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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 ‘Flankerende functie’ onderzoekt de esthetische betekenis die groen in de stad 
Antwerpen kan vervullen. Groen zorgt in een stad immers voor levendigheid, samenhang 
en leesbaarheid. De wijze waarop deze functie opgenomen wordt, kan vanuit verschillende 
invalshoeken tot stand komen: om andere stedelijke functies te benadrukken, te begeleiden of 
zelfs te maskeren. 
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Het flankerende groen wordt 
ingezet om de open ruimte te 
structureren en het stadsweefsel 
aangenamer te maken.  
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1. BASISPRINCIPES FLANKEREND GROEN
Groen komt in een stad in vele verschijningsvormen voor: een solitaire boom, een bomenrij, 
plantsoenen, weilanden of een heel park met struiken, bomengroepen, vijvers en gazons. 
Zonder groen is een stad somber en stenig. Groen zorgt voor de levendigheid en geeft delen 
van de stad hun identiteit. Daarnaast zorgt groen ook voor samenhang, door verschillende 
onderdelen van de stad met elkaar te verbinden. In het kader van het groenplan voor de stad 
Antwerpen wordt in deze deelstudie dieper ingegaan op deze flankerende functie van groen. 

1.1 Definitie flankerend groen

De flankerende functie clustert een aantal deelfuncties die als gemeenschappelijk kenmerk 
hebben dat het groen eerder ingezet wordt ter ondersteuning of als aanvullend element om het 
stadsweefsel en de open ruimte gestructureerder en aangenamer te maken. Het flankerend groen 
omvat het verkeersgroen (wegbermen, straatbomen,...), het buffergroen (groenschermen,...) 
en ook kijkgroen met een louter representatieve rol. 

1.1.1 Basisprincipes van visuele waarneming

Het groen dat een flankerende functie vervult, neemt die rol op via de visuele waarneming. 
Wanneer een object of gebied wordt waargenomen en beoordeeld, gebeurt dit niet alleen op 
basis van de kenmerken van het object of gebied zelf, maar wordt dit ook bepaald door de context 
waarin het zich bevindt. Bovendien is de waarneming en beoordeling persoonsgebonden en 
verschilt deze van individu tot individu (1). 

De waarnemer vormt zich een oordeel op basis van de kennis en informatie die hij over het 
waargenomen onderwerp heeft. Zo wordt hedendaagse kunst en architectuur door het grote 
publiek vaak weinig gewaardeerd, terwijl deskundigen het wel appreciëren omdat ze de 
achtergrond en de boodschap ervan kennen en begrijpen. 

De context of omstandigheden waaronder de waarnemer het object ziet, zijn ook bepalend voor 
zijn oordeel. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn het innovatieve gehalte, de zeldzaamheid 
en de locatie. Vernieuwende dingen kunnen omwille van hun grensverleggende karakter sterk 
gewaardeerd worden, maar vaak wordt net het oude en vertrouwde door veel mensen het meest 
geapprecieerd. Zeldzame objecten worden meestal meer gewaardeerd dan gewone alledaagse 
dingen. Daarbij kan ook de tijd of tijdsgeest een rol spelen. In sommige perioden overheersen 
bepaalde ideeën en gebruiken, wat er voor zorgt dat iets wat nu wordt geapprecieerd binnen 
enkele jaren ouderwets wordt gevonden. Ook de relatie met de locatie is van invloed op het 
oordeel dat een waarnemer zich vormt. Een object kan aansluiten bij zijn omgeving en er een 
geheel of eenheid mee vormen, of het object kan net contrasteren met de context. 

(1) De Jonge, Delft, 1998, Mooi is anders. Over de visuele beleving 
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1.1.2 Factoren die het waarde-oordeel beïnvloeden

Hoe het object zelf eruit ziet bepaalt het meest hoe het beoordeeld wordt. Maar omdat dit 
oordeel iets persoonsgebonden is, bestaan er geen algemene regels die vastleggen wat wel of 
niet mooi is. Men noemt dit ‘esthetisch relativisme’ (2). Anderzijds zijn er wel bepaalde factoren 
die universeel het schoonheidsoordeel mee beïnvloeden. 

● Complexiteit

Begrippen die met complexiteit samenhangen zijn leesbaarheid, orde, afwisseling en  
mysterie. Complexe omgevingen worden over het algemeen mooi gevonden. Eén verklaring 
hiervoor heeft te maken met de evolutie van de mens als soort (3). De mens onderscheidt zich 
van veel andere soorten door het vermogen om snel informatie op te nemen en te verwerken. 
Een complexe omgeving nodigt uit om verkend te worden en wordt daarom meer gewaardeerd 
dan een saaie en weinig complexe omgeving. Maar er lijkt een optimum te bestaan voor de 
hoeveelheid complexiteit die wordt gewaardeerd. De hoeveelheid informatie die de mens 
kan verwerken is immers wel beperkt en een teveel aan prikkels kan verwarring en stress 
veroorzaken. Daarom wordt een begrijpelijke en leesbare omgeving meer geapprecieerd 
dan een chaotische en heel complexe omgeving. Een structuurrijk landschap met de nodige 
doorkijkjes blijkt het complexiteitsoptimum het best te benaderen en is dan ook vaak terug te 
vinden in parkaanleg. 

(2) De Jonge, Delft, 1998, Mooi is anders. Over de visuele beleving 
(3) Bell et al., 2001, Environmental psychology
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● Natuurlijkheid

Begrippen die met natuurlijkheid samenhangen zijn wildernis, natuur en verval. Een omgeving 
met natuurlijke elementen wordt meer gewaardeerd. Natuurlijkheid heeft raakpunten 
met complexiteit. Eén verklaring voor het mooi vinden van natuurlijke elementen is dan 
ook evolutionair: de mens is ontstaan in een natuurlijk savanne-landschap. Kenmerken 
van dit soort landschappen zijn halfopen vlakke gebieden met bomen, vergezichten 
en de aanwezigheid van water. Gebieden met dichte of ondoordringbare vegetatie en 
sterk geaccidenteerd terrein worden daarom vaak als minder aangenaam ervaren (4). De 
aanwezigheid van schuilmogelijkheden zoals bomen, bosjes, grotten en een gebouw 
verwijzen naar geborgenheid terwijl vergezichten, zichtlijnen en uitkijkpunten de mogelijkheid 
bieden om waar te nemen. Mensen waarderen vooral landschappen waarin beide elementen 
aanwezig zijn (5). Zelfs een groot plein met bomen kan als een voorbeeld van dergelijk 
landschap beschouwd worden. De bomen zorgen er voor een overgang tussen de afmetingen 
van het plein en de mens, bieden een mogelijkheid tot schuilen en laten tegelijkertijd nog een 
goede waarneming toe. 

Een andere verklaring waarom mensen natuurlijkheid appreciëren is de subtiele manier 
waarop in een natuurlijke omgeving de aandacht wordt afgeleid van allerlei bekommernissen 
en prikkels. Dit wordt aangeduid met de term ‘zachte fascinatie’. In een stedelijke omgeving is 
het moeilijker om tot rust te komen omdat er veel dingen om aandacht vragen. Daarbij is het 
vaak nodig actief op situaties, zoals het verkeer, te reageren. In een natuurlijke omgeving zijn 
er weinig elementen die om directe aandacht of actie vragen. Het ontbreken van dwingende 
prikkels zorgt ervoor dat de mens zich in een natuurlijke omgeving beter kan ontspannen (6). 
Groen heeft daardoor een positief effect op de gezondheid. Mensen herstellen in een groene 
omgeving vaak sneller. Ook presteren veel mensen in een groene natuurlijke omgeving 
beter. Het gaat dan niet alleen om daadwerkelijk het vertoeven in groen, ook het uitzicht op 
groen blijkt positief te zijn voor mensen (7). 

Natuurlijkheid wordt verder gewaardeerd omdat het ons eigen bestaan relativeert. Natuur 
geeft mensen het gevoel deel uit te maken van een groter geheel. Vooral wildernisnatuur blijkt 
het denken over leven en dood te stimuleren. Maar ook kleine groenelementen in een stad 
kunnen mensen meer bewust maken van hun eigen leven. Het ervaren van de seizoenen 
aan de hand van bomen en struiken die verkleuren, blad verliezen en bloeien herinneren aan 
geboorte, leven en dood (8). 

(4) Hartig et al., 2003,Tracking restoration in natural and urban field settings, journal of environmental 
psychology. Heerwagen, 2010, Biophilia, daylight and views.

(5) Appleton, 1996,The experience of landscape
(6) Kaplan, 1984, Impact of urban nature; Van den Berg et al., 2006, Ontwerpen met groen voor gezondheid;

Berman et al., 2008, The cognitive benefits of interacting with nature
(7) Chiesura, 2004, The role of urban parks for the sustainable city; Van den Berg et al., 2006, Ontwerpen met 

groen voor gezondheid; Goossen et al., 2007, Invloed van passend en gewenst geluid op stressreductie;
Heerwagen, 2010, Biophilia, daylight and views.

(8) Van den Werg et al., 2006, Ontwerpen met groen voor gezondheid.
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● Eenheid

Begrippen die met eenheid verbonden zijn, zijn harmonie, sfeer en samenhang. Een 
omgeving die als eenheid overkomt wordt vaak sterk geapprecieerd. Er zijn twee aspecten 
te onderscheiden die kunnen bijdragen aan eenheid. Enerzijds is dat compleetheid: de 
elementen die nodig zijn om een beeld te vervolmaken zijn allemaal aanwezig. Een voorbeeld 
hiervan is een bomenlaan die nog intact is en waar geen bomen uitgevallen zijn. Een tweede 
aspect van eenheid is de afwezigheid van storende elementen. In een harmonieus geheel 
vormen de afzonderlijke elementen een samenhang en storende elementen ontbreken erin. 
De elementen passen op één of andere manier bij elkaar en vormen dan een eenheid (9). 

Wat als een harmonieus geheel wordt ervaren, wordt mede bepaald door de ervaringen die 
men heeft opgedaan. Waarnemingen worden verwerkt en opgeslagen in de hersenen. Volgens 
de ‘Gestalttheorie’ stellen eerdere ervaringen de mens in staat om afzonderlijke elementen 
als een geheel te ervaren. Op basis van deze ervaringen kunnen bepaalde combinaties van 
elementen wel voorkomen en een geheel vormen. Andere combinaties zullen volgens deze 
ervaringen niet kunnen voorkomen, waardoor ze als niet passend ervaren worden. Het is 
hierbij niet alleen de vorm van objecten die bepaalt of ze passend zijn in een omgeving. De 
eenheid kan ook gebaseerd zijn op objecten die uit eenzelfde tijdsperiode dateren of op de 
omvang van de objecten. Met betrekking tot verhoudingen wordt vaak verwezen naar de 
gulden snede. Objecten die zich tot elkaar verhouden volgens de gulden snede worden als 
mooi ervaren (10). Op grote pleinen zorgen bomen en grasperkjes voor een menselijke maat, 
waardoor het plein niet te overweldigend overkomt. Het ritme van de bomen kan aansluiten 
bij de omliggende gevels, waardoor een eenheid ontstaat. 

Er kan ook teveel eenheid in een omgeving zijn. Wanneer variatie tussen de elementen 
ontbreekt of gering is, ontstaat een saai monotoon beeld. Dit wordt meestal niet geapprecieerd 
omdat de complexiteit dan afwezig is. 

(9) Coeterier, 2000, Hoe beleven wij onze omgeving? Resultaten van 25 jaar omgevingspsychologisch 
onderzoek in stad en landschap. 

(10) De Jonge, 1998, Mooi is anders. Over de visuele beleving.
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● Licht

Begrippen die met licht samenhangen zijn intensiteit en helderheid. Over het algemeen 
wekken lichte heldere kleuren positieve gevoelens op bij mensen en wekken donkere kleuren 
eerder negatieve gevoelens op (11). Lichtere kleuren geven daarbij het gevoel dat een ruimte 
groter in minder vol is (12). 

(11) Hoffman, 2007, Relaties tussen planteigenschappen en welbevinden van mensen.
(12) Bell et al., 2001, Environmental psychology
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Figuur 1: Representatief groen

Talrijk verspreide plantsoenen, 
boulevards en parken verfraaien 
het stadsbeeld.
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2. BASISKAART FLANKEREND GROEN IN
 ANTWERPEN
2.1 Groen met een esthetische rol

Groen in de stad levert een esthetische bijdrage door een gebied qua beeld aangenamer 
te maken. Dit kan enerzijds door te zorgen voor de verfraaiing van de omgeving. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om kijkgroen met een louter representatieve functie zoals een bloemperkje 
langs een weg of een boom op een plein. Anderzijds kan het groen ook een esthetische rol 
opnemen door storende beelden af te schermen zoals bijvoorbeeld een groene buffer rond 
een industrieterrein of een drukke weg. Zelfs grote of lelijke gebouwen kunnen door middel van 
groenelementen gemaskeerd worden. 

2.1.1 Representatief groen

In principe levert het meeste groen een positieve bijdrage aan de wijze waarop de stad wordt 
ervaren. Sommige groenelementen zijn echter specifiek ontworpen om een attractief beeld te 
creëren. Dit is het geval bij de meeste parken, maar ook heel wat kleine snippers groen in de 
vorm van perkjes, bermen, bomenrijen of zelfs een enkele boom vervullen een esthetische rol. 
Dit kleinschalige representatief groen komt heel verspreid over de stad voor. 

● Introductie representatieve groenelementen in het stadsweefsel

Het gebruik van groen als esthetisch element is al eeuwenlang in gebruik bij open ruimten in 
privaat bezit, zoals de patiotuinen, de kloostertuinen en kasteeldomeinen. Sommige van deze 
groenelementen kregen in de loop der tijd een publiek karakter. In Antwerpen zijn o.a. de parken 
van het Rivierenhof, het Middelheim, Den Brandt, Zorghvliet, Schoonselhof, Bisschoppenhof, 
Te Boelaar, Veltwijck en De Bist gegroeid uit vroegere kasteeldomeinen. 

Het is pas vanaf de late 18e eeuw dat het groen als publiek representatief element zijn eerste 
intrede doet in de steden onder de vorm van promenades (13). Deze rechte dreven, waarover de 
elite graag paradeerde, worden vanaf dan niet alleen aangetroffen in de perifere landgoederen 
maar ook in de stad zelf. De nieuwe visie op stadsverfraaiing werd o.a. in Parijs door Haussmann 
op een drastische manier doorgevoerd. In Antwerpen zijn vooral de Leien, de groene boulevards 
in de omgeving van het stadspark (Belgiëlei,...) en de straten op het Zuid nog getuigen van 
deze prille toepassing van representatief groen. Naast majestueuze laanbomen trof men er ook 
sterk gecultiveerde plantsoenen, die met hun kleurenpalet de straten verfraaiden. 

Pas vanaf de 19e eeuw ontstaan ook de eerste publieke stedelijke parken. Naast het 
educatieve en recreatieve aspect, was vooral de creatie van esthetisch aanlokkelijke taferelen 
de hoofdbekommernis. Gerenomeerde tuin- en landschapsarchitecten werden aangesteld 
om de natuur in goede banen te leiden en maximaal gebruik te maken van ontwerpprincipes 
om een attractief beeld te creëren. In Antwerpen vormt het Stadspark (1867), ontworpen door 
Eduard Keilig, een hoogtepunt van deze benadering. Andere voorbeelden zijn de Zoo en het 
Nachtegalenpark. 

Figuur 1: Representatief groen

(13) Stynen A., 2011, Ontstaan van het parkideaal in 19e eeuws België, Zesde landschapscontactdag
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● Evolutie representatief groen

Vandaag zijn in Antwerpen in heel wat straten bomen en plantsoenen aanwezig om het 
stadsweefsel te verfraaiien. In sommige gevallen sluiten ze aan op de parken en laten het 
groen vanuit deze gebieden infiltreren in het woonweefsel. In andere gevallen markeren ze 
de belangrijkste straten of invalswegen. De laatste jaren worden heel wat toegangswegen in 
de lente opgevrolijkt door aanplanten van bloembollen die de sobere bermen voor een korte 
periode omtoveren tot langerekte bloemenplantsoenen. 

Het huidige representatieve groen in Antwerpen vertoont nog een redelijk heterogeen beeld, 
dat de trends van de afgelopen decennia weerspiegelt. 

Naast de parken, die meestal worden gekenmerkt door een Franse of Engelse landschapsstijl, 
deden in de 19e eeuw de klassieke plantsoenen hun intrede in het straatbeeld. De toenmalige 
drang naar exotisme, eclectisme en historicisme vertaalde zich hierin in het plantengebruik, 
dat gekenmerkt werd door de toepassing van veel éénjarige uitheemse perkplanten  
(pelargoniums, petunia’s, alcea’s,...)  en oude bloemrijke soorten (o.a. rozen,...) die in  
geometrische bloemperken aangeplant werden. Vaak beslaan deze kleurrijke planten 
geometrieën het volledige plantsoen, maar soms worden ze ook gecombineerd met goed 
onderhouden gazons. De boulevards worden voorzien van statige lineaire bomenrijen. Ook 
hierbij doen exotische soorten hun intrede (o.a. platanen,...).

Het intensieve onderhoud en regelmatige vervanging die éénjarigen vereisen, leidde er begin 
20e eeuw toe dat geleidelijk aan de strakke bloemenperken plaats maakten voor borders 
met vaste of meerjarige planten en bomen. De plantenkeuze blijft daarbij nog steeds sterk 
gericht op exotische soorten zoals acacia’s, cotoneasters, pachysandra, canna’s... . In het 
straatbeeld verschijnen eveneens uitheemse bloemdragende boomsoorten zoals aesculus 
(paardenkastanje), cornus (kornoelje), magnolia,... . De bermen van verkeerswegen worden 
schrale grasvlakten, waarin heel wat inheemse plantensoorten door intensieve onkruidbestrijding 
met pesticiden verdwijnen. 

Het is pas het afgelopen decennium dat voor plantsoen- en bermbeplanting terug aandacht 
wordt geschonken aan natuurlijkheid. Voor een groot aandeel blijft deze tendens evenwel 
nog beperkt tot het louter visuele aspect: strakke en erg exotisch ogende soorten worden 
vervangen door planten die een meer natuurlijke uitstraling hebben maar nog steeds uitheems 
zijn (o.a. lavendel, bamboe, lampepoetsersgras, pampagras,...). Het is vooral in de bermen 
langs verkeerswegen dat, na het stopzetten van onkruidbestrijders en het invoeren van een 
extensiever beheer, terug de natuurlijke inheemse plantensoorten zoals papaver, korenbloem, 
kamille,... hun plaats heroveren. 
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Figuur 2: Buffergroen
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Op slechts 6 bedrijventerreinen 
in Antwerpen is buffergroen 
aanwezig. 
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Figuur 2: Buffergroen
2.1.2 Buffergroen

Groen rond bedrijventerreinen neemt eveneens een esthetische rol op. Grote  
bedrijvencomplexen zien er vaak uit als rommelige onaangename omgevingen om te verblijven. 
Een groene bufferstrook rond de bedrijven kan dit beeld enigszins aangenamer maken. 

Bedrijventerreinen verschillen onderling in de mate waarin ze invloed hebben op hun omgeving. 
In de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en toepassing van gewestplannen 
werd bepaald dat binnen bedrijvenzones zelf een bufferzone dient voorzien te worden met 
een hoofdzakelijk esthetische en stedenbouwkundige functie. De breedte en de aanleg van 
dergelijke bufferzone is afhankelijk van de oppervlakte en de vorm van het bedrijventerrein, 
de aard van de bedrijven, de eigenlijke hinderlijkheid en de bestemming van de aanpalende 
gebieden. In de omzendbrief worden als richtinggevende cijfers voor de bufferstroken 15m 
voor ambachtelijke bedrijven, 25m voor milieubelastende bedrijven en 50m voor vervuilende 
bedrijven vastgesteld. Deze richtlijnen geven een indicatie van de afstand waar groen een 
bufferende werking rond bedrijven kan hebben. 
Binnen de terreinen met gewestplanbestemming industrie- of ambachtelijke zone blijkt in 
Antwerpen slechts weinig groen aanwezig dat effectief als bufferzone met een esthetische 
functie aangelegd werd. Bufferende groenelementen komen voor in:

1. Haven_Noord    4. Hoboken_Zuidelijke Scheldeboord
2. Linkeroever_Gazet van Antwerpen  5. Wilrijk_Rizla
3. Antwerpen_Petroleum Zuid   6. Merksem/Ekeren_Kapelsesteenweg

Op basis van de in de omzendbrief aangegeven indicatieve richtlijnen werden rond alle 
terreinen met gewestplanbestemming industrie- of ambachtelijke zone of effectieve invulling 
met bedrijvigheid (groothandelsmarkt en luchthaven) bufferzones afgezet van respectievelijk 
50m en 15m. Hierbinnen blijkt evenmin veel buffergroen aanwezig. Terreinen waar wel groene 
schermen binnen de afgezette bufferzone aanwezig zijn:

A. Haven_omgeving Kuifeend en Opstalvallei D. Deurne_Luchthaven
B. Hoboken_KMO Polderstad   E. Wilrijk_Boomsesteenweg Atomiumlaan
C. Antwerpen_Groothandelsmarkt  F. Deurne_Albertkanaal

Op heel wat plekken zijn rond de bedrijventerreinen binnen de afgezette bufferzones wel 
groengebieden aanwezig, maar deze hebben geen specifieke bufferende inrichting. Voorbeelden 
hiervan zijn de landbouwgebieden rond kasteel Klaverblad en de groene gebieden tussen 
haven en Schelde. Ook de Hobokense Polder, die ten opzichte van Petroleum-Zuid binnen 
de bufferzone valt, is eigenlijk geen expliciet ingerichte groenbuffer maar vervult dankzij zijn 
natuurlijke karakter met veel opgaand en dicht groen wel een esthetische en afschermende rol. 
In het reconversieplan van Petroleum-Zuid (Blue Gate) wordt een groene corridor voorzien en 
wordt een beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein opgemaakt waarbij expliciete aandacht 
naar een groene inrichting gaat. 

In tegenstelling tot het representatief groen, vertoont het buffergroen eerder een homogeen 
beeld. In sommige gevallen omvatten de buffers spontaan evoluerend ‘natuurlijk’ groen, in 
andere gevallen is de buffer wel degelijk ingericht met aangeplante bomen maar is het beheer 
eerder extensief waardoor het eveneens een natuurlijk beeld geeft. 
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Figuur 3: Verkeersgroen
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Figuur 3: Verkeersgroen
2.2 Groen met een verkeerskundige rol

Groen kan op verschillende manieren een verkeerskundige bijdrage leveren (14). 

2.2.1 Begeleidend groen

Langs veel wegen is naast het wegoppervlak waar het verkeer rijdt ook vaak een groene berm 
aanwezig. Deze groenstrook vervult voor de weggebruiker een verkeerskundige functie door de 
begrenzing van de weg aan te geven. Hoewel de strook vaak goed berijdbaar is, zorgt de groene 
inrichting ervoor dat de weggebruikers van de aanliggende wegvakken van elkaar gescheiden 
zijn. De groenstrook is meestal vrij van grote obstakels om te vermijden dat weggebruikers die 
toch van de weg geraken ernstig letsel zouden oplopen. Soms wordt deze strook ook gebruikt 
door hulpdiensten om bij een ongeval te komen. 

Het groen dat op enige afstand van de eigenlijke rijstrook staat kan als geleider van het verkeer 
fungeren. Indien er hogere beplanting aanwezig is, is deze voor het verkeer al van verder 
zichtbaar en geeft ze het traject van de weg aan. Op deze manier kan de beplanting de aandacht 
vestigen op een bocht in de weg. Verder is de begeleiding door beplanting belangrijk wanneer 
het wegdek en de belijning van de weg zelf niet goed zichtbaar zijn, door bijvoorbeeld sneeuw. 
De beplanting , die wel zichtbaar blijft, geeft dan aan hoe de weg loopt. 

Beplanting naast en rondom de weg kan de gebruiker eveneens attent maken op mogelijk 
gevaarlijke situaties zoals kruisingen. Door rondom een kruispunt de beplanting te onderbreken 
kan men verkeer waarschuwen voor een naderende afwijkende situatie. Ook in straten met 
langzaam verkeer kan groen bijdragen aan de veiligheid. 

2.2.2 Afschermend groen

Groen kan de veiligheid verbeteren door een drukke afleidende omgeving voor de weggebruiker 
af te schermen. Op plekken waar het verkeer veel aandacht vraagt kan beplanting er voor 
zorgen dat men niet wordt afgeleid. De beplanting zelf trekt meestal weinig aandacht en zorgt 
voor een rustig wegbeeld. Daardoor kunnen de bestuurders al hun aandacht bij de weg houden. 

Omgekeerd fungeert een strook met opgaande beplanting langs een drukke weg als een buffer 
voor de omgeving. Het groen vormt dan een verfraaiing van het landschap doordat het verkeer 
niet meer zichtbaar is. 

Er zijn ook situaties waarbij het groen net voor verkeersonveiligheid kan zorgen. Groen dat 
slecht wordt onderhouden en te weinig gesnoeid wordt zorgt voor onveilige situaties wanneer er 
takken uit bomen breken of wanneer hoog opschietende vegetatie het zicht op kruisende wegen 
belemmert. Verder kunnen bomen die te dicht langs een weg staan dodelijke obstakels zijn 
wanneer bestuurders van de weg geraken. Tenslotte kan groen rondom een weg ook voor een 
onrustig wegbeeld zorgen, bijvoorbeeld wanneer een erg dicht en/of onregelmatig plantverband 
wordt gebruikt bij bomenrijen. 

In Antwerpen worden de grote hoofdwegen geflankeerd door verkeersgroen. De figuur van 
de Ring (R1) vormt een bijna ononderbroken groene lus rond de kernstad. Enkel ter hoogte 
van het Lobroekdok, waar het traject verhoogd is aangelegd, ontbreekt verkeersgroen. Ook 
langs de E19, de E34, de noordelijke A12, de R2 in de haven en de spoorlijnen in Ekeren is 
afschermend groen aanwezig. Begeleidend verkeersgroen wordt aangetroffen langs o.a. delen 
van de Leien, de Blancefloerlaan, de Charles De Costerlaan, de volledige Scheldelaan, de 
Bisschoppenhoflaan, de Bredabaan en de R11 en een heel aantal lokale straten.  

(14) Verkeerstechniek, 1986, ‘s Gravenhage, Verkeer en groen in het stedelijk gebied
Nagtegaal C. et al., 1995, Bilthoven, Wegbeeldconsequenties, plantverbanden van bomenrijen
CROW, 2004, Handboek veilige inrichting van bermen
Hauptmeier W. et al., 2008, Ede, Plattelandswegen mooi en veilig - een beeldenboek
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Figuur 4: Verankerend groen

Natuurlijke elementen zoals 
geologische overgangen en 
beekvalleien  verankeren het 
landschap in het stadsweefsel.
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Figuur 4: Verankerend groen 2.3 Groen met een stedenbouwkundige rol

Wanneer mensen zich in een omgeving proberen te oriënteren doen ze dit aan de hand van 
een cognitieve kaart (15) die ze in hun geheugen opbouwen. Op die kaart staan belangrijke 
structurerende elementen, o.a. wegen, landmarks en groengebieden (16). Een omgeving die 
voldoende van deze elementen bevat zal meer begrijpbaar, leesbaar en overzichtelijk zijn. Men 
voelt zich er meer confortabel dan in een te uniforme of omgekeerd te complexe omgeving. 
Groen kan op meerdere manieren aan de leesbaarheid van een omgeving bijdragen. 

2.3.1 Verankerend groen

De basis van de structuur van een stad wordt grotendeels bepaald door de natuurlijke 
ondergrond met rivieren en beken. In de loop der tijd zijn in veel steden sommige van deze 
elementen verdwenen bij de stadsontwikkeling, maar een aantal basiskarakteristieken zijn 
veelal nog wel terug te vinden en gerelateerd aan de groenstructuur. In Antwerpen zijn delen 
van de Kleine Struisbeek, de Grote Leigracht, de Hollebeek het Groot Schijn, de Laarse 
Beek, de Oudelandsebeek en de Zwarte beek nog zichtbaar in het landschap als groene 
open gebieden. Het groen dat de beken flankeert benadrukt de aanwezigheid ervan in het 
stadsweefsel. Sommige beken zijn in Antwerpen echter ook verdwenen onder verkavelingen 
of bedrijventerreinen en daardoor niet meer of nog nauwelijks zichtbaar. Dit is het geval bij 
bijvoorbeeld de Donkse beek en het Klein Schijn.

Van de Schelde, de grootste waterloop in Antwerpen, is de oorspronkelijke vallei nagenoeg 
verdwenen. De havenuitbreiding in noordelijke richting heeft het oorspronkelijke polderlandschap 
bijna volledig uitgevaagd. Enkel rond de woonkernen van Berendrecht en Zandvliet zijn nog 
restanten van het polderlandschap aanwezig. Zij bepalen nog in zekere mate het landelijke 
karakter in dit district. De oostelijke stadsgrens wordt er eveneens  gekarakteriseerd door een 
natuurlijk element, namelijk de Brabantse Wal, waarvan de zandduinen zichtbaar een ander 
groenelement vormen ten opzichte van de nattere poldergronden. 

Aan de zuidelijke kant van de stad markeert de fortengordel tenslotte de zone waar de Boomse 
kleilaag dagzoomt. Dit is een gebied met hoge grondwaterstanden en op verschillende plekken 
kwelwater. De forten maakten van deze condities gebruik om hun verdedigingsgrachten van 
water te voorzien. Door de natte ondergrond bleef het gebied ook grotendeels gevrijwaard 
van bebouwing. Uitzonderingen zijn het bedrijventerrein langs de Boomsesteenweg en de wijk 
Neerland, die dan ook regelmatig met wateroverlast te kampen krijgen. 

Figuur 5: Bodemsnede zuidrand Antwerpen

(15) Levin, in Bell et al., 2001, Environmental psychology
(16) Arnold H.F., 1980, Trees in urban design, Litton Educational Publishing

Nass J. et al., 1988, Wageningen, Groen in de stad. Een studie naar vorm en functie van het stedelijk 
groen en groenstructuurplanning in de praktijk.
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Figuur 5: Scheidend en verbindend groen
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Figuur 5: Scheidend en verbindend groen 2.3.2 Groen als scheidend of verbindend element

De structuur van een stad wordt eveneens bepaald door niet-natuurlijke, door de mens 
gemaakte elementen zoals gebouwen, wegen, pleinen,... . Groen kan de structuur die deze 
elementen creëren versterken door voor eenheid te zorgen (verbinden) of door grenzen te 
accentueren (scheiden). 

De bedding van de Ring en de Singel vormt in Antwerpen een groot aaneengesloten gebied 
dat het onderscheid tussen de buitenstad (extra muros) en binnenstad (intra muros) zichtbaar 
maakt en daardoor erg belangrijk is voor de leesbaarheid van de stad. 

Op een kleiner schaalniveau creëren straatbomen een eenheid in straten met een grote diversiteit 
aan bebouwing, omvang en ouderdom. Een doorgaande bomenrij vormt dan een verbindend 
element. De mate van eenvormigheid van de bomenrij zelf is hierbij belangrijk (dezelfde soorten 
en afmetingen), evenals de wijze van inplanting (regelmatige plantafstanden). 

Groen in straten kan tevens ervoor zorgen dat groengebieden met elkaar gelinkt worden en 
een visuele samenhang creëren. Er ontstaat een netwerk van groene plekken en verbindende 
groene assen. Deurne-Noord is hiervan een voorbeeld: Enkele groene assen (Gallifortlei, Ter 
Rivierenlaan en Ruggeveldlaan) verbinden de Bremweide met het Rivierenhof. Groen in straten 
wordt ook ingezet om het woonweefsel met de groene plekken te verbinden. De wijk rond 
park Den Brandt is hiervan een voorbeeld: vanuit het park wordt het groen via de straatbomen 
doorgetrokken in de bebouwing. 

Soms worden straatbomen gebruikt om het belang van een weg in het stadsweefsel extra in 
de verf te zetten. Een laanbeplanting met monumentale bomen markeert grote of belangrijke 
assen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Leien, die van noord naar zuid herkenbaar de stad 
doorkruisen. 

In het s-RSA werd een selectie gemaakt van de structurerende assen: de stedelijke en de 
territoriale boulevards. Het is opvallend dat de huidige laanbeplanting in Antwerpen deze 
selectie in ruime mate ondersteund. Een aantal van de radiale invalswegen worden met laan- 
of straatbomen gemarkeerd, zoals de Grote Steenweg, de Gitschotellei, de Diksmuidelaan 
en de Plantin Moretuslei. Daarnaast zijn nog twee tangentiële structuren te onderscheiden. 
Vanuit de 19e eeuwse gordel vormen de Belgiëlei en Jan van Rijswijcklaan statige boulevards 
staduitwaarts, die via de laanbeplanting van de De Bruynlaan en de Antwerpse Steenweg 
helemaal verder lopen tot het centrum van Hoboken. Buiten de Ring vormt de zogenaamde 
Mennesroute vanaf de Groenendaallaan, via de Fruithoflaan, de Boekenberglei, de Dascottelei, 
de Ruggeveldlaan en de Ringlaan een bijna continue groenstructuur vanaf Wilrijk tot helemaal 
in Merksem. Enkel ter hoogte van het vliegveld van Deurne en het Albertkanaal wordt de 
bomenstructuur even onderbroken. 



Bovenlokaal
GROENPLAN
► 22

Figuur 6: Invulling beschermende functie



FLANKEREND                                                                                                    DEEL 6

Bovenlokaal
GROENPLAN

► 23

Figuur 6: Invulling beschermende functie 3. FUNCTIONEREN VAN HET FLANKEREND
 GROEN

3.1 Invulling flankerende functie

De geïnventariseerde flankerende groenelementen vervullen niet allemaal in dezelfde mate hun 
functie als ondersteuning of aanvulling van het stadsweefsel. De betekenis van een flankerend 
groenelement wordt bepaald door de context. De waarnemer, in dit geval de stadsbewoner 
of -bezoeker, beoordeelt de flankerende groenelementen die hij of zij waarneemt in functie 
van de manier waarop deze elementen overeenstemmen met de omgeving waarin ze zich 
bevinden en de informatie die ze over deze omgeving communiceren. Om te bepalen in welke 
mate de flankerende groenelementen in de stad Antwerpen hun functie opnemen worden deze 
afgetoetst aan de hand van drie boodschappen die zij kunnen brengen:

● Bescherming: het groen creëert een afscherming of scheiding tussen de waarnemer en 
      bepaalde stedelijke elementen (industrie, wegen,...).
● Waardering:   het groen accentueert de samenhang of identiteit van een specifieke  omgeving 
     ten opzichte van de ruimere stedelijke context.
● Structurering: het groen verduidelijkt de leesbaarheid en logica van het stedelijke weefsel
      waarin de waarnemer zich bevindt.

3.1.1 Mate waarin het flankerend groen bescherming biedt

Rond een aantal hoofdwegen vult het aanwezige flankerende groen de beschermende functie  
heel goed in door de creatie van een groen scherm tussen de infrastructuur en aangrenzende 
andere functies. Dit is o.a. het geval rond de E19, de E313, de R1 ter hoogte van Deurne-Noord 
en Merksem en de noordelijke A12 langsheen Ekeren. Het flankerende groen vormt hier niet 
alleen een visueel scherm rond de hoofdwegen maar creëert ook een ontoegankelijke buffer 
die de infrastructuur inkapselt. 

Op heel wat plekken is er rond de hoofdwegen, en ook langs de secundaire wegen, flankerend 
groen aanwezig dat qua inrichting minder nadrukkelijk bescherming biedt doordat opgaande 
dichte beplanting ontbreekt. De open grasbermen creëren echter wel een afstand tussen de 
weginfrastructuur en andere nabije functies of tussen afzonderlijke infrastructuren onderling. 
Dit groen vervult ook een beschermende functie, maar eerder matig tot goed. Soms zijn 
de aanwezige afstanden immers niet altijd even toereikend of eerder te ruim om efficiënt 
bescherming te bieden.  

De situatie bij de bedrijventerreinen ligt iets complexer. Waar er flankerend groen aanwezig 
is, heeft dit een inrichting die de beschermende functie tussen de bedrijven en de omliggende 
activiteiten heel goed realiseert. Er is echter slechts op heel weinig plekken rond de Antwerpse 
bedrijventerreinen echt flankerend groen aanwezig. Rond enkele bedrijvenzones blijkt echter 
wel groen aanwezig te zijn dat niet expliciet met het oog op een flankerende beschermende 
functie werd gecreëerd of ingericht, maar in de loop der tijd die rol wel heeft opgenomen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij 

● Hobokense Polder, die naast Petroleum-Zuid evolueerde tot natuurgebied
● het gebied Klaverblad, waar de bedrijvigheid ontwikkelde naast het fort 7 en het kasteeldomein
● de Zouten en Reigersbos, die tussen havenontwikkeling en woongebied overblijven
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Figuur 7: Invulling waarderende functie
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Figuur 7: Invulling waarderende functie 3.1.2 Mate waarin het flankerend groen een waarde aan een plek toekent

In een aantal gevallen accentueert het aanwezige flankerende groen de relatie van een buurt 
met nabijgelegen groengebieden. Dit komt voor bij de buurten rond het park Den Brandt 
en de oostelijke buurten (Mariaburg,...) van Ekeren nabij het Peerdsbos. In beide gevallen 
verankert een netwerk van straatbomen het woonweefsel aan de groengebieden waardoor 
de uitstraling en beleving ervan verder reikt dan het eigenlijke groenelement. Er ontstaat een 
visuele samenhang tussen het park en de buurt, die daardoor binnen de stedelijke context een 
specifieke identiteit als ‘parkwijk’ krijgt. 

Een vergelijkbare samenhang creëert het flankerende groen dat aanwezig is in de wijk het 
Zuid, op de Leien, rond het stadspark, langsheen de Belgiëlei en Jan Van Rijswijcklaan. Deze 
boulevards en de bebouwing errond dateren van dezelfde periode en werden ontwikkeld 
volgens de toenmalige 19e eeuwse idealen (17). Voor het eerst werden boulevards en parken 
expliciet als stedelijke groenelementen toegepast met als voornaamste rol het creëren van een 
sociale ontmoetingsruimte waar de betere klasse kon flaneren. De toepassing van dit groen 
gebeurde uitsluitend in de duurdere wijken en had eveneens als doel de hogere status van de 
bewoners zichtbaar te benadrukken in het straatbeeld. Het vlinderpaleis vormt, als vervanging 
van het vroegere station, opnieuw een opvallend eindpunt van de Leien. 

Een aantal straten werden van laanbomen of een markante groeninrichting voorzien, die de 
rol ervan als belangrijke as benadrukken. Dit is meestal het geval bij de invalswegen zoals 
de Noorderlaan, de Charles De Costerlaan, de Blancefloerlaan, de Grote Steenweg en de 
Gitschotellei. Tussen de forten 6 en 7 werd de Krijgslaan recent eveneens als een groene 
verbinding ingericht. Ook de noordzuid-gerichte assen op Linkeroever, zoals de Halewijnlaan 
en de Gloriantlaan, kregen destijds een groene inrichting die hun structurerende en verbindende 
rol (o.a. naar het centrale Frederik Van Edenplein) accentueert. 

Opvallend is dat een aantal invalswegen wel van groen werden voorzien, maar dat de aard of 
schaal hiervan niet overeenstemt met de maat van de straat zelf. Hier wordt de structurerende 
rol van flankerend groen onvoldoende benut. Dit is o.a. het geval in invalswegen zoals de 
Bisschoppenhoflaan, de Boterlaarbaan, de Bredabaan en de Emiel Vloorstraat, maar ook op 
de Scheldekaaien vervalt het huidige groen nagenoeg in het niets ten opzichte van de immense 
open ruimte die hier tussen Schelde en bouwweefsel aanwezig is. 

In sommige wijken in Hoboken en Merksem zijn de straten wel voorzien van bomen die het 
bouwweefsel met een groen netwerk dooraderen, maar wordt de relatie met nabijgelegen 
groengebieden onvoldoende benut. Rond fort 8 vertonen de buurten er rond weinig visuele 
samenhang met deze groencluster. Barrières zoals de spoorlijn of drukkere straten werken dit 
in de hand. In Merksem is de relatie tussen de woonwijken en de groene elementen zoals het 
groene hart en het fort van Merksem ook eerder minimaal. 

Een vergelijkbare extreme situatie doet zich voor rond het Rivierenhof. Hoewel dit een 
schitterend groot stedelijk park is, wordt zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde de visuele 
relatie met het omliggende weefsel doorbroken door verkeersassen. Vooral aan de zuidzijde 
vormt de verhoogde snelwegberm een wal die het park inkapselt. Aan de noordzijde worden 
alle straten die op het park gericht zijn doorsneden door de Turnhoutsebaan. Het groen in deze 
assen is niet alleen erg minimaal maar wordt daardoor ook nog eens abrupt afgeschermd van 
het park zelf.  

(17) Stynen A., Zesde Landschapscontactdag, 2011
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Figuur 8: Invulling structurerende functie
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Figuur 8: Invulling structurerende functie 3.1.3 Mate waarin het flankerend groen de stad structureert

Algemeen kan aangenomen worden dat alle groenelementen in de stad in zekere mate een 
bijdrage leveren aan de leesbaarheid van het stedelijk weefsel. Groengebieden of zelfs solitaire 
bomen vormen oriëntatiepunten of landmarks (18), die door de bewoners of bezoekers van een 
stad, naast gebouwde elementen, gebruikt worden als middel om structuur aan hun omgeving 
te geven. 

In Antwerpen zijn een heel aantal door de mens zelf gecreëerde groene elementen zoals de 
forten en de parken erg herkenbaar en vervullen deze duidelijk een structurerende functie 
in het stedelijk weefsel. Ook straat- en laanbomen werken structurerend. In Antwerpen zijn 
volgens het s-RSA de stedelijke en territoriale boulevards de lijninfrastructuren bij uitstek die 
de leesbaarheid van de stad dienen te versterken. Een heel aantal van deze assen worden 
geflankeerd door groen, maar niet overal vervult het aanwezige groen de structurerende functie 
op een even efficiënte wijze. Langs de Jan Van Rijswijcklaan_Belgiëlei, de Noorderlaan, de 
Groenenborgerlaan_Ringlaan en delen van de Herentalsebaan_Luitenant Lippenslaan is 
structurerende laanbeplanting aanwezig die voldoende intact en omvangrijk is om deze assen 
een homogeen straatbeeld te geven die hun functie in het stadsweefsel benadrukt. Ook in de 
Gitschotellei, de Elisabethlaan, de Blancefloerlaan en de Leien is structurerende laanbeplanting 
aanwezig die de betekenis van deze assen ondersteunt. Hier zijn de bomenrijen of groenbermen 
echter minder intact, waardoor er niet langs de volledige assen een homogeen en herkenbaar 
beeld aanwezig is. Langs de Steynstraat, de Grote Steenweg, de Dascottelei, een groot deel 
van de Herentalsebaan, de Maantjessteenweg en de Bredabaan is er onvoldoende flankerend 
groen aanwezig om de functie van deze assen voldoende leesbaar te maken. Vaak is de 
beplanting ook niet intact langs het volledige tracé. 

Naast de boulevards vormt ook de bedding van Ring en Singel een ‘kunstmatig’ groenelement 
dat op niveau van de stad een sterk structurerende functie opneemt door het onderscheid tussen 
intra en extra muros te markeren. Op heel wat plekken heeft dit groenelement een redelijk 
homogeen beeld. Enkel ter hoogte van Antwerp Expo, Berchem Station en het Lobroekdok 
wordt het groen sterk verdrukt door bebouwing en/of verharding. Ook ter hoogte van Nieuw-
Zuid maakt de open ruimte eerder een versnipperde indruk. Op sommige lokale plekken wordt 
de robuustheid van deze open ruimte aangetast door de inplanting van kleinschalige activiteiten 
(speeltuin, volkstuinen,...), die onvoldoende landschappelijk in het groen geïntegreerd worden. 

Ook de natuurlijke groenelementen zoals de beekvalleien, de noordelijke polders en de  
overgang naar de Brabantse Wal dragen bij tot de structurering van de stad. Ze verlenen hun 
omgeving een vrij landelijk karakter en kondigen de overgang naar het buitengebied aan. 
Algemeen komen in Antwerpen nog redelijk wat homogene delen van deze groengebieden voor, 
vaak aangeduid als ‘de groene vingers’ die de stad binnendringen. Enkele gebieden zijn echter 
de afgelopen decennia door toenemende bebouwing geïsoleerd geraakt van de landschappen 
waarvan ze deel uitmaken, zoals het noordelijke stuk van de Hollebeekvallei en de gebieden 
de Kuifeend, de Grote Kreek en Schijns in de (haven)polders. Ondanks de toenemende 
verstedelijking worden de natuurlijke groenelementen nog steeds als een vanzelfsprekendheid 
beschouwd en dreigen ze onder de verstedelijkingsdruk verder te versnipperen of zelfs te 
verdwijnen. De inplanting van allerlei activiteiten, zonder enige landschappelijke inbedding, tast 
niet alleen hun kwantiteit maar ook hun structurerend vermogen aan. Een goed voorbeeld 
hiervan is Ruggeveld. In het toekomstige plan wordt wel getracht de huidige fragmentatie op 
te lossen en de samenhang van dit gebied terug te versterken door een vernieuwde aandacht 
voor het natuurlijke landschap waarvan de site deel uitmaakt. Ook in de andere natuurlijke 
groenelementen wordt op heel wat plaatsen door de inplanting van functies aan deze gebieden 
geknabbeld waardoor hun grenzen vervagen of samenhangen verdwijnen.  

(18) Lynch K, The image of the city, 1960
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Figuur 9: Scenario versterking flankerend groen
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Figuur 9: Scenario versterking flankerend groen 4. WAT ALS DE FLANKERENDE FUNCTIE 
 VERSTERKT WORDT
4.1 Groen als leidraad voor een leesbare stad

4.1.1 Ruimte voor de beken en de polders

Het belang van de natuurlijke structurerende groenblauwe elementen voor de stad is de 
afgelopen decennia met de toenemende verstedelijking wat op de achtergrond terecht gekomen. 
Antwerpen keerde zich steeds meer af van de beekvalleien die eeuwenlang een rol opnamen in 
haar ontwikkeling. De ‘kleinere’ beken werden teruggedrongen tot hun minimale stroomgebied 
of zelfs overwelfd en ingebuisd. Zelfs de Schelde, de levensader van de stad die eeuwenlang 
met de rede het stadsbeeld bepaalde, degradeerde eind 20e eeuw tot een desolate plek. In 
het noorden ondergingen de polders eenzelfde lot. Door de havenuitbreiding werd een groot 
deel van het polderlandschap weggevaagd met de systematische ophogingen ten voordele van  
ontwikkelbare bedrijventerreinen. 

De afgelopen jaren is het belang van deze groenblauwe elementen i.f.v. de groeiende aandacht 
voor milieuproblematiek en klimaatadaptatie terug op de voorgrond gekomen. Naast een zuiver 
functionele rol als water-, lucht- of hittebuffer komt daarmee ook de structurerende bijdrage 
van deze groengebieden aan het stadsweefsel terug op de voorgrond. Vooral de beekvalleien 
worden terug beschouwd als aantrekkelijke plekken die de leesbaarheid en beleving van de 
stad versterken. Om deze ambitie te kunnen waarmaken, dienen ze zo maximaal mogelijk van 
verdere ontwikkeling gevrijwaard te worden en waar mogelijk en/of noodzakelijk terug hersteld 
te worden. Aandachtspunten waar verbetering wenselijk is zijn:

1. Hobokense Polder: relatie met het naastgelegen bedrijventerrein (Blue Gate)
2. Hollebeek: behoud en herstel tracé doorheen woonweefsel
3. Struisbeek: relatie met bedrijventerrein (Terbeke) en campussen (UA) 
4. Schijn: behoud grensgebied Borsbeek, herstructurering recreatiecluster
     (Ruggeveld_Silsburg) en versterking tracé (Schijntje)
5. Laarse en Donkse Beek: behoud en herstel valleigebied

Ook de relatie tussen de Schelde en het stadsweefsel kan sterk verbeterd worden. De geplande 
Sigma-werken vormen hiervoor een potentie. Op de rechteroever werd de afgelopen jaren 
al een planproces opgestart om de Scheldekaaien terug om te vormen tot een aangename 
verblijfsplek aan het water met een groenere inrichting. Op de linkeroever is er eveneens 
behoefte aan dergelijke aanpak om de bestaande en potentiële kwaliteiten van de groene 
Schelde-oevers maximaal te benutten bij de verdere stadsontwikkeling. 

In het noorden vormt het spanningsveld tussen enerzijds de industriële havenontwikkeling 
en anderzijds het resterende landelijke polderlandschap een gebied waarin het verleden en 
fysische basisstructuur tastbaar blijven in de verschillende aanwezige groenelementen. De 
overgang tussen de Brabanste Wal en de polders is er nog duidelijk zichtbaar in bodem, reliëf 
en vegetatie. Aandachtpunten zijn hier de relatie met de polderrestanten in de natuurgebieden 
rond het Ekers Moeras en de Kuifeend, de verbinding met het polderlandschap langs de 
Schelde, het behoud van de open landschappen tussen de woonkernen van Berendrecht en 
Zandvliet en de inperking van de recreatieve ontwikkeling (weekendhuisjes). 
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4.1.2 De Groene Singel structureert binnen- en buitenstad

Het open landschap langsheen de Ring en Singel vormt vandaag niet alleen een visuele maar 
ook functionele breuk tussen wat ooit de stad -intra muros en -extra muros was. De impact van 
de verkeersstroom op de groene ruimte is er zo groot dat het gebied opnieuw een soort ‘zone 
non aedificandi’ is geworden, waar niet alleen de leefkwaliteit van de randen wordt aangetast 
maar ook de verblijfs- en recreatieve potentie van het groen verdwijnt. Het verkeersgeluid 
is er alomtegenwoordig en de visuele impact van de verkeersinfrastructuur beperkt op veel 
plekken de beleving en leesbaarheid van de groene ruimte. Toch vormt dit groen voor heel wat 
Antwerpenaars en stadsbezoekers een duidelijk herkenningspunt dat de stad structureert als 
een groene canyon die zich doorheen het bebouwde weefsel slingert. 

De structurerende functie van de Groene Singel kan geoptimaliseerd worden indien de impact 
van de verkeersinfrastructuur die ze flankeert afneemt. De nadruk ligt vandaag noodgedwongen 
teveel op beschermen/bufferen ten koste van de beleving van het groen. De Groene Singel zou 
moeten evolueren van een verbindende structuur die binnen- en buitenstad zowel visueel als 
functioneel sterker met elkaar linkt. Het behoud van een voldoende continue groenstructuur 
is hiervoor eveneens een vereiste. Enkele aandachtspunten, waar het groen ten gevolge van 
bouw- en infrastructuurontwikkeling onder druk staat of er een potentie voor groenversterking 
is, zijn:

A. Nieuw-Zuid: nieuwe woonwijk
B. Antwerp-Expo: uitbreiding beurscomplex
C. Berchem-Post X: nieuwe invulling
D. Spoor-Oost: reconversie
E. Slachthuissite: reconversie

4.1.3 Territoriale boulevards benadrukken een toegankelijke stad

Het s-RSA selecteerde een aantal radiale invalswegen van de stad als territoriale boulevards. 
Dit zijn de wegen die het stadscentrum verbinden met de regio en buurgemeenten. De 
aanwezigheid van tramlijnen is structuurbepalend voor deze assen. Toch blijkt in de praktijk 
er een groot verschil qua profilering en uitstraling tussen de boulevards aanwezig. Hoewel 
men van deze belangrijke assen mag verwachten dat zij zich vanwege hun functie beeldmatig 
onderscheiden van gewone straten, blijkt dit niet overal het geval te zijn. Groen kan de rol van 
deze assen benadrukken maar is meestal niet of slechts marginaal aanwezig. Een versterking 
van de territoriale boulevards door middel van aangepaste inrichting en aanplanting kan het 
open en toegankelijke karakter van de stad bevorderen. 
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4.1.4 Stedelijke boulevards verbinden de stedelijke centra

Het s-RSA selecteerde een aantal tangentiële straten als stedelijke boulevards. Dit zijn de wegen 
die de stedelijke en buurtcentra met elkaar verbinden en het verkeer tussen de wijken en buurten 
verdelen. Deze tangentiële verbindingen zijn interessante trajecten voor de stadsbewoners zelf 
om zich noord naar zuid en omgekeerde doorheen het stadsweefsel te begeven. In principe 
kunnen aan de hand van de selectie uit het s-RSA, naast de Leien (territoriale boulevard), nog 
twee nagenoeg volledige tangentiële trajecten geconstrueerd worden:

● vanaf Hoboken-Centrum doorheen de 19e eeuwse gordel tot aan het Eilandje
● vanaf Hoboken-Centrum via Wilrijk, Berchem, Deurne en Merksem tot aan de Noorderlaan

Opvallend is dat op grote delen van deze trajecten wel waardevole groenstructuren aanwezig 
zijn. Deze groenelementen (laanbeplanting) benadrukken de rol van deze assen doorheen het 
stadsweefsel en vergroten de leesbaarheid en beleving ervan. Een versterking kan bekomen 
worden door de groenstructuren waar nodig/mogelijk te vervolledigen zodat langs het volledige 
traject een continu straatbeeld ontstaat. 

Op linkeroever vormen de assen van de Gloriantlaan en de Halewijnlaan eveneens 
boulevardstructuren die de verschillende delen van linkeroever met elkaar verbinden. 

4.1.5 Infrastructuren verdwijnen in het landschap

Een bijzonder aandachtspunt voor de versterking van het flankerende groen in Antwerpen 
zijn een aantal infrastructuurknopen waar al dan niet reeds toekomstplannen voor bestaan. 
Deze infrastructuurknopen hebben in hun huidige toestand een grote ruimte-inname en een 
sterke visuele impact op de omringende groene ruimte. Zij creëren momenteel barriëres in de 
landschappen waarin ze ingebed zijn. Dit is het geval bij:

● knoop R1 Linkeroever
● knoop R1_E313
● knoop A12_E19 Merksem
● knoop A12 Haven

Wanneer deze infrastructuurknopen in de toekomst hertekend worden, is een inperking van hun 
ruimte-inname en een betere landschappelijke inbedding ervan wenselijk om de structurerende 
betekenis van het groen waarin ze gesitueerd zijn te optimaliseren. 
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