berendrecht 
beschikt echter niet over een volkstuinencomplex binnen aanvaardbare afstand. Kleinere 
tekortzones zijn er in Hoboken-Zuidoost, Elsdonk, Leugenberg en Mariaburg. 

Eind 2012 bedraagt het gemiddelde aandeel volkstuin in Antwerpen 1,2m² per inwoner. Indien 
de Antwerpse bevolking tegen 2030 aangroeit tot 600 000 inwoners, daalt het aandeel volkstuin 
per inwoner tot 1m². Indien dit aandeel gelijk dient te blijven, moet er circa 9ha volkstuinen 
nieuw gerealiseerd worden. 

In functie van een toenemende behoefte aan volkstuinen tegen 2030 neemt de druk op de 
groene ruimte toe om nieuwe volkstuincomplexen in te richten. In tegenstelling tot bij de speel-, 
sport- en hondenterreinen, stemmen de huidige tekortzones grotendeels niet overeen met de 
tekorten aan buurt- en wijkgroen. Linkeroever heeft bijvoorbeeld een groot groenaandeel maar 
geen volkstuinen. In sommige gevallen, zoals Linkeroever, Berendrecht en Zandvliet, zou het 
tekort makkelijk opgelost kunnen worden. Anderzijds zijn er delen woongebied die momenteel 
wel binnen het bereik van een volkstuincomplex vallen, maar waar het aantal volkstuinen nu al 
zeer laag is en in functie van een groeiende bevolking ontoereikend wordt, zoals bijvoorbeeld 
in Hoboken en Ekeren. Ook daar is er naar de toekomst een groeiende behoefte op te vangen.

De afgelopen jaren zijn een aantal nieuwe trends in het volkstuinieren ontstaan, waarvan 
sommige zelfs een stap verder zetten dan de traditionele hobbylandbouw. 

● Het ‘samentuinieren’ is een variant op de klassieke volkstuin, waarbij niet elke tuinder 
zijn eigen tuinperceel heeft maar meerdere tuinders samen een gemeenschappelijke tuin 
bewerken. De nadruk ligt hierbij meer op het sociaal-recreatieve aspect en het zich samen 
inzetten voor een collectieve opbrengst. Een aanzet voor het samentuinieren werd gemaakt 
met het project ‘Biodroom’, dat tijdens de zomer van 2012 op de Linkeroever als een tijdelijke 
gemeenschappelijke tuin op basis van teelzakken werd opgezet. 

● Het ‘eetbaar groen’ is een variant die nauw aansluit bij het samentuinieren, maar die niet 
noodzakelijk locatiegebonden hoeft te zijn. In tegenstelling tot de klassieke volkstuinen en 
het samentuinieren, welke plaatsvinden op een duidelijk afgebakend tuincomplex, beoogt 
het eetbaar groen de introductie van oogstbare planten in alle groene plekken. Dit kan 
variëren van notenbomen in straten tot vruchtenvoortbrengende struiken in klassieke parken. 
Naast het samen ecologisch tuinieren, ligt hierbij dus ook de nadruk op de bewustmaking dat 
voedsel ook zelf geteeld kan worden.

● De ‘commerciële stadslandbouw’ kan beschouwd worden als een combinatie van de 
intenties van samentuinieren en eetbaar groen, maar dan met een marktgerichte doelstelling. 
Waar beide andere vormen van volkstuinieren volledig op eigen of collectief gebruik gericht 
zijn, heeft de stadslandbouw deels ook tot doel om de geteelde producten te vermarkten. 
De tuinders zijn samen verantwoordelijk voor hun tuin en wat deze opbrengt, al dan niet via 
verkoop. Er zijn verschillende varianten mogelijk, waarbij de nadruk meer op het sociale of 
ecologische karakter van dergelijke projecten kan liggen. De rode draad van stadslandbouw, 
die de afgelopen jaren sterk aan populariteit wint, is het streven naar een ‘korte-keten’ in de 
voedselbehoefte van de stedelingen. 
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Figuur 61: Bestaande gebruiksgroenstructuur
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3.4 Bestaande gebruiksgroenstructuur

Het gebruiksgroen in de stad Antwerpen is voornamelijk geconcentreerd in enkele grotere  
en middelgrote parken, de forten en de Schelde op Linkeroever. Talloze kleinschalige 
pocketparkjes en individuele specifieke terreinen vullen het basisaanbod aan. Rond 
sommige gebruiksgroenclusters sluiten nog groene zones aan die een minder uitgesproken 
publiek gebruikskarakter hebben (vb: woongroen, groen bij voorzieningen,...) maar die het  
gebruiksgroen wel visueel en functioneel versterken. Vaak zijn het overgangszones langs 
parkranden. 

Opvallend zijn enkele verschillen tussen bepaalde stadsdelen. In de historische kernstad bestaat 
het gebruiksgroen uitsluitend uit kleinschalige groenelementen, die inherent verweven zijn met 
het historische weefsel.Ook de districten Ekeren, Berendrecht en Zandvliet hebben, ondanks  
de overvloedige aanwezigheid van open ruimte in het algemeen, toch slechts een beperkt  
aanbod gebruiksgroen ter beschikking. Dit hangt eveneens in ruime mate samen met de 
stedenbouwkundige structuur van deze districten, waar het bouwweefsel hoofdzakelijk uit 
woningen met private tuinen bestaat. De behoefte aan openbaar groen is er beperkter. 

De meeste clusters gebruiksgroen omvatten niet alleen groen waarin gewandeld en vertoefd 
kan worden, meestal zijn er ook sport- en spelactiviteiten aanwezig. Bepaalde groengebieden 
bestaan zelfs bijna uitsluitend uit specifieke terreinen. In sommige plekken zijn nog extra 
aantrekkingsfactoren voorzien zoals sporadische evenementen of permanente attracties (vb: 
beeldenmuseum, kinderboerderij, de zoo,...).  

In Hoboken-Noord, de 19e eeuwse gordel en enkele woonbuurten in Berchem, Borgerhout, 
Deurne-Noord en Merksem zijn er zones waar zowel op buurt- als wijkniveau tekorten aan 
gebruiksgroen bestaan. Het zijn gebieden waar het aanwezige groen niet volstaat voor de 
behoeften van het aantal omwonenden en/of gebieden die buiten buiten het bereik van het 
bestaande groen vallen. 

Het effectieve gebruiksgroen wordt in belangrijke mate aangevuld met grote natuur- en 
agrarische gebieden die een recreatief medegebruik kennen. Vooral langsheen de Schelde 
en in de vroegere polders vormt het natuurlijke groen zowel op de linker- als de rechteroever 
een aangenaam alternatief voor de klassieke parken. Het agrarische groen komt, uitgezonderd 
in het uiterste noorden en zuiden van de stad, vooral net over de stadsgrenzen voor en geeft 
aansluiting op de grotere groenzones in het buitengebied. Ze vormen de verbindingen tussen 
de stad en het groen in de stadsrand. Deze gebieden zijn grotendeels zelf niet toegankelijk, 
maar wel dooraderd met talloze wandelpaden en veldwegen, die ze beleefbaar maken. 
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Figuur 62: Barrières
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4. WAT ALS HET GEBRUIKSGROEN 
 VERSTERKT WORDT
4.1 Evaluatie bestaande gebruiksgroenstructuur

4.1.1 Breuklijnen (barrières)

De attractiviteit en bezoekfrequentie van gebruiksgroen wordt voor een groot deel bepaald 
door de mate waarin dit groen bereikbaar en beleefbaar is. Aangezien maar liefst 28% van 
het gebruiksgroen niet permanent zonder bijkomende voorwaarden (lidmaatschap, betaling, 
sluitingsuren,...) toegankelijk is, bestaan er vanuit de gebruiksfunctie zelf dus al een aantal 
restricties die de functionaliteit en maximale beschikbaarheid van dit type groen beperken. 

Het gebruiksgroen dat wel permanent toegankelijk is, heeft echter ook niet allemaal dezelfde 
beleving en bereikbaarheid. Een factor die hierin een belangrijke rol speelt, is de aanwezigheid 
van barrières. Dit zijn elementen die het gebruik eerder ontmoedigen dan bevorderen. Vooral 
grote verkeersinfrastructuren vormen vaak een obstakel door de moeilijke oversteekbaarheid en 
het versnipperende effect dat ze genereren. In de eerste plaats betreft dit de grote autostrades 
en hoofdwegen, maar ook openbaar vervoer - infrastructuren zoals treinbermen of - sleuven en 
zelfs trambanen kunnen als een barrière ten aanzien van groengebruikers werken. 

De barrièrewerking kan zowel binnenin als langs de randen van groengebieden optreden. 
Gebruikgroen in Antwerpen, waar grote verkeersbarrières de groenbeleving en gebruiksfunctie 
beperken omdat ze versnipperend werken in de groengebieden zelf, zijn:

A. Linkeroever_St-Annabos_Middenvijver B. Wilrijkse Plein_Den Brandt
C. Wolvenberg_Brilschanspark   D. Laagland_Oude Landen

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere infrastructuren die weliswaar een beperktere impact 
hebben maar evenmin de beleving van gebruiksgroen ten goede komen. Voorbeelden zijn 
o.a. de Krijgsbaan, Beukenlaan, Middelheimlaan, Moerelei, Fort 6 - straat, Sterckshoflei, 
Laaglandlaan, Ekersesteenweg en Steenhovenstraat. Vaak zijn dit historische wegen, die 
aanvankelijk de bereikbaarheid van de aangrenzende groengebieden ten goede kwamen, 
maar waar de verkeersdruk de afgelopen decennia sterk is toegenomen waardoor ze moeilijker 
oversteekbaar werden. Hierdoor functioneren ze nu eerder als breuklijnen in de groene 
landschappen. 

Gebruiksgroen in Antwerpen, waar grote verkeersbarrières de bereikbaarheid beperken omdat 
ze een obstakel vormen tussen het groen en het woonweefsel, zijn:

1. Mastvest (Ring)    2. Rivierenhof (E313)
3. Hobokense Polder (spoorlijn 52)

Verder zijn er ook nog enkele kleinere infrastructuren met beperktere impact zoals o.a. de straten 
rond het Albertpark en Stadspark, de Ter Heydelaan, de Bisschoppenhoflaan, Thonetlaan,... . 
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Figuur 63: Hotspots
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4.1.2 Hotspots 

Gebruiksgroen is groen dat per definitie ingericht is voor recreatieve activiteiten. Er is echter een 
onderscheid tussen zachte en harde recreatie. Zachte recreatie zijn activiteiten zoals wandelen, 
fietsen, lopen,... die weinig specifieke infrastructuur behoeven. Het zijn gebruiksvormen die 
makkelijk in de groene ruimte te verweven zijn. Harde recreatie zijn eerder activiteiten die heel 
specifieke inrichtingsbehoeften hebben (o.a. sport in clubverband) en een duidelijke stempel op 
de groene omgeving drukken qua ruimte-inname, toegankelijkheid en inrichting. 

In de meeste ruimten met gebruiksgroen in Antwerpen komen meerdere vormen van recreatie 
voor. Er zijn zeven locaties waar het aandeel recreatie zo groot is, dat deze groengebieden zich 
als echte recreatieve hotspots onderscheiden. Het zijn groene plekken waar elke Antwerpenaar 
wel een manier vindt om zich te ontspannen, van heel actief tot eerder passief. 

1. St-Anna_ Middenvijver   2. Fort 8
3. Fort 6     4. Middelheim_Den Brandt- Nachtegalen
5. Rivierenhof _ Ruggeveld   6. Bremweide _ Bosuil
7. Fort van Merksem

De aanwezigheid van verschillende recreatievormen heeft in deze hotspots ook impact op de 
beleving van deze groene ruimten. In Fort 8, Fort 6 en Rivierenhof_Ruggeveld is er een tendens 
tot intensifiëring van harde recreatieve activiteiten met een duidelijk ruimtelijk vraagstuk omtrent 
de draagkracht van deze gebieden en de inpassing van huidige en nieuwe functies. Er ontstaat 
een moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds het opladen van het groen met stedelijke 
activiteiten (locatiebeleid) en anderzijds het behoud van voldoende publiek beleefbaar  en 
kwalitatief groen. Harde recreatie gaat immers meestal hand in hand met privatisering van 
ruimte en verschraling van de groene inrichting. 

In Middelheim_Den Brandt_Nachtegalenpark en Bremweide_Bosuil, speelt voorlopig het 
draagkrachtprobleem minder nadrukkelijk en is de verhouding tussen groen en recreatie 
nog redelijk in evenwicht. Wel stellen zich er problemen omtrent de toegankelijkheid of 
doorwaadbaarheid van het geheel. Op cruciale plekken snijden harde recreatieve infrastructuren 
logische looproutes en verbindingen af, waardoor de zachte recreatievormen er in de verdrukking 
komen. 

In en rond het Fort van Merksem en op Linkeroever stelt er zich een vergelijkbaar probleem. 
Ook hier is de ruimtelijke draagkracht nog vrij evenwichtig en is het groen nagenoeg volledig 
betreedbaar en beleefbaar. Maar de ruimtelijke inplanting van de recreatieve activiteiten groeide 
er te ongestructureerd, waardoor het geheel een weinig leesbare en rommelige indruk maakt. 

Naast de grotere recreatieve hotspots zijn er nog twee kleinere recreatieclusters (Moerelei en 
Rooi), waar de afgelopen jaren steeds meer een tendens tot intensifiëring is gegroeid en de 
behoefte aan een gestructureerde herorganisatie blijkt. Andere kleinere gebruiksgroengebieden 
(Silsburg, Schijntje en Hoekakker), waar momenteel de zachte recreatie dominant is, worden 
de afgelopen jaren steeds meer onderwerp van ideëen om hen in de toekomst in te schakelen 
in functie van de groeiende behoeften aan harde recreatie. Het zijn gebieden waar harde 
recreatie momenteel volgens bestemming niet mogelijk is, maar een herbestemming in functie 
van lopende of toekomstige planprocessen denkbaar is. 
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4.2 Groeiscenario gebruiksgroen

4.2.1 Raming groentekorten

Per niveau werd bekeken hoeveel groen de inwoners van Antwerpen ter beschikking hebben. 
De reële oppervlakte groen per inwoner werd vergeleken met het richtcijfer per niveau. Aan de 
hand hiervan werd vastgesteld of er in een buurt, wijk of stadsdeel voldoende groen aanwezig 
is in functie van de voorkomende bevolkingsdichtheid. 

In de buurten, wijken en stadsdelen waar het richtcijfer niet gehaald wordt, werd bekeken 
hoeveel groen er zou moeten bijkomen in functie van de huidige bevolkingsdichtheid. 

● Buurtgroen
Op buurtniveau wordt als richtcijfer 4m² groen per inwoner gerekend. Dit groen heeft een 
oppervlakte van minstens 1ha (of 0,5ha voor parken) en mag zich niet verder dan 400m 
bevinden. Voor groene ruimten, die kleiner zijn, wordt een afstand van 150m gerekend.  

Er zijn 10 wijken waar het richtcijfer voor buurtgroen (inclusief groen met recreatief 
medegebruik) niet gehaald wordt. Het grootste tekort doet zich voor in de Atheneumbuurt, 
waar 5,5ha bijkomend buurtgroen nodig is om de richtlijn te halen. Een nuance van dit cijfer 
is echter nodig, omdat de impact van park Spoor Noord volledig bij de wijk Stuivenberg 
wordt doorgerekend, terwijl de Atheneumbuurt ook rechtstreeks aan het park grenst. In 
Borgerhout-intramuros is er eveneens een groot tekort aan buurtgroen, respectievelijk 4,1ha 
in het noordelijk deel en 4,5ha in het zuidelijk deel. Hier zijn geen aangrenzende groene 
ruimten die dit tekort zouden kunnen compenseren. 

Het tekort in wijk Brederode bedraagt 3,3ha. Hoewel er in de aangrenzende wijk Markgrave 
een klein ‘overschot’ aan buurtgroen bestaat (+6,4ha), kan dit geen compensatie vormen 
omdat de betreffende groengebieden te ver van Brederode gesitueerd zijn. Eenzelfde situatie 
doet zich voor in Hoboken-Noord, waar 3,4ha extra buurtgroen nodig is. Ook hier is het groen 
in de aangrenzende wijken met groensaldo (+8,3ha en +6,9ha) te ver gesitueerd om impact 
op deze wijk te kunnen hebben. 

In de overige vijf wijken, die de richtlijn inzake buurtgroen niet halen, is het tekort vrij bepertkt 
(0,1ha tot 1,7ha) en kan dit gecompenseerd worden door groensaldi in aangrenzende wijken. 
De afstanden tot het groen daar zijn voldoende klein.  

● Wijkgroen
Op wijkniveau wordt als richtcijfer 8m² groen per inwoners gerekend. Dit groen heeft een 
oppervlakte van minstens 10ha (of 5ha voor parken) en mag zich niet verder dan 800m 
bevinden. 

Er zijn maar liefst 34 wijken waar het richtcijfer voor wijkgroen niet gehaald wordt. Het probleem 
is het grootst in de kernstad, waar nagenoeg alle wijken met een tekort kampen. De individuele 
tekorten per wijk liggen meestal lager (0,2ha tot 9,4ha) dan de minimumoppervlakte voor 
wijkgroen, behalve in de Atheneumbuurt (16,2ha) en Borgerhout-intramuros (noord 12,7ha 
en zuid 11,3ha). 

Buiten de kernstad kunnen de tekorten in de meeste probleemwijken gecompenseerd worden 
door een saldo wijkgroen in de aangrenzende wijken dat zich binnen de afstandsnorm 
bevindt. In 4 wijken is dit echter niet het geval: Hoboken-Noord (-11,4ha), Kiel (-15,1ha), 
Deurne-Noord (-15,7ha) en Nieuwdreef (Merksem, -5,3ha). 
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● Stadsdeelgroen
Op stadsdeelniveau wordt als richtcijfer 16m² 
groen per inwoner gerekend. Dit groen heeft 
een oppervlakte van minstens 30ha (of 10ha 
voor parken) en mag zich niet verder dan 1600m 
bevinden. 

In zes stadsdelen wordt het richtcijfer niet 
gehaald: 19e eeuwse gordel noord (-56ha), 19e 
eeuwse gordel zuid (-84ha), Berchem intra- en 
extramuros (-55ha) en Borgerhout intra- en 
extramuros (-52ha). Buiten de Ring kunnen de 
tekorten enigszins gecompenseerd worden door 
groensaldi in de aangrenzende stadsdelen. In de 
kernstad is dit niet mogelijk omdat het historisch 
centrum amper zelf de norm haalt. 

Figuur 64: Tekort/nood aan buurtgroen Figuur 65: Tekort/nood aan wijkgroen

Figuur 66: Tekort/nood aan stadsdeelgroen
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Figuur 67: Zoekzones buurtgroen

Er is 41,8ha extra buurtgroen 
nodig om alle huidige tekortzones 
en groentekorten op te lossen.   
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4.2.2 Zoekzones invulling groentekorten

De geraamde tekorten in groenaandeel werden samengelegd met de tekortzones. Zo werd 
bepaald op welke plekken in de stad er bijkomend gebruiksgroen nodig is opdat elke inwoner 
binnen het bereik ervan zou wonen en er bovendien voldoende groen beschikbaar is in 
verhouding tot de aanwezige bevolkingsdichtheid. 

● Buurtgroen

Invulling combinatie groentekort (aandeel) en tekortzone (bereik)
Op buurtniveau blijken er vooral in de kernstad een aantal plekken waar er zowel een tekort 
in groenaandeel als groenbereik optreedt. Het grootste combinatietekort doet zich voor ter 
hoogte van Borgerhout-intramuros. De invulling van dit tekort is mogelijk door de inpassing 
van enerzijds 4,5ha buurtgroen langs de grens met de wijk Zurenborg en anderzijds 4,1ha 
buurtgroen langs de grens met de wijk Stuivenberg. Ook in de omgeving van de grens 
tussen de wijken Brederode en Harmonie is er een combinatietekort. Hier kan dit tekort 
ingevuld worden door de inpassing van 3,5ha buurtgroen in de wijk Harmonie. Een kleiner 
combinatietekort doet zich voor in de Universiteitsbuurt. De inpassing van 1,1ha buurtgroen 
ergens centraal in de wijk kan dit tekort oplossen. 

Buiten de kernstad zijn er enkel in de zuidkant van de stad nog enkele combinatietekorten. 
Het grootste combinatietekort doet zich voor in Hoboken-Noord. Om dit tekort op te lossen 
moet er 3,4ha buurtgroen centraal in de wijk ingeplant worden. Tenslotte is er nog een klein 
combinatietekort in de wijk Wilrijk-Hoogte. Dit tekort kan ingevuld worden met 1ha extra 
buurtgroen in het oostelijke deel van de wijk. 

Invulling tekortzones
Over de ganse stad zijn er woonzones die buiten het bereik van buurtgroen vallen. Door de 
inplanting van 1ha buurtgroen kunnen al deze tekortzones ingevuld worden. In de kernstad 
is dit het geval in de wijk ten zuiden van het Stadspark en in de zuidelijke delen van de wijken 
Brederode en Oud-Berchem. 

Buiten de Ring zijn er vooral in Merksem een aantal plekken waar 1ha extra buurtgroen nodig 
is om alle woonzones binnen bereik te ervan te situeren. Twee plekken bevinden zich op de 
grens tussen de wijken Lambrechtshoeken en Heide enerzijds en de Tuinwijk anderzijds. 
De andere drie plekken zijn allemaal in het zuidelijke deel van het district gelegen, zowel in 
Oud-Merksem als in Nieuwdreef. 

In Berchem-Extramuros is er vooral in het meest zuidelijke deel van dit district een probleem. 
Aan beide zijden van de Grote Steenweg is er daar 1ha bijkomend buurtgroen wenselijk om 
de tekortzones in te vullen. Ook in de Groenenhoek is er net ten noorden van de spoorlijnen 
nog 1ha extra buurtgroen nodig om alle woonzones te bereiken. 
In de noordelijke helft van Deurne kan de inpassing van 1ha buurtgroen op de grens tussen 
Deurne-Dorp en Deurne-Oost een groentekort opvangen. Ook net ten zuidwesten van de 
Bisschoppenhoflaan is er behoefte een 1ha extra buurtgroen. In Ekeren is er in het noordelijke 
deel van zowel Ekeren-Centrum als Mariaburg nood aan 1ha meer buurtgroen. Tenslotte zijn 
er in Wilrijk, langs beide zijden van de A12, in de wijken Centrum en Koornbloem tekortzones 
waar 1ha buurtgroen nodig is. 

Invulling groentekort
In de wijken van het Atheneum en het Centraal Station blijven er, ondanks de invulling 
van de tekortzones, nog tekorten in het groenaandeel bestaan tengevolge van de 
bevolkingsdichtheid. Deze kunnen enkel opgelost worden door respectievelijk 5,5ha en 
1,7ha bijkomend buurtgroen te voorzien. 
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Figuur 68: Zoekzones wijkgroen

Er is 129ha extra wijkgroen nodig 
om alle huidige tekortzones en 
groentekorten op te lossen.   
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● Wijkgroen

Invulling combinatie groentekort (aandeel) en tekortzone (bereik)
Op wijkniveau vallen alle tekortzones samen met groentekorten. Vooral in de 19e eeuwse 
gordel is de situatie problematisch. Daar zou op vier plekken wijkgroen van 10ha voorzien 
moeten worden, en dan nog eens bijkomend op één plek wijkgroen van 24ha, om alle 
tekortzones en groentekorten in te vullen. Uitgezonderd in Borgerhout-Intramuros zouden al 
deze groene ruimten ook redelijk centraal ingepast dienen te worden om de tekortzones ook 
effectief op te lossen. Dergelijke grote open plekken vinden in het dichtbebouwde weefsel 
is niet evident. In Borgerhout-Intramuros is het groentekort het grootst. De groene ruimte 
van 24ha die er nodig is, beslaat dan ook een groot deel van deze wijken. Hier situeert de 
tekortzone zich echter meer aan de rand van de gordel, waardoor een inpassing van het 
wijkgroen ter hoogte van de Singel een optie is. 

Op de grens tussen Hoboken-Noord, Valaar en Kiel bestaat er ook een combinatietekort. Om 
dit volledig te kunnen oplossen zijn twee extra groene ruimten van 10ha nodig, verdeeld over 
Hoboken-Noord en Valaar. Aangezien beide wijken vrij dicht bebouwd zijn, is het niet evident 
om dergelijke grote plekken te vinden. 

Tenslotte wordt ook de omgeving van het Albertkanaal gekenmerkt door een combinatietekort. 
Aan beide zijden van het kanaal, zowel in Deurne als Merksem, zijn er groentekorten en 
tekortzones op wijkniveau. In Oud-Merksem volstaat de inpassing van 10ha bijkomend 
wijkgroen om het tekort op te lossen, maar in Deurne-Noord is er 15ha extra wijkgroen nodig. 
In beide gevallen is het niet eenvoudig om hiervoor ruimte te vinden. Een verschuiving van 
het nieuwe wijkgroen richting Ring/Singel zou een mogelijkheid vormen. 

Invulling groentekort
Op wijkniveau is er in de volledige zone binnen de Leien te weinig wijkgroen ten opzichten 
van het aantal inwoners dat er woont. Verdeeld over de afzonderlijke wijken gaat het over 
beperkte tekorten, maar samengeteld is er een behoefte aan 20ha bijkomend wijkgroen in 
deze zone. De invulling hiervan ligt door het dense historische weefsel niet voor de hand. Een 
goede opportuniteit vormt wel de herinrichting van de Scheldekaaien. Door haar langgerekte 
vorm kan deze aaneengesloten ruimte met een groene inrichting een aanzienlijk deel van 
het groentekort opvangen. 
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Figuur 69: Zoekzones stadsdeelgroen

Er is 247ha extra 
stadsdeelgroen nodig om 
alle huidige groentekorten 
op te lossen.   
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● Stadsdeelgroen

Invulling groentekort
Op stadsdeelniveau zijn er geen tekortzones, waardoor er enkel een groentekort optreedt. 
De tekorten in de betreffende stadsdelen (volledige 19e eeuwse gordel en Borgerhout en 
Berchem extramuros) zijn vrij groot en onmogelijk binnen het bestaande bouwweefsel 
op te lossen. De grote open ruimte rond Ring en Singel vormt de enige plaats waar 
deze groentekorten kwantitatief gedeeltelijk ingevuld zouden kunnen worden. Door de  
aanwezigheid van de grote infrastructuren kan er echter onvoldoende aan de nodige 
kwalitatieve vereisten voldaan worden (versnippering en barrières, geluidsoverlast, 
luchtvervuiling) om deze ruimte ook daadwerkelijk als volwaardig gebruiksgroen te kunnen 
benutten. 
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Figuur 70: Zoeklocaties invulling groentekorten
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4.2.3 Zoeklocaties invulling groentekorten

Een synthese van de invulling van de groentekorten per niveau geeft een beeld van de plekken 
waar prioritair bijkomend gebruiksgroen gezocht dient te worden. 

Buurtniveau
Op buurtniveau zijn er 12 locaties waar een buurtpark van circa 1ha nodig is om de groentekorten 
op te lossen. In Hoboken-Noord, Harmonie, Deurne-Noord en Oud-Merksem volstaat een klein 
buurtpark niet en is een grotere groene ruimte nodig om de groentekorten op dit niveau op te 
lossen. 

Een aantal tekortenzones op buurtniveau kunnen worden ingevuld door op deze locaties groen 
van een hoger niveau te voorzien. Er is dan een overlap in de gebruiksfunctie van deze groene 
plekken. Dit is het geval in Borgerhout-Intramuros, waar ter hoogte van de grenzen met de 
wijken Stuivenberg en Zurenborg, twee groene ruimten van 5ha (wijkparken) zowel tekorten op 
buurt- als wijkniveau kunnen invullen. Hetzelfde geldt voor Brederode, waar de inpassing van 
6,5ha wijkgroen ineens ook het buurttekort ondervangt. 

Wijkniveau
Op wijkniveau is er in de omgeving van het raakpunt tussen de wijken Valaar, Kiel en Hoboken-
Noord een grote tekortzone voor wijkgroen. De inplanting van 10ha wijkgroen vult de tekortzone 
volledig in, maar is qua groenaandeel nog steeds onvoldoende. 

De grote tekorten wijkgroen in de kernstad zijn door de inpassing van de drie voorgestelde 
wijkparken nog niet opgelost. Aan de zijde van het historische stadscentrum vormt de 
herinrichting van de Scheldekaaien een opportuniteit om het groentekort op wijkniveau voor 
alle wijken binnen de Leien aan te pakken. De grondoppervlakte van de kaaien laat toe om 
ongeveer 14ha groen te creëren. In het masterplan in opmaak worden binnen deze ruimte op 
specifieke locaties nieuwe groeninvullingen voorzien:
● 8,4ha park (binnendijks) ter hoogte van de droogdokken (exclusief 4ha natuurgebied)
● 1,3ha groen ter hoogte van Sint-Andries en Zuid (onderlinge verhouding circa 50%-50%)
● 5ha park ter hoogte van Nieuw-Zuid
Zowel Droogdokken als Nieuw-Zuid zijn echter al vrij ver van het historische stadscentrum 
gesitueerd, waardoor hun impact hier niet ten volle rendeert.

Een groot deel van de tekortzone in Borgerhout-Intramuros kan verder opgevangen worden 
door wijkgroen in te richten in de huidige zone van Ring en Singel. Het gedeelte tussen 
Berchemstation en de verkeersknoop van de E313 omvat omgeveer 35ha. Deze oppervlakte 
lost wel het volledige tekort ter hoogte van Borgerhout-Intramuros op. De realisatie ervan zal 
echter niet evident zijn. Dergelijk groenoppervlakte zou ook op stadsdeelniveau een deel van 
het groentekort in de omliggende stadsdelen kunnen opvangen. 

Resterende tekorten
De aangegeven zoeklocaties en groenvoorstellen houden zoveel mogelijk rekening met de lokale 
context en mogelijkheden die er zijn om de groentekorten in te vullen, maar zijn niet overal even 
voor de hand liggend te realiseren. Bovendien volstaan ze zelfs niet om alle tekorten te kunnen 
oplossen. Op buurtniveau blijft in de omgeving van het Atheneum en Centraal Station een klein 
tekort in het groenaandeel (5,8ha) bestaan. Op wijkniveau blijven tekorten in de binnenstad 
(4,5ha), de zuidelijke 19e eeuwse gordel (10ha), Hoboken-Noord (6,6ha), Merksem (7ha) en 
Deurne-Noord (12ha) behouden. De tekortzones worden wel volledig opgelost, maar het totale 
groenaandeel blijft er te laag in verhouding tot het inwoneraantal. Op stadsdeelniveau is het 
slechts mogelijk een klein aandeel groen bij te creëren. Open ruimten met voldoende omvang 
zijn niet meer aanwezig of creëerbaar op de plekken waar ze nodig zijn. Zelfs de volledige 
invulling van de bedding van Ring en Singel is onvoldoende om het tekort op te nemen. 
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Figuur 71: Groeiscenario gebruiksgroen
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4.2.4 Synthese groeiscenario gebruiksgroen

Vele zoeklocaties voor nieuw buurt-, wijk- of stadsdeelgroen vallen samen met tekortzones voor 
speelterreinen, buurtsportterreinen en hondenloopzones. Indien locaties voor de inplanting 
van groen gevonden worden, kunnen dan niet alleen de groentekorten maar ook de andere 
ruimtebehoeften ingevuld worden. 

Voor sommige activiteiten kunnen op bepaalde plaatsen in bestaande groene ruimten eventueel 
nog specifieke terreinen voorzien worden. Dit is o.a. het geval met een sportterrein ter hoogte 
van het woonuitbreidingsgebied Hoekakker of volkstuinen op Linkeroever. In Deurne-Zuid zou 
de tekortzone voor speelterreinen ook ingevuld kunnen worden door een betere relatie met het 
Rivierenhof. 

Een probleem van heel wat van de huidige groengebieden is hun versnipperd karakter. Dit komt 
hun belevings- en gebruikswaarde niet ten goede en hypothekeerd vaak ook de bereikbaarheid 
en doorwaadbaarheid van het groen en de functies die erin gesitueerd zijn. Door meer 
samenhang te creëren kan het gebruik van deze groene ruimten bevorderd worden. Dit is o.a. 
het geval bij Linkeroever, Fort 8, de recreatiecluster aan de Moerelei, Fort 6, de parkencluster 
Middelheim_Nachtegalen_Den Brandt, de gebieden Brilschanspark en Wolvenberg, Bosuil en 
Bisschoppenhofpark en de omgeving van het fort van Merksem. 

Tenslotte zijn er nog enkele relaties tussen woonweefsel en nabijgelegen grotere 
gebruiksgroengebieden die verbeterd kunnen worden door bestaande barrières te elimineren 
of op zijn minst beter oversteekbaar te maken.   
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