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1 INLEIDING 

1.1 Situering 

Het plangebied van RUP Dorpsversterking situeert zich in het noorden van Antwerpen, 
ter hoogte van de dorpen Berendrecht en Zandvliet. Deze dorpen behoren tot het district 
Berendrecht – Zandvliet – Lillo, 1 van de 9 districten van stad Antwerpen.  
 
De dorpen bevinden zich ca. 15 km ten noorden van de binnenstad, tegen de 
Nederlandse grens, en worden omgeven door de A12 ten noorden en oosten en door het 
havengebied ten zuiden en westen.  
 

 
Plangebied micro: luchtfoto 2019 (bron Stad in Kaart) 
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Situering macro (bron: google maps) 
 

1.2 Aanleiding 

De aanleiding voor het RUP Dorpsversterking is de structuurschets Berendrecht – 
Zandvliet: ‘Polderdorpen tussen haven en stad’, die werd goedgekeurd door het College 
op 13 februari 2015 (jaarnummer 2015_CBS_01254). Hierin wordt een ruimtelijke visie 
weergegeven voor Berendrecht en Zandvliet, uitgaande van de bestaande kwaliteiten 
van beide dorpen, zoals het landelijk karakter, de kleinschaligheid van de bebouwing, de 
karakteristieke polderarchitectuur, de vele open ruimtes, de omliggende 
landschappen,… 
 
In navolging van de structuurschets voor Berendrecht en Zandvliet is het doel van het 
RUP om het landelijke karakter van de dorpen te versterken, vandaar de naam van het 
RUP: ‘Dorpsversterking’ Deze dorpsversterking wordt tot stand gebracht door in te 
zetten op het behoud van de doorzichten naar het open landschap, de kleinschaligheid 
van de bebouwing, het versterken van de typische aanwezige polderarchitectuur en de 
openheid van de waardevolle binnengebieden (de zogenaamde ‘landschapskamers’). De 
inrichtingsprincipes worden afgestemd op een manier die de landschapskamers 
versterkt, op maat van de dorpen Berendrecht en Zandvliet.  
 
De geldende juridische plannen bieden onvoldoende mogelijkheden om de overblijvende 
open ruimte met bijbehorend patrimonium te vrijwaren. Het is daarom noodzakelijk om 
met behulp van een RUP in te zetten op de open ruimtes en de versterking van de 
erfgoedwaarden. 
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1.3 Relatie met het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) 

Het RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan 
Antwerpen (s-RSA) en moet het generiek beleid van het s-RSA mee operationaliseren. De 
relatie van het RUP Dorpsversterking tot het s-RSA is opgenomen in bijlage 2 - paragraaf 
2.2 ‘relatie met het s-RSA’.  
 
Het structuurplan stelt de versterking van de bestaande kwaliteiten van de dorpen 
voorop. Zo is het de ambitie om bijvoorbeeld het stedelijk agrarisch landschap en de 
randafwerking van bestaande woon(uitbreidings)gebieden te versterken.   
 
Om die redenen wordt in het s-RSA de opdracht gegeven voor de opmaak van de 
structuurschets Berendrecht – Zandvliet. De opmaak van de structuurschets is 
opgenomen als actiepunt binnen het bindend gedeelte van het s-RSA. Dit betekent dat 
de actie prioritair is voor de implementatie van het generiek beleid. 
 

1.4 Relatie met de structuurschets Berendrecht Zandvliet 

Voorliggend RUP is een verdere uitwerking van de structuurschets. De globale visie voor 
het plangebied van RUP Dorpsversterking wordt immers omschreven in de 
Structuurschets (d.d. 04/02/2015, door studiebureau 1010 - aaa - Boomlandscape). In 
deze structuurschets worden de krijtlijnen uiteen gezet voor de toekomstige ruimtelijke 
structuur van de twee dorpen Berendrecht en Zandvliet. De structuurschets is 
opgebouwd uit vier verhaallijnen: 
 

 “De dorpen op het landschap” geeft aan hoe het landschap versterkt 
wordt. De opzet van het RUP is om de openheid van de waardevolle 
binnengebieden (de zogenaamde ‘landschapskamers’) te behouden en de 
doorzichten naar het open landschap te bewaren en versterken. 

 “Het huis in het dorp” preciseert hoe er in de dorpen nog gebouwd kan 
worden en waar voorzieningen kunnen worden ingepland. In het RUP wordt 
tevens getracht de kleinschaligheid van de bebouwing en het aanwezige 
waardevolle patrimonium (‘polderarchitectuur’) te versterken. 

 “De dorpen aan de haven” wil de relatie tussen de dorpen en de haven 
verbeteren. 

 “De dorpen en de stad” zet in op recreatie en op betere linken met de 
omgeving. 

 
Deze worden verder toegelicht in bijlage 2 - paragraaf 2.3 ’Structuurschets Berendrecht-
Zandvliet’. De doelstellingen van het RUP hebben voornamelijk betrekking op de eerste 
twee verhaallijnen. 
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2 CONTEXT 

2.1 Historiek 

Doorheen de tijd hebben de polderdorpen Berendrecht en Zandvliet verschillende 
gedaanten aangenomen, maar de grote verkavelings- en moderniseringsdrang van de 
afgelopen decennia heeft allicht de grootste impact gehad.  
 
In 1037 begon men de Schelde ten noorden van Antwerpen systematisch in te dijken. Op 
de resulterende vruchtbare poldergrond ontstonden beide dorpen. In 1119 worden 
Berendrecht en Zandvliet voor het eerste vernoemd in historische bronnen. 
 
De polders worden regelmatig geteisterd door overstromingen. Bij de zware 
overstroming ten gevolge van een dijkbreuk werd Berendrecht in 1328 volledig van de 
kaart geveegd. Zandvliet schonk toen een deel van zijn grondgebied aan zijn buren. 
Berendrecht werd op hoger gelegen gronden heropgebouwd. Het gevaar voor 
overstromingen bleef bestaan, vaak omwille van strategische redenen waarbij strijdende 
partijen de dijken doorstaken en de ondergelopen polders gebruikten voor strategische 
doeleinden. De laatste zware overstroming dateert van februari 1953, toen door een 
combinatie van stormweer en springtij het hele poldergebied nogmaals blank kwam te 
staan.  
 
In 1622-1627 werd het dorp Zandvliet uitgebouwd tot een omwalde en versterkte 
fortstad met zeven bolwerken, een aarden wal en een natte gracht met een breedte van 
circa 40 meter. Aan de buitenzijde liep onderaan de contrescarp, de wal die aan de 
buitenzijde van de gracht liep. De vorm van het fort is vandaag vooral in het noorden 
nog herkenbaar in het stervormig stratenpatroon van de Conterscherp en het typische 
militaire grid met centraal een plein van waaruit de straten in westelijke en oostelijke 
richting naar de poorten vertrokken. Ook zijn de reliëfverschillen van de 
binnenomwalling nog duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld aan het steegje Bergske Af. Een 
bastion is ook nog duidelijk zichtbaar, namelijk het bolwerk waarop zich de molen 
bevond, tussen de Ossendrechtse steenweg en de westpoort. 
 
In 1958 werden Berendrecht en Zandvliet administratief bij Antwerpen gevoegd. Dit 
kaderde in het tienjarenplan dat van de Antwerpse haven een wereldhaven zou maken. 
De impact op beide dorpen was groot. Hun uitzicht veranderde drastisch. De polders in 
het westen verdwenen voor haven en industrie.  
 
(Bron: Brochure stad Antwerpen: “Gebouwd verleden: wandelen en fietsen langs de 
polderarchitectuur in Berendrecht en Zandvliet” en door Dr. Jur. Hendrik Le Page, “De 
Vestingstad Zandvliet”).  
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De voormalige vestingwerken van Zandvliet 
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2.2 Feitelijke toestand 

2.2.1 Bestaande functies en morfologie 

Berendrecht en Zandvliet zijn typische noordelijk gelegen polderdorpen, grenzend aan 
de haven. Ze kennen een eerder geïsoleerde ligging tussen de snelweg A12 en de haven. 
 
De dorpen hebben hun landelijk karakter behouden en kennen lage dichtheden. 
Typerend voor beide dorpen is het kleinschalige karakter van de bebouwing. 
Berendrecht en Zandvliet kennen een oost-westelijke ontwikkeling, tussen de haven en 
de snelweg. Lintbebouwing komt veelvuldig voor.  
 
Zandvliet, het meest noordelijke dorp, heeft zich ontwikkeld langs de Putsebaan. Langs 
deze hoofdstraat bevinden zich verschillende publieke functies. Het voorzieningenniveau 
is beter uitgebouwd dan in Berendrecht. Bij Berendrecht, het zuidelijke van de twee 
dorpen, gebeurde de ontwikkeling voornamelijk langsheen de Monnikenhofstraat, waar 
de voornaamste voorzieningen en publieke functies gesitueerd zijn. Beide dorpen 
worden gekenmerkt door een eenzijdige woningtypologie, voornamelijk bestaande uit 
eengezinswoningen.  
 
De dorpen worden omgeven en van elkaar gescheiden door open ruimte structuren (zie 
2.2.2 ‘bestaande landschappelijke structuur’). Kenmerkend voor beide dorpen is dat 
binnen het bebouwde weefsel (woongebied) ook nog aaneengesloten grote groene 
ruimten aanwezig zijn, zogenaamde ‘landschapskamers’. Deze hebben een grote 
ruimtelijke kwaliteit, maar komen steeds meer onder druk te staan. De klassieke 
verkavelingsstrategieën sluiten de landschapskamers langzaam af van de publieke 
ruimte door de verdergaande verlinting en nieuwe ad hoc woonprojecten.  
 
Daarnaast beschikken beide dorpen ook over een waardevol bouwkundig patrimonium, 
dat verwijst naar het verleden van de polderdorpen. De polderarchitectuur bestaat uit 
typische polderwoningen, die meer en meer verstopt liggen in het straatbeeld of 
intussen werden aangetast of afgebroken, maar ook uit hoeves, woonstalhuizen, 
burgerhuizen en modernistische woningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal huishoudens 
per gebouw 
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2.2.2 Bestaande landschappelijke structuur 

 
De omgeving van de dorpen wordt gekenmerkt door een specifieke landschappelijke 
structuur. De dorpen situeren zich ruimtelijk-landschappelijk gezien op de overgang 
tussen twee grote regionale landschappen: de hoge zandgronden van Grenspark 
Kalmthoutse Heide (‘zandrug van de Brabantse Wal’) aan de oostzijde en het lage 
Havenlandschap op de polders aan de westzijde (‘vallei van de Schelde’).  
 
Meer ingezoomd, worden de dorpen geflankeerd door verschillende landschappen (zie 
ook ‘9.4.2 Groenplan Antwerpen’): 
 

 De Kabeljauwpolder (ten noorden): een grootschalig agrarisch gebied 
bestaande uit langgerekte landbouwgronden. 

 Grenspark Kalmthoutse Heide (ten oosten): een natuurgebied. 

 De Opstalvallei (ten zuiden en westen): een natuurgebied als compensatie voor 
de uitbreiding van de haven (in kader van het Strategisch Plan voor de Rechter 
Schelde Oever). Het Opstalvalleigebied is onderverdeeld in verschillende 
deelgebieden: de Zouten, het Reigersbos, de Bomenbank, Opstalvallei-Oost en 
Opstalvallei-West.  

 
Deze omringende landschappen zijn niet optimaal bereikbaar vanuit de dorpen. 
 
Het agrarisch open ruimte gebied tussen de twee dorpen betreft een langgerekte groene 
ruimte die eerder kleinschalig van opbouw is. Weides worden hier afgewisseld met 
bosjes. Buiten de Kabeljauwpolder zijn de landbouwgronden vrij versnipperd.  
 
Ondanks de grote landschappelijke kwaliteit zijn de eerste tekenen van druk op het 
landschap voelbaar.  De landbouw loopt terug. Trends als ‘verpaarding’ en ‘vertuining’ 
zijn reeds zichtbaar. Ook door de toenemende verlinting, neemt de druk op deze 
openheid steeds toe en raken gronden steeds meer versnipperd.  
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2.2.3 Bestaande ontsluiting 

 
Voor gemotoriseerd verkeer zijn de dorpen bereikbaar via de A12, via de op- en afritten 
Stabroek, Berendrecht of Zandvliet.  
 
Met het openbaar vervoer worden de dorpen bereikt door volgende trajecten van De 
Lijn: 

- Snelbus 771 via A12 vanuit Antwerpen 
- Buslijnen 671, 770, 772, 778, 780 vanuit Stabroek 
 

Deze lijnbussen halteren in enkele belangrijke assen in Zandvliet en Berendrecht: 
Putsebaan, Ruytermansweg, Steenovenstraat, Antwerpsebaan, De Keyserhoeve, 
Zoutestraat, Zandvlietsesteenweg, Dorpsstraat en de Monnikenhofstraat. 
 
Een fietsroute, de havenroute (fietsostrade F12), loopt door tot in Antwerpen. Langs de 
randen van de dorpen, zoals ter hoogte van de Zouten en de Opstalvallei, lopen ook 
recreatieve fietsroutes. Toch is het fietsnetwerk onvoldoende uitgebouwd. De meeste 
verkeersbewegingen gebeuren vandaag dan ook door auto of bus.  
 
Hoewel het water (het kanaal) heel dichtbij is, wordt er tot nu toe nog niet echt gebruik 
van gemaakt. De dichtstbijzijnde halte van de waterbus is momenteel in Lillo (zie 2.4.6 
‘waterbus’).  
 
In Berendrecht en Zandvliet is er een netwerk van zachte paden aanwezig, soms 
verscholen, soms duidelijk zichtbaar. Deze halfverharde paden lopen door de groene 
velden, langs oude hoeves. Ze vormen ‘shortcuts’ naar winkels, bushaltes of 
speelvelden. Hier en daar zijn er nog ‘missing links’.  
 
Berendrecht – Zandvliet hebben een eerder ‘slechte’ mobiscore: ca. 4,7/10. Deze score 
geeft aan hoe gemakkelijk men met de fiets of te voet van je huis naar dichtstbijzijnde 
scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen geraakt. Hoe hoger 
de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van je 
woonplaats. Dit betekent dat de mobiliteits- en milieu-impact van de dorpen vandaag 
aanzienlijk is. De dorpen krijgen de score ‘goed’ als knooppuntwaarde. Het aanbod en de 
nabijheid van de voorzieningen is goed, echter het aanbod en de nabijheid van het 
openbaar vervoer is beperkt. De modal split van de dorpen laat dit ook zien: voor woon-
werk verkeer en voor vrije tijd wordt hoofdzakelijk de auto genomen.  
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Netplan De Lijn ‘Haven van Antwerpen’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk 
(BFF) en fietsknooppunten (bron: 
geoloket Provincie Antwerpen) 
 

  
Mobiscore  
 

Knooppuntwaarde en nabijheid 
voorzieningen (bron: VITO) 
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2.2.4 Socio-demografische context 

 
Berendrecht en Zandvliet tellen samen een 9852 inwoners. Daarvan leven er 6028 
in Berendrecht en 3824 in Zandvliet.  
 
In 1866 waren er 2000 Berendrechtenaren en 2200 Zandvlietenaars. Tegen 1900 was dit 
getal aangegroeid tot respectievelijk 2500 en 2600. Aan de vooravond van de tweede 
wereldoorlog is Berendrecht niet meer gegroeid ten opzichte van 1900 en heeft 
Zandvliet er 500 inwoners bijgekregen. In 1957, net voor de annexatie bij Antwerpen, 
telde Berendrecht 2600 inwoners, Zandvliet 3300. Vanaf 1990 werden de 
bevolkingscijfers terug per district bijgehouden. Toen waren er een kleine 9000 inwoners 
in Berendrecht, Zandvliet en Lillo. In 2019 is dit cijfer opgelopen tot 9893. 
 
De gemiddelde leeftijd in Berendrecht en Zandvliet is gestegen van ca. 37 jaar in 2000 
tot ca. 41 jaar in 2019. Het aandeel 65-plussers is in dezelfde periode gestegen van 
12,3% tot 17,9%. Het aandeel jongeren onder de 18 jaar is gedaald van 24,4% tot 20,7%. 
Het aandeel tussen beide leeftijden is licht gedaald van 63,2% naar 61,4%. De vergrijzing 
in Berendrecht en Zandvliet is sterker voelbaar dan in de Stad Antwerpen (zie figuur). 
 
In het district wonen 15,7% allochtonen. In Zandvliet is dit slechts 11,5%. In Berendrecht 
spreken we van 18,4%. De meeste allochtonen hebben een Europese origine. 
 
De bevolkingsgroei (aantal inwoners) in het district is stagnerend (zie figuur). Sinds 2010 
kent het district een bevolkingsgroei van 2%, terwijl dit voor Stad Antwerpen oploopt tot 
9%. Het aantal huishoudens in Zandvliet is tussen 2000 en 2019 wel gestegen van 1400 
tot 1567, in Berendrecht van 2220 tot 2447. Dit is te verklaren door de sterkere 
vergrijzing en een toename van alleenstaande huishoudens. 
 
In het district bestaat een vijfde van de gezinnen uit alleenstaanden, een vierde is 
getrouwd en een vierde is getrouwd en heeft kinderen. Dit is merkelijk hoger dan in de 
rest van Antwerpen. Ongeveer een tiende van gezinnen is ongehuwd en heeft kinderen. 
Ca. 7% woont ongehuwd samen. 8% van de gezinnen zijn eenoudergezinnen. 
 
 
Noot: Deze analyse is gebaseerd op cijfers uit de buurtmonitor, gedownload op 7 
november 2019. Vergelijkingen zijn gemaakt tussen Stad Antwerpen, het district 
(Berendrecht, Zandvliet en Lillo), de wijk Polder (Berendrecht en Zandvliet), Berendrecht 
(statistische sectoren L100, L111, L122, L17 en L18) en Zandvliet (statistische sectoren 
L000, L011, L022, L070 en L090). 
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Vergrijzing: Berendrecht – Zandvliet versus stad Antwerpen 
 
 

 
Stagnerende bevolkingsgroei  
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2.2.5 Wandeling doorheen het plangebied 

 

 
Aanduiding fotostandpunten 
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1. Antwerpsebaan (Berendrecht) richting 
zuidoosten 

2. Boswegske (Berendrecht) richting 
noordoosten  

  

3. Solfstraat (Berendrecht) richting 
zuidoosten 

4. Schouwvegerstraat (Berendrecht) 
richting zuiden 

  

5. Dorpstraat (Berendrecht) richting 
westen 

6. Hulkstraat (Zandvliet) richting noorden 

  

7. Zuidvest (Zandvliet) richting westen 8. Conterscherp (Zandvliet) richting 
zuidwesten  
 



                                                                           _STARTNOTA  

startnota RUP Dorpsversterking – juni 2020  22 / 106 

 

 

 
 

9. Armenstraatje (Zandvliet) richting 
westen 

10. Armenstraatje (Zandvliet) richting 
noorden 

  

11. Zandvlietse Dorpstraat (Zandvliet) 
richting noordwesten 

12. Zandvlietse Dorpstraat (Zandvliet) 
richting zuidoosten 

  

13. Frederik Hendrikstraat (Berendrecht) 
richting noorden 

14. Frans Brandstraat (Berendrecht) 
richting westen 
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17. Derdeweg (Zandvliet) richting westen 18. Zoutedijk (Zandvliet) richting zuiden 
 

 

 

19. Zoutedijk (Zandvliet) richting noorden  
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3 ONTWIKKELINGSVISIE 

3.1 Algemeen kader 

De visie voor het plangebied wordt onderbouwd door verschillende plannen en studies. 
Deze worden in detail toegelicht in hoofdstuk 8, bijlage 1, Juridisch kader. 
 

3.1.1 Structuurschets  

In eerste instantie is het RUP Dorpsversterking een juridische uitwerking van de 
Structuurschets (d.d. 04/02/2015, 1010 - aaa - Boomlandscape). Hierin worden de 
krijtlijnen uiteen gezet voor de gewenste toekomstige ruimtelijke structuur van de twee 
dorpen Berendrecht en Zandvliet in 2040. Zie bijlage 2 - paragraaf 2.3 ‘Structuurschets 
Berendrecht – Zandvliet’. 
 
De visie uit de structuurschets is opgebouwd aan de hand van vier verhaallijnen. Het 
RUP is een uitwerking van de eerste twee verhaallijnen. In de eerste verhaallijn ‘de 
dorpen op het landschap’, wordt de ambitie verduidelijkt om de landschappelijke 
kwaliteit van de dorpen te beschermen en te versterken. De randen van de dorpen naar 
het omringende landschap en de open ruimten, zowel binnen het bestaande bebouwde 
weefsel (de landschapskamers) alsook het agrarisch gebied tussen de twee dorpen, 
moeten behouden en versterkt worden tot een duurzaam en robuust groen raamwerk. 
Dit kan bijvoorbeeld door doorzichten en verbindingen te stimuleren, de randen te 
benadrukken, alternatieve vormen van agrarisch gebruik te stimuleren,.... 
 
In de tweede verhaallijn, ‘het huis in het dorp’, wordt enerzijds het belang benadrukt 
van een doordachte duurzame invulling van de grote open ruimtegebieden in 
woongebied, de zogenaamde landschapskamers (openheid bewaren, nieuwe 
woonvormen, belang van collectiviteit,…). Anderzijds wordt het belang van het bewaren 
van de historische dorpskernen en de karakteristieke hoevegebouwen (stallen, schuren, 
hoeves) benadrukt. Ze geven karakter aan het dorp en zijn verbonden met de 
geschiedenis ervan. Deze kunnen  bij herbestemming op een hedendaagse manier 
worden ingevuld voor wonen, werken, commerciële, sociale of publieke functies.  
 
Om de gewenste toekomstbeelden van de structuurschets waar te maken, worden acties 
en instrumenten voorgesteld. Deze acties kunnen niet allen tegelijk worden opgestart. 
Eén van de prioritaire acties is het aanpassen van het juridische kader opdat de 
bijkomende bebouwing op de gewenste plaats gerealiseerd wordt en zich optimaal in 
het landschap van de dorpen inpast. 
 
Volgende acties uit de eerste twee verhaallijnen worden meegenomen in voorliggend 
RUP: 

- Open ruimtes zijn het kapitaal van de dorpen.  
- Herstel de leesbaarheid van de landschappen .  
- Bescherm de hoeves als poorten op het landschap.  
- Versterk de kwaliteit van de open ruimte met nieuwe woonvormen. 
- Repareer de missing links in het netwerk van zachte paden 
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3.1.2 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en bouwshift 

De visie van het RUP Dorpsversterking sluit eveneens aan bij de strategische 
doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen om de open ruimte maximaal te 
vrijwaren, in te zetten op de kernkwaliteiten van het landschap en het bestaande 
ruimtebeslag beter te benutten. Zie bijlage 2 - paragraaf 2.1.2 ‘Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen’.  
 
Dit laatste sluit ook aan bij de ambitie van de bouwshift die de Vlaamse Regering wenst 
te bewerkstelligen waarbij wordt ingezet op het beschermen van de open ruimte zonder 
ontwikkelingskansen te hypothekeren. De ambitie is nog steeds om tegen 2040 geen 
extra open ruimte meer te bebouwen. Vandaar het grote belang van een kwaliteitsvolle 
en betaalbare woonomgeving in kernen en centra om er meer gezinnen aan te trekken 
en te behouden.  
 

3.1.3 Omgevingsanalyse Berendrecht – Zandvliet 

De omgevingsanalyse (d.d. 19/12/2019) biedt een aantal inzichten die relevant zijn voor 
het RUP Dorpsversterking en die de ontwikkelingsvisie mee vormgeven of ondersteunen. 
Zie bijlage 2 - paragraaf 2.4.7 ‘Omgevingsanalyse Berendrecht – Zandvliet’.  
 
Zo worden de dorpen gekenmerkt door een zeer lage bevolkings- en woondichtheid 
(13,5 huishoudens per hectare). De lage dichtheid en de kleinschaligheid van de 
bebouwing is beeldbepalend voor de dorpen.  
 
Vanuit de omgevingsanalyse blijkt geen vraag om de woondichtheid te verhogen. De 
gebrekkige bereikbaarheid en slechte mobiscore, en dus de aanzienlijke mobiliteits- en 
milieu-impact van de dorpen, geven ook geen argumenten tot verdichting. Bovendien 
kennen de dorpen een stagnerende bevolkingsgroei en een hoge mate van vergrijzing. 
Dit betekent dat er op termijn verschillende woningen ‘vrij komen’.  
 
De ambitie van het RUP is dan ook om de bestaande kleinschaligheid en densiteit te 
behouden. Verdichting is niet wenselijk. Op de plaatsen waar vandaag nieuwe 
bebouwing mogelijk is (woongebied) zullen nog steeds ontwikkelingsmogelijkheden 
toegestaan worden, maar wel op voorwaarde dat de inpassing ervan een meerwaarde 
en versterking betekent voor zowel de dorpskernen als de open ruimte.  
 

3.1.4 Inspiratienota  

De Inspiratienota “Ruimte geven aan de stad van morgen” (d.d. mei 2018) omvat de 
meest recente speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen 
met een tijdshorizon tot 2050. Zie bijlage 2 - paragraaf 2.2.4 ‘Inspiratienota’. 
 
De nota is opgebouwd volgens drie generieke thema’s die antwoord geven op 
verschillende uitdagingen waar de stad in de toekomst voor staat: de levendige 
woonstad, de slimme netwerkstad en het veerkrachtige landschap. De ambities van 
voorliggend RUP sluiten aan bij het eerste en derde thema. Binnen de landschapskamers 
zal ingezet worden op nieuwe en inspirerende woontypologieën. Daarnaast is het doel 
om het typerende contrast tussen de dorpen en het omliggende landschap extra te 
accentueren door de open ruimte maximaal te vrijwaren en zichten naar het open 
landschap te behouden.  
 



                                                                           _STARTNOTA  

startnota RUP Dorpsversterking – juni 2020  26 / 106 

 

3.2 Conclusie  

Voorgaande plannen en studies vormen de basis voor de opmaak van voorliggend RUP.  
De nadruk wordt gelegd op het versterken van de dorpsidentiteit van Berendrecht en 
Zandvliet op basis van twee belangrijke kernwaarden: het karakteristieke uitzicht van de 
dorpen en de aanwezige open ruimte in en rond de dorpen.  
 
De kwaliteit van de kleinschalige bebouwing en de aanwezige polderarchitectuur, 
specifiek de karakteristieke hoevegebouwen, wordt benadrukt. Het RUP stelt als doel 
deze te behouden en te versterken.  
 
In de openruimtegebieden in woongebied (landschapskamers) kan nieuwe bebouwing 
verantwoord worden indien deze voor een versterking zorgt van de landschapskamer, en 
op voorwaarde dat wordt ingezet op nieuwe woonvormen die een zekere mate van 
collectiviteit in zich dragen.  
 
De open ruimte heeft ook betrekking op het agrarisch gebied tussen de twee 
dorpskernen. Ook hier is de ambitie de open ruimtes te behouden en te versterken, de 
leesbaarheid ervan te vergroten, de zichten er naar toe open te houden en de 
doorwaadbaarheid tussen de twee dorpen te verbeteren. Dit sluit ook aan bij de 
doelstellingen van het BRV.  
 
De karakteristieke bebouwing en de open ruimte zijn sterk verweven. Conform de 
inspiratienota en de structuurschets is het doel van het RUP om net het typerende 
contrast tussen de dorpen en het omliggende landschap extra te accenturen. De 
inrichtingsprincipes van het RUP zullen dan ook moeten bijdragen aan de versterking 
van de open ruimte én de versterking van de dorpskernen. Dit leunt aan bij de principes 
van het BRV om het bestaande ruimtebeslag beter te benutten. Dit betekent niet dat er 
geen ontwikkelingskansen meer mogelijk zijn in woongebied. De voorwaarde is dat deze 
een meerwaarde bieden voor de dorpen en dat deze de dorpskernen en de open ruimte 
versterken.  
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4 AANZET RUP 

4.1 Krachtlijnen 

Bebouwingsmogelijkheden sturen 

Het RUP heeft het behoud en het versterken van het landelijke karakter en de open 
ruimtes van de dorpen als doel. Dit betekent niet dat het RUP bebouwingsmogelijkheden 
in woongebied verbiedt. In het RUP worden de bouwmogelijkheden zodanig gestuurd 
dat er nog zichten op het landschap mogelijk blijven. Het vrijwaren van deze zichten zal 
in evenwicht zijn met de huidige planologische ontwikkelingsmogelijkheden.  

Voorbeelden hoe dit verwezenlijkt kan worden: 
 Afstappen van de klassieke lintbebouwing. De inplanting moet afgestemd zijn 

op de open zichten en niet omgekeerd. Door bv. een woning tot op de 
perceelsgrens te bouwen en aan de andere zijde een grote breedte vrij te 
houden. Er kan bv. ook dieper gebouwd worden en minder breed. 

 De niet bebouwde ruimte kan enkel met groen worden omheind waar ook 
plaatselijke doorzichten in zijn.  

 Het bijgebouw achter het hoofdgebouw en niet schuin ernaast.  
 Typische hoevestructuren inzetten als poorten op het landschap en deze 

speciale aandacht geven. 
 Woningen op twee aanliggende kavels koppelen op de perceelsgrens, dieper 

gebouwd en minder breed. Bouwhoogte versoepelen en daardoor de 
grondoppervlakte beperken. 

 Waar mogelijk (kleine) kavels samenvoegen. Deze grotere kavels kunnen 
worden ingevuld door een alternatieve woonvorm (appartementen, co-housing, 
kangoeroewoningen, …) die dieper in de kavel wordt geplaatst (d.m.v. 
grondcoalitie). 

 Minder kwalitatieve bebouwing kan in de toekomst verbouwd of vervangen 
worden door nieuwbouw volgens de nieuwe krachtlijnen van het RUP en zo 
extra openheid naar het landschap creëren. 

 …. 

Bestemmingszones versus overdrukken 

Het RUP Dorpsversterking zal de bestemmingszones van het Gewestplan niet vervangen.  
Door middel van overdrukken op het Gewestplan kunnen de bebouwingsmogelijkheden 
worden bijgestuurd. Met deze overdrukken kunnen bijvoorbeeld de randen van het 
woongebied en de eigenlijke dorpskernen verfijnd worden, of kunnen bestaande open 
ruimte gebieden afgebakend worden. Ook de hoevegebouwen kunnen een grafische 
aanduiding krijgen. 
 
Versterken beeldbepalend erfgoed 

Het RUP benadrukt het belang van de bescherming van het beeldbepalend karakter van 
de historische dorpskernen en het waardevol erfgoed. De dorpskernen genieten vandaag 
een zekere bescherming door de bestaande CHE-contouren (cultuur historisch erfgoed). 
Door een evaluatie van de CHE-contouren kunnen de historische dorpskernen op een 
optimalere manier worden afgebakend en versterkt. 
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Daarnaast zijn de beschermde historische kasteel- en hoevesites belangrijk voor de 
identiteit van de dorpen. De architecturale uitstraling geeft karakter, de opbouw van de 
sites zorgen voor doorzichten op het agrarisch landschap. De historische waarde van 
deze sites is nauw verbonden met het gebruik ervan. Daarom is het in eerste instantie 
belangrijk om na te denken over de mogelijkheden om de bestaande functie toch te 
behouden. Dit kan bijvoorbeeld door nevengebruik of nevenbestemming, daarbij wordt 
een site in de tijd of in de ruimte voor verschillende bestemmingen gebruikt. Als een 
historisch gebouw echter zijn functie verliest, is herbestemming vaak de enige optie om 
het behoud ervan op lange termijn te garanderen. Hierdoor blijft in ieder geval de 
architectuurhistorische waarde bewaard.  
 
Door een slimme herbestemming kunnen ook andere waarden leesbaar blijven. Zo kan 
bijvoorbeeld een langgevelhoeve met een woongedeelte en een stalgedeelte respectvol 
herbestemd worden door een hoofdbestemming ‘wonen’ onder te brengen in het 
woongedeelte en een dokterspraktijk in het voormalige stalgedeelte. Er kan ook gedacht 
worden aan invullingen als een vakantiehuis langs belangrijke fietsroutes, een co-
housing project of begeleid wonen,…  Een geslaagde herbestemming streeft naar een 
symbiose tussen de meerwaarde van een nieuwe bestemming en de erfgoedwaarden. Er 
zal hierbij telkens een afweging gemaakt moeten worden van de ruimtelijke draagkracht 
(bv. verkeersgeneratie). 
 
Doorwaadbaarheid 

Om de verbindingen tussen de dorpen onderling en tussen de dorpen en de omringende 
landschappen te verbeteren, wordt binnen de afbakening van het RUP juridische sturing 
gegeven aan de implementatie van missing links binnen het trage wegennetwerk. 
 
Zonevreemde verkavelingen 

In Berendrecht en Zandvliet zijn er vandaag in totaal 34 geldende zonevreemde 
verkavelingen. Het RUP stelt niet als doel om de bouwmogelijkheden van deze 
verkavelingen te verbieden. Wel zal het RUP, voor de zonevreemde verkavelingen die 
geheel of gedeeltelijk gelegen zijn binnen de voorgestelde afbakening, de 
bouwmogelijkheden sturen zodat deze conform de visie van de structuurschets en het 
RUP kunnen worden ingevuld.  

4.2 Ontwerpend onderzoek: vijf thematische ruimtes  

Op basis van de ontwikkelingsvisie en krachtlijnen, werden aan de hand van ontwerpend 
onderzoek vijf thematische ruimtes geconcipieerd. Voor deze ruimtes werd telkens de 
intentie en een indicatieve afbakening uitgewerkt. De indicatieve afbakening gebeurde 
op basis van een GIS-oefening en zal in het verdere planningsproces verder verfijnd 
worden naar een concrete afbakening. 
 
De vijf thematische ruimtes worden hieronder opgesomd: 
 

 De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap 
 De grotere open ruimtes in woongebied 
 De twee historische dorpskernen  
 De hoeves en kasteeldomeinen 
 Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen 
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4.2.1 De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap  

De bebouwbare randen van het omliggende landschap worden in kaart gebracht. Deze 
randen liggen in woongebied en bevinden zich tussen de openbare wegenis en de 
achterliggende open ruimtegebieden (agrarisch gebied, groen- of recreatiegebied). 
Voornamelijk door verlinting staan de doorzichten naar het achterliggende landschap 
onder druk. Het opzet van het RUP is om in deze randen in woongebied die tendens 
tegen te gaan en de openheid naar het achterliggende landschap te behouden. 
 
Ook de zonevreemde verkavelingen die geheel of gedeeltelijk overlappen met deze vijf 
thematische ruimtes worden meegenomen in de indicatieve afbakening. Het betreft 24 
van de 34 zonevreemde verkavelingen in Berendrecht en Zandvliet. Deze situeren zich 
ofwel gedeeltelijk in woongebied en agrarisch gebied, ofwel volledig in agrarisch 
gebied. Ook hier is het belangrijk verlinting tegen te gaan.  
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4.2.2 De grotere open ruimtes in woongebied 

Alle bestaande, aaneengesloten open ruimtegebieden groter dan 1 hectare en gelegen 
in woongebied, zijn in beeld gebracht en indicatief afgebakend als tweede thematische 
ruimte. Deze 8 gebieden, zogenaamde ‘landschapskamers’, kunnen verkaveld en 
bebouwd worden. De open ruimte in de binnengebieden en de doorzichten hierop zijn 
waardevol en dienen behouden te blijven, de gebieden worden gekoesterd en bieden 
kansen op nieuwe trage verbindingen. De intentie is om met dit RUP de openheid te 
behouden en de ontwikkelingsmogelijkheden hierop af te stemmen. 
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4.2.3 De twee historische dorpskernen 

Ook de twee historische dorpskernen worden in kaart gebracht. De dorpskernen van 
Berendrecht en Zandvliet hebben een landelijk en authentiek karakter, door het 
kleinschalige karakter en de hoge aanwezigheid van bouwkundig erfgoed. De 
dorpskernen van Berendrecht en Zandvliet worden vandaag in beperkte mate 
beschermd door de bestaande CHE-contouren (gebieden met culturele, historische en 
esthetische waarde, afgebakend op het gewestplan). Door een optimalere en meer 
volledige afbakening van de twee dorpskernen  beoogt het RUP het beeldbepalend 
karakter van deze “erfgoedkernen” te versterken door het erfgoed en de beeldbepalende 
gebouwen te beschermen en het harmonieuze karakter van andere gebouwen in deze 
zones te garanderen. In Zandvliet wordt ook speciale aandacht besteed aan de 
herwaardering van de figuur van het historisch fort. 
 
De afbakening van de historische dorpskern van Zandvliet werd bepaald op basis van de 
historische figuur van de fortificatie. Als bron werd de kaart van de Centrale 
Archeologische Inventaris (CAI) gebruikt.   
 
 De afbakening van de historische dorpskern van Berendrecht werd bepaald op basis van 
de bestaande CHE-gebieden en de aanwezigheid van erfgoed. De twee bestaande CHE-
gebieden worden aan elkaar gelinkt, en dit op basis van de historische ontwikkeling van 
het dorp in combinatie met de hoge dichtheid van het waardevol erfgoed volgens de 
vastgestelde inventaris.  
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Vroeger – nu: Sint-Jan Baptiststraat 
Berendrecht 

Vroeger – nu: Dorpsstraat Berendrecht 

  
Vroeger – nu: varkensmarkt Zandvliet  Vroeger – nu: Spaansemolenstraat 

Zandvliet  
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4.2.4 De hoeves en kasteeldomeinen 

Daarnaast brengt het RUP alle hoeves en kasteeldomeinen in beeld die geheel of 
gedeeltelijk gelegen zijn in woongebied en terug te vinden zijn op de vastgestelde 
inventaris voor onroerend erfgoed. Deze domeinen zijn verbonden met de geschiedenis 
van het landschap en verwijzen naar de karakteristieke architectuur van de 
polderdorpen. Het RUP heeft als doel om dit erfgoed en de kwaliteit die ze in het 
straatbeeld bieden maximaal te behouden en beschermen. Gezien hun ligging in 
woongebied (of gedeeltelijk), hebben deze karakteristieke gebouwen ook de potentie 
om andere invullingen te krijgen. De gewenste mogelijkheden worden in het RUP 
opgenomen. Voorbeelden zijn co-housing, werken, commerciële, sociale of publieke 
functies.  
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Hierbij wordt opgemerkt dat hoeves en kasteeldomeinen die volledig gelegen zijn in 
agrarisch gebied niet werden meegenomen in deze GIS-oefening. De vigerende 
wetgeving

1
 biedt hier reeds voldoende beschermingsmogelijkheden.  

In beide dorpen zijn er ook verschillende beeldbepalende gebouwen die niet zijn 
opgenomen in de vastgestelde inventaris onroerend erfgoed, maar toch bijdragen tot 
het karakter van het dorp. Deze panden werden in kader van dit RUP niet afzonderlijk 
geïnventariseerd. Wanneer deze gelegen zijn in de andere thematische ruimtes van het 
RUP, zoals de rand van het open landschap, de grotere open ruimtes in woongebied en 
de twee historische dorpskernen, zal de bijhorende visie en het juridisch kader van 
toepassing zijn.   

                                                             
1 Met toepassing van artikel 4.4.23 van de VCRO kan een vergunning worden verleend voor het wijzigen van het 
gebruik van een gebouw van de  "hoofdfunctie land- en tuinbouw", indien het gebouw is gelegen in agrarisch gebied 
in ruime zin. De functie van het gebouw kan verruimd worden met o.a. volgende functies: opslag van materialen, een 
paardenhouderij, een manège, een dierenasiel, een dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, een tuinaanlegbedrijf, een 
kinderboerderij,… (maximaal 100 m2). Ook bepaalt dit artikel dat het gebruik van een gebouw opgenomen in de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed gewijzigd kan worden als de erfgoedwaarde ongeschonden blijft.  
Met de introductie van activiteitencontracten (voorontwerp instrumentendecreet) wordt een oplossing beoogd voor 
tijdelijke kleinschalige en zonevreemde economische activiteiten en meergezinswoningen die ruimtelijk aanvaardbaar 
zijn in bestaande en niet-verkrotte gebouwen in agrarische en parkgebieden. 
Bovendien is de Provincie bezig met een studie m.b.t. agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur (PDPO-
project). 
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4.2.5 Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen 

Tot slot wordt ook het open ruimte gebied tussen de twee dorpen, het agrarisch gebied, 
meegenomen in de indicatieve afbakening van het RUP. Deze ruimte wordt zowel in het 
Groenplan (zie 2.4.2) als in de Structuurschets (zie 2.3) afgebakend. Het versterken van 
de dorpskernen heeft niet enkel betrekking op de dorpen en het woonweefsel (verlinting 
tegengaan, open zichten behouden, het erfgoed versterken,…) maar ook op de open 
ruimte tussen de twee dorpskernen. Het versterken van het contrast tussen de 
dorpskernen en de tussenliggende open ruimte alsook het linken van de twee 
dorpskernen door een betere doorwaadbaarheid dragen tevens bij aan de 
dorpsversterking die het RUP beoogt. Via nieuwe trage wegen wordt een veilige 
mobiliteit tussen de dorpskernen en de omliggende landschappen mogelijk gemaakt. 
 
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpskernen staat onder druk door versnippering 
van gronden (onder meer door ‘verpaarding’ en ‘vertuining’ van weides), met een 
‘verrommeling’ van stallingen en koterijen verspreid over het landschap als gevolg. De 
ambitie voor deze thematische ruimte is dan ook de versnippering van het agrarisch 
landschap tegen te gaan en de beeldkwaliteit te bewaken. Zo zal verder onderzocht 
worden of het mogelijk is inrichtingsprincipes op te leggen rond minimale oppervlakte 
van de percelen, afsluitingen, materiaalgebruik, landschappelijke inpassing, 
doorwaadbaarheid tussen beide dorpskernen enzovoort.  
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4.2.6 Synthesekaart thematische ruimtes 

 

 

 
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap 

 

De zonevreemde verkavelingen die geheel of gedeeltelijk overlappen met de 
vijf thematische ruimtes 

 
De grotere open ruimtes in woongebied 

 
De twee historische dorpskernen  

 

De hoeves en kasteeldomeinen die geheel of gedeeltelijk overlappen met het 
woongebied 

 
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen  

 
Indicatieve afbakening plangebied 
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5 ALTERNATIEVEN 

Gezien het RUP gebaseerd is op de Structuurschets die werd opgemaakt voor de 
polderdorpen Berendrecht en Zandvliet (februari 2015), zijn er geen alternatieve locaties 
onderzocht.  
 
De opzet van het RUP is om het landelijke en karakteristieke karakter van de dorpen te 
behouden en versterken. Dit onder meer door de doorzichten naar het landschap open 
te houden en het bouwkundig erfgoed, dat verwijst naar de historiek van de 
polderdorpen, beter te beschermen. 
 
Het RUP zal met andere woorden de krachtlijnen van de toekomstige 
inrichtingsprincipes vastleggen, maar tegelijkertijd ook voldoende vrijheidsmarges 
waarborgen om toekomstige ontwikkelingen en/of wijzigende inzichten adequaat te 
kunnen inpassen. 
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6 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE TE 
VERWACHTEN MILIEU-EFFECTEN 

6.1 Inleiding 

Door de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 
dient in het planproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) formeel rekening 
gehouden te worden met het onderzoek van milieueffecten die de realisatie van de 
bestemmingen in dit RUP kunnen teweegbrengen. In de praktijk betekent dit dat voor 
elk RUP minimaal een ‘onderzoek tot m.e.r (milieueffectrapportage)’ dient uitgevoerd te 
worden. Hierbij gaat men na of het plan of programma aanzienlijke effecten kan hebben 
voor mens en milieu. De resultaten van het ‘onderzoek tot m.e.r.’ geven aan of de 
opmaak van een plan-MER al dan niet noodzakelijk is. Bijkomend worden de resultaten  
aangewend om de ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt worden inhoudelijk te 
versterken en te onderbouwen. 
 
Met dit plan wil de stad Antwerpen de bestaande kwaliteiten van de dorpen Berendrecht 
en Zandvliet versterken, zonder ontwikkelingsmogelijkheden tegen te houden. Het 
opzet is het landelijke en karakteristieke karakter van de dorpen te behouden en te 
versterken. Dit door de doorzichten naar het open landschap als open te behouden en 
ook de kleinschaligheid van de bebouwing te behouden. Daarnaast is het de bedoeling 
om het bouwkundig erfgoed, dat verwijst daar de historiek van de polderdorpen, beter 
te beschermen en ook in te zetten op het behoud van de openheid van de waardevolle 
open binnengebieden (de zogenaamde ‘landschapskamers’) en het tussenliggende 
agrarisch open ruimtegebied. 
 
In deze screening zal het plan in eerste instantie getoetst worden aan de plan-MER-
plicht. Vervolgens wordt nagegaan welke milieueffecten als ‘relevant’ beschouwd 
worden voor dit plan. De relevante milieueffecten worden nadien per discipline 
toegelicht.  
 

6.2 Toetsing aan de plan-MER-plicht 

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-MER-plicht 
valt, moeten drie vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 
 

 Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals 
gedefinieerd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake 
Milieubeleid (DABM)?  
Ja - De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is voorgeschreven door de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het RUP wordt opgesteld op initiatief van 
de stad Antwerpen. Het RUP valt m.a.w. onder de definitie van een plan of 
programma.  
 

 Stap 2: Valt het plan onder het toepassings- gebied DABM?  
Ja - Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning 
(waaronder minstens een omgevingsvergunning). 
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Is er een passende beoordeling nodig?  
Nee – In de ruimere omgeving van het plangebied, in het oosten in Nederland, 
situeert zich een Vogelrichtlijn gebied, namelijk ‘Brabantse Wal’. Deze speciale 
beschermingszone (SBZ-gebied) ligt op Nederlands grondgebied, op een 
afstand van ca. 500m van het plangebied. Verder bevindt er zich op ca. 800m 
een Habitatrichtlijngebied ‘Historische fortengordels van Antwerpen als 
vleermuizenhabitats.   
Gezien de kenmerken van het voorliggende plan gekoppeld aan de vermelde 
afstanden, en bovendien ook de aanwezigheid van de A12 die zich tussen het 
plangebied en beide speciale beschermingszones bevindt, kan aangenomen 
worden dat het vooropgestelde plan geen impact zal hebben op het Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied. Daar er geen impact verwacht wordt op het SBZ-gebied 
is de opmaak van een passende beoordeling niet relevant.  

 

 Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht? Vormt het plan kader voor een 
project van Bijlage I, II of III?  
Ja - Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld 
worden onder Bijlage I, II of III van het project-MER-decreet. Volgende rubriek is 
van toepassing: rubriek 10b stadsontwikkelingsprojecten.   
 

Op basis van bovenstaande antwoorden kan gesteld worden dat het plan van 
rechtswege plan-MER-plichtig is. Maar indien het een klein gebied van lokaal niveau of 
een kleine wijziging betreft, kan een screeningsnota mogelijks toch volstaan om in de 
plan-m.e.r.-verplichtingen te voldoen. 

 

 Betreft het een klein gebied van lokaal niveau (lokaal belang) of een kleine 
wijziging?  

Ja – Het plangebied behelst een gebied op lokaal niveau. Bovendien kan ook 
gesteld worden dat het plan een kleine wijziging inhoudt: het RUP behoudt en 
versterkt de bestaande kwaliteiten op landschappelijk en historisch vlak;  de 
hoofdbestemming van het plangebied blijft behouden.   
Bijgevolg kan besloten worden dat het RUP screeningsgerechtigd is.  
 

6.2.1 Conclusie plan-MER-plicht 

Het plan is van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig, gezien het plan een kader vormt voor 
een project uit bijlage II of III, zijnde rubriek 10b. Uit bovenstaande kan besloten worden 
dat het plan een klein gebied op lokaal niveau betreft en bovendien ook een kleine 
wijziging inhoudt. Daardoor kan alsnog een plan-MER-screening volstaan om in de plan-
MER-verplichtingen te voldoen. 

6.3 Scoping van de milieueffecten 

In onderstaande paragrafen wordt voor het plangebied een nazicht van de relevante 
milieudisciplines opgemaakt op basis van de kwetsbaarheden en beschermde gebieden 
in – of in de nabije omgeving van het plangebied enerzijds en de kenmerken van het 
plan anderzijds.  
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6.3.1 Kwetsbaarheden van het gebied 

De kwetsbaarheid van een gebied is in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten 
milieueffecten. De kwetsbaarheid van het gebied wordt in kaart gebracht aan de hand 
van de zogenaamde bijzondere beschermde gebieden en bijzonder kwetsbare gebieden 
in het studiegebied.  
 
In het besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de categorieën van 
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er verstaan 
wordt onder ‘bijzonder beschermde gebieden’. In onderstaande tabel wordt de ligging 
van het plan ten opzichte van de bijzonder beschermde gebieden weergeven.  

 
Bijzonder beschermde gebieden Situering t.a.v. plangebied 
De speciale beschermingszones 
overeenkomstig het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Er komen geen van deze gebieden voor 
binnen het plangebied. In de 
onmiddellijke omgeving situeert zich het 
Habitatrichtlijngebied BE2100045 
‘Historische fortengordels van Antwerpen 
als vleermuizenhabitats’ op ca. 800m ten 
oosten. In het westen over de 
Nederlandse grens, bevindt zich een 
vogelrichtlijngebied ‘Brabantse Wal’  
(NL3009003 (VR) + NL9801055 (HR)) 
Overwegend liggen ze op meer dan 500 
m. Hierbij dient evenwel gesteld dat de 
A12 autosnelweg zich tussen het 
plangebied en dit vogelrichtlijngebied 
bevindt. 

Waterwingebieden Er komen geen van deze gebieden voor 
binnen het plangebied of in de 
onmiddellijke omgeving.  

Natuurgebieden, natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde en de ermee 
vergelijkbare gebieden, aangewezen op 
plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de 
ruimtelijke ordening 

Er komen geen van deze gebieden voor 
binnen het plangebied.  
Ten oosten, op ca. 180m, bevindt zich 
een natuurgebied. En op >250 m een 
natuurgebied met wetenschappelijke 
waarde of natuurreservaat cf. het 
gewestplan. Hierbij dient wel gesteld dat 
de A12 zich tussen deze beide gebieden 
en het plangebied bevindt. 

Bosgebieden, valleigebieden, 
brongebieden, overstromingsgebieden, 
agrarische gebieden met ecologisch 
belang of ecologische waarde en ermee 
vergelijkbare gebieden, aangewezen op 
plannen van aanleg en de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de 
ruimtelijke ordening 

Er komen geen van deze gebieden voor 
binnen het plangebied. Ten noorden, op 
ca. 750m, bevindt zich een agrarisch 
gebied met ecologisch belang. In het 
westen, op ca. 450m bevindt zich een 
bosgebied met ecologisch belang.  
 

Een beschermd landschap, stads- of 
dorpsgezicht, monument of 
archeologische zone 

Het plangebied ligt binnen de contouren 
van een beschermd stads- en 
dorpsgezicht: Windmolen 
Westmolengeest met omgeving. In dit 
beschermd dorps-en stadsgezicht bevindt 
zich ook een beschermd monument: 
Windmolen Westmolengeest. 
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Het Vlaams Ecologisch Netwerk 
overeenkomstig het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Ten zuiden van het plangebied bevindt 
zich een Grote Eenheid Natuur ‘De 
Kuifeend’. Deze grenst aan het 
plangebied maar bevindt zicht er niet in.   

Erfgoedlandschappen volgens BPA of RUP Er komen geen van deze gebieden voor 
binnen het plangebied of in de 
onmiddellijke omgeving. 

 
De aanwezigheid van bijzonder beschermde gebieden geeft weliswaar een idee van 
belangrijke te beschermen waarden, maar geeft vaak onvoldoende de effectieve 
kwetsbaarheid van een gebied weer. De effectieve kwetsbaarheid van een gebied is 
immers in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten milieueffecten.   
 
De kwetsbaarheid van het gebied wordt beschreven aan de hand van de aanwezigheid 
van bijzonder kwetsbare gebieden. De bijzonder kwetsbare gebieden hebben geen 
juridische betekenis. De kwetsbaarheid wordt gekarakteriseerd aan de hand van 
beschikbaar kaartmateriaal, dat een ruwe indicatie hiervan geeft. Gezien dit een eerder 
ruwe werkwijze is die de specifieke eigenheid van het gebied onvoldoende in rekening 
brengt, wordt er uitgegaan van het voorzorgsbeginsel op dit vlak. Dit betekent dat – als 
er twijfel is over de kwetsbaarheid – er wordt uitgegaan van een ‘worst case’ inschatting 
van de kwetsbaarheid.  
 
Bijzondere kwetsbare gebieden  Situering t.a.v. plangebied 
Gebieden met slechte drainage 
(drainageklasse f, g of i) 

Volgens de bodemassociatiekaart bevindt 
het plangebied zich hoofdzakelijk ter 
hoogte van antropogene zandgronden, 
zowel droge, vochtige als natte bodems. 
In het zuidoosten van het plangebied 
bevinden zich ook natte en vochtige al 
dan niet zware kleigronden. 
Wat de drainageklasse betreft, is er op 
een beperkt aantal plaatsen een overlap 
van het plangebied met gronden 
waarvoor op de bodemkaart een 
drainageklasse f is aangegeven. De 
drainageklassen g en i worden hier niet 
aangegeven op de bodemkaart. 

Gevoelige bodems (Veengronden, 
kleigronden) 

In het  zuidoosten van het plangebied 
bevinden zich natte en vochtige al dan 
niet zware kleigronden. In het zuiden 
bevinden zich gronden met veen op 
geringe of matige diepte.  

Grondwaterkwetsbaarheid In het oostelijk deel van het plangebied 
en ook in het zuidwestelijk en zuidelijk 
deel zit er mogelijk van nature verzilt 
grondwater in de bovenste 
watervoerende laag. 
Het grondwater in het plangebied en 
omgeving wordt algemeen als zeer 
kwetsbaar (Ca1) gecodeerd. De deklaag is 
er ≤5m en/of zandig en de dikte van de 
onverzadigde zone is ≤10 m dik 

Gevoelige gebieden volgens de 
watertoetskaart 

Ter hoogte van de Antwerpsebaan in het 
zuiden van het plangebied bevindt zich 
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volgens de Watertoetskaart van 2017 een 
effectief overstromingsgevoelig gebied. 
Dit is tevens het geval ter hoogte en in de 
omgeving van de Emelinusstraat in het 
zuidoosten van het plangebied en in heel 
beperkte mate ter hoogte van de 
Noordland in het noordwestelijk deel van 
het plangebied. 
Voor het overige overlapt er hier en daar 
mogelijk overstromingsgevoelig gebied 
met het plangebied. 

(open) gerangschikte waterlopen Doorheen beperkte delen van het 
plangebied loopt de Dorpsbeek. Deze is 
geklasseerd als tweede categorie.  Een 
aantal niet geklasseerde waterlopen 
bevinden zich binnen het plangebied.  
In de nabijheid, ten westen van het 
plangebied, loopt de Zoutenstraatbeek. 
Deze is van tweede categorie. Ten 
noorden van het plangebied bevindt zich 
de Zuidhavenloop die geklasseerd is als 
tweede categorie.  
De Zeeschelde is een bevaarbare 
waterloop in de nabijheid van het 
plangebied.  

Waardevolle en zeer waardevolle 
gebieden op de biologische 
waarderingskaart (BWK) 

Binnen het plangebied situeren zich een 
aantal complexen van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen. 
Kleine delen zijn biologisch waardevol. 
Zuidelijk, ter hoogte van de 
Schouwvegersstraat bevindt zich een 
complex van biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle elementen.  
In de nabije omgeving bevinden zich 
verschillende gebieden die biologisch 
waardevol en biologisch zeer waardevol 
zijn. Ook situeren er zich in de nabijheid 
complexen van biologisch minder 
waardevolle, waardevolle en zeer 
waardevolle elementen.  
Ten westen van het plangebied bevindt 
zich een groot gebied dat biologisch 
waardevol is en een complex van 
biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen.  
Ten noorden bevinden zich zones die een 
belangrijke faunistische waarde kennen.  

Stiltegebieden Geen 
Geïnventariseerd erfgoed Binnen het plangebied bevindt zich heel 

wat geïnventariseerd erfgoed. Hiervoor 
verwijzen we naar 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/  
In Berendrecht zijn 84 relicten en in  
Zandvliet 73 relicten. 
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HAG-gebied Grote delen van het plangebied bevinden 
zich in HAG. 

Woongebieden volgens 
bestemmingsplan of woonconcentraties 
in nabijheid van plangebied 

Het grootste deel van het plangebied is 
gelegen in woongebied en agrarisch 
gebied. In het zuidoosten bevinden delen 
van het plangebied zich in 
woonuitbreidingsgebied. Kleine delen 
van het plangebied bevinden zich in 
woongebied met landelijk karakter.  

Seveso-inrichtingen Binnen het plangebied zijn geen Seveso-
inrichtingen aanwezig.  
BASF Antwerpen en Gunvor Petroleum 
Antwerpen (twee 
hogedrempelinrichtingen) bevinden zich 
op ca. 500m van het plangebied aan de 
overzijde van het Schelde-Rijn-
verbindingskanaal en Havendok. De 
consultatiezone voor deze bedrijven 
bedraagt respectievelijk 7580 m en 2190 
m. Verder is er nog de 
hogedrempelinrichting Inovyn 
Manufacturing Belgium op meer dan 
1250 m ten zuidwesten op de andere 
oever van het Havendok, dat een 
consultatiezone van 10460 m heeft. 
Ten zuiden van de plancontouren bevindt 
zich Antwerp Bulk terminal (tevens 
hogedrempelinrichting) op ca. 1km 
(consultatiezone hiervoor is 850 m).   
 

 
 

6.3.2 Aard van het plan 

Het RUP Dorpsversterking heeft het behoud en het versterken van het landelijke en 
karakteristieke karakter van de dorpen als doel. Enerzijds door in te zetten op het 
behoud van de doorzichten naar het open landschap, de kleinschaligheid van de 
bebouwing en het versterken van de typische aanwezige polderarchitectuur. Anderzijds 
door in te zetten op het behoud van de openheid van de waardevolle open 
binnengebieden (de zogenaamde ‘landschapskamers’) en het tussenliggende agrarisch 
open ruimtegebied. De inrichtingsprincipes worden afgestemd op een manier die de 
dorpskernen en de open ruimte van Berendrecht en Zandvliet versterken.  
Het vrijwaren van de zichten dient in evenwicht te zijn met de huidige planologische 
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat aan de randen denser 
gebouwd kan worden en dit met een maximale landschappelijke inpassing in het 
landelijke en kleinschalige karakter van de omgeving.  
 
Het RUP Dorpsversterking zal de bestemmingszones van het Gewestplan niet vervangen. 
Door middel van overdrukken op het Gewestplan kunnen de bebouwingsmogelijkheden 
worden bijgestuurd. Met deze overdrukken kunnen bijvoorbeeld de randen van het 
woongebied en de eigenlijke dorpskernen verfijnd worden, of kunnen bestaande 
openruimtegebieden afgebakend worden. Ook de hoeves en kasteeldomeinen kunnen 
een grafische aanduiding krijgen. 
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Voor het bouwkundig erfgoed voorziet het plan een verduidelijking van de gewenste 
bestemmingen. Om het waardevol patrimonium in stand te kunnen houden en beter te 
beschermen, wil het RUP hier meer functies toestaan. De hoeves kunnen bij 
herbestemming op een hedendaagse manier worden ingevuld voor wonen, werken, 
commerciële, sociale of publieke functies. 
 
Voor de 5 thematische ruimten van het plangebied geldt het volgende: 
 
De bebouwing die de 
rand vormt tussen de 
dorpen en het open 
landschap 

De bebouwbare randen van het omliggende landschap 
worden in kaart gebracht. Deze randen liggen in 
woongebied en bevinden zich tussen de openbare wegenis 
en de achterliggende open ruimtegebieden (agrarisch 
gebied, groen- of recreatiegebied). Ook de zonevreemde 
verkavelingen die geheel of gedeeltelijk overlappen met 
de vijf thematische ruimtes worden meegenomen. 
Voornamelijk door verlinting staan de doorzichten naar 
het achterliggende landschap onder druk. Het opzet van 
het RUP is om in deze randen in woongebied die tendens 
tegen te gaan en de openheid naar het achterliggende 
landschap te behouden. 
 

Grotere open ruimtes in 
woongebied 

Alle bestaande, aaneengesloten openruimtegebieden 
groter dan 1 hectare en gelegen in woongebied, zijn in 
beeld gebracht en indicatief afgebakend als tweede 
thematische ruimte. Deze gebieden, zogenaamde 
‘landschapskamers’, kunnen verkaveld en bebouwd 
worden. De open ruimte in de binnengebieden en de 
doorzichten hierop zijn waardevol en dienen behouden te 
blijven, de gebieden worden gekoesterd. De intentie is dan 
ook om met dit RUP de openheid te behouden en de 
ontwikkelingsmogelijkheden hierop af te stemmen. 
 

Hoeves en 
kasteeldomeinen 

Daarnaast brengt het RUP alle hoeves en kasteeldomeinen 
in beeld die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in 
woongebied en terug te vinden zijn op de vastgestelde 
inventaris voor onroerend erfgoed. Het RUP heeft als doel 
om dit erfgoed en de kwaliteit die ze in het straatbeeld 
bieden maximaal te behouden en beschermen. Gezien hun 
(gedeeltelijke) ligging in woongebied, hebben deze 
karakteristieke gebouwen ook de potentie om andere 
invullingen te krijgen. De gewenste bestemmingen 
kunnen tevens in het RUP worden opgenomen (co-
housing, werken, commerciële, sociale of publieke 
functies).  
 

De twee historische 
dorpskernen 

De dorpskernen van Berendrecht en Zandvliet hebben een 
landelijke en authentieke karakter, door het kleinschalige 
karakter en de hoge aanwezigheid van bouwkundig 
erfgoed. De historische dorpskern van Zandvliet werd 
bepaald door de contour van het historische fort, op basis 
van de Centrale archeologische inventaris. De historische 
dorpskern van Berendrecht werd bepaald op basis van de 
bestaande CHE-gebieden (gebieden met culturele, 
historische en esthetische waarde, afgebakend op het 
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gewestplan) en op basis van de aanwezigheid van erfgoed.  
Het RUP beoogt het beeldbepalende karakter van deze 
twee “erfgoedkernen” te versterken door het erfgoed en 
de beeldbepalende gebouwen te beschermen en het 
harmonieuze karakter van andere gebouwen in deze zones 
te garanderen. In Zandvliet wordt ook speciale aandacht 
besteed aan de herwaardering van de figuur van het 
historisch fort.  
 

Het agrarische gebied 
tussen de twee 
dorpskernen 

Het agrarisch gebied tussen de twee dorpskernen staat 
onder druk door versnippering van gronden (onder meer 
door ‘verpaarding’ en ‘vertuining’ van weides), met een 
‘verrommeling’ van stallingen en koterijen verspreid over 
het landschap als gevolg. De ambitie voor deze 
thematische ruimte is dan ook de versnippering van het 
agrarisch landschap tegen te gaan en de beeldkwaliteit te 
bewaken. Zo kan verder onderzocht worden of het 
mogelijk is inrichtingsprincipes op te leggen rond 
minimale oppervlakte percelen, afsluitingen, 
materiaalgebruik, clustering stallingen, landschappelijke 
inpassing, doorwaadbaarheid tussen beide dorpskernen 
enzovoort.  
 

 

6.3.3 Resulterende scoping van relevante milieudisciplines 

De confrontatie van de hoger beschreven omgevingskenmerken (paragraaf 1.1.1) met de 
kenmerken van het plan (paragraaf 6.3.2) laat toe om een scoping van relevante 
milieudisciplines door te voeren. De scoping resulteert in de aanduiding van relevante 
milieudisciplines die verder worden meegenomen in het milieuonderzoek, en niet 
relevante disciplines die verder niet meer aan bod komen. 
 
Belangrijk plankenmerk is dat het plan de bestemmingszones van het Gewestplan niet 
zal vervangen en dus de grondkleur of hoofdbestemming niet zal wijzigen. Via 
overdrukken zal er evenwel voor gezorgd worden dat erfgoedwaarden en de 
landschappelijke kwaliteiten behouden blijven.   
 
Met deze plankenmerken in het achterhoofd en gekoppeld aan de omgevingskenmerken 
zoals hoger aangegeven, kunnen de volgende disciplines in de screening beknopt (als 
nevendisciplines) worden uitgewerkt:  
 

 de discipline water, gezien het plangebied deels overstromingsgevoelig is en 
gezien er waterlopen gelegen zijn in het plangebied 

 de discipline bodem, daar het plangebied deels kwetsbare bodems omvat 

 de discipline biodiversiteit, daar het plangebied, hetzij in beperkte mate, 
overlapt met waardevolle ecotopen 

 de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: omwille van de 
erfgoedwaarden in het plangebied en het feit dat een specifiek onderdeel van 
het plan, meer bepaald de hoeves en kasteeldomeinen en de twee historische 
dorpskernen, hier specifiek betrekking op hebben; daarnaast ook omwille van 
het feit dat het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten 
een intrinsieke doelstelling vormt van het plan 
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 de discipline mens-ruimtelijke aspecten gezien het plangebied zich in een  
landelijke woonomgeving situeert 

 
De volgende disciplines worden niet relevant geacht: 

 De discipline mobiliteit en afgeleide disciplines lucht, geluid en mens-
gezondheid: het plan houdt immers geen bestemmingswijziging in. Het zorgt 
enkel voor een overdruk waardoor de invulling cf. de geldende bestemming 
gebeurt op een manier dat bestaande landschappelijke kwaliteiten en 
erfgoedwaarden behouden blijven. Er zijn in principe wel bijkomende 
bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van de feitelijke toestand mogelijk, 
maar de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden blijven gelijk en geven geen 
aanleiding tot een relevante toename van verkeersintensiteiten. 

 
In de milieubeoordeling die volgt zullen de weerhouden milieudisciplines worden 
onderzocht op het mogelijks voorkomen van aanzienlijk negatieve effecten. 
 

6.4 Milieubeoordeling 

In onderstaande paragrafen worden voor de weerhouden milieudisciplines in eerste 
instantie de relevante elementen van de referentiesituatie beschreven voor het 
plangebied en omgeving. Als referentiesituatie worden enerzijds de feitelijke situatie en 
anderzijds de planologische situatie in rekening gebracht. Op basis hiervan worden de 
mogelijke milieueffecten ingevolge het plan in beeld gebracht. Om aan te tonen dat de 
realisatie van het plan geen aanzienlijke negatieve milieueffecten genereert, dienen 
voor de relevante milieudisciplines de volgende vragen gesteld: 

- In welke mate resulteert de wijziging van de feitelijke situatie in aanzienlijke 
negatieve effecten? 

- In welke mate resulteert de wijziging van de juridisch planologische situatie in 
aanzienlijk negatieve effecten? 

 
In onderstaande bespreking wordt hierop een antwoord geformuleerd. 

De kaarten horende bij deze mer-screening zijn bijgevoegd als bijlage 3 van 
deze startnota.   
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6.4.1 Disciplines bodem en water 

Relevante kaarten in bijlage 3: 

 bodemkaart - bodemtypes 

 watertoets mbt grondwaterstromingsgevoeligheid 

 watertoets mbt infiltratiegevoeligheid 

 watertoets mbt erosiegevoeligheid 

 watertoets mbt overstromingsgevoelige gebieden 

 zoneringsplan VMM 

 bodemkaart – bodemonderzoeken OVAM 
 
Beschrijving feitelijke referentiesituatie: 
 
Bodem en drainage 
Grote delen van het plangebied bestaan uit nat zand antropogeen (drainageklasse e), 
vochtig zand antropogeen (drainageklasse d) en droog zand antropogeen 
(drainageklasse b). Verschillende delen van het plangebied zijn bebouwd waardoor het 
bestaat uit een antropogene grond. In het noorden bevinden kleine delen zich op 
uitlopers van landduin en droogzand (drainageklasse c).  In het zuidoosten bevinden zich 
kleine delen in vochtig zandleem (drainageklasse d), natte klei en natte zware klei 
(drainageklasse e).  
 
Bodemkwaliteit 
Gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit zijn terug te vinden in de databank van 
OVAM. In die databank is info terug te vinden over waar een oriënterend 
bodemonderzoek of een beschrijvend bodemonderzoek werd uitgevoerd of voor welke 
terreinen een bodemsaneringsproject is opgesteld of waar reeds een sanering werd 
uitgevoerd.  
De afbakening van het plangebied overlapt op een aantal plaatsen met percelen die 
opgenomen zijn in de databank van de OVAM.   Ter hoogte van basisschool De Brem 
(Zandvliet) en de Middenschool (Berendrecht) is er een oriënterend bodemonderzoek 
gebeurd. Op de terreinen van de Berenschool (Berendrecht) is een beschrijvend 
bodemonderzoek gebeurd waarbij  een schadegeval is gemeld. Ook in de Zoutestraat 
(Zandvliet) is een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Op de hoek van de Zoute 
Dijk, Zuidhavendijk en Conterscherp is een bodemsaneringsproject opgesteld.  
 
Grondwaterkwetsbaarheid  
In het oostelijk deel van het plangebied en deels ook in het zuidwestelijk en zuidelijk 
deel zit er mogelijk van nature verzilt grondwater in de bovenste watervoerende laag. 
Het grondwater in het plangebied en omgeving wordt algemeen als zeer kwetsbaar 
(Ca1) gecodeerd. De deklaag is er ≤ 5m en/of zandig en de dikte van de onverzadigde 
zone is ≤ 10 m dik. 
 
Watertoetskaarten 
Volgens de watertoetskaarten is het studiegebied voor het grootste deel matig gevoelig 
voor grondwaterstroming. Kleine delen liggen in gebied dat zeer gevoelig is voor 
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grondwaterstroming. Het grootste deel van het studiegebied wordt aangeduid als 
infiltratiegevoelig. In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied liggen, aan de 
Dorpsbeek, twee zones die effectief overstromingsgevoelig zijn. Hier is er een overlap 
van de deelruimte ‘bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en de open ruimte’ 
met effectief overstromingsgevoelig gebied. Hiernaast liggen nog een aantal beperkte 
zones in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
 
Vlaams hydrografische atlas 
In bovenstaande tabel met aanduiding van de kwetsbaarheden van het studiegebied, 
zijn de waterlopen opgelijst waarmee het plangebied overlapt.  
 
Zoneringsplan/ Signaalgebieden 
Vanuit het geoloket zoneringsplannen van de VMM kunnen we afleiden dat de bewoning 
in het studiegebied grotendeels is gesitueerd in centraal gebied. Verschillende clusters 
van woningen die buiten het centraal gebied gelegen zijn, zijn gesitueerd in collectief 
geoptimaliseerd buitengebied of in collectief te optimaliseren buitengebied. Voor geen 
van de woningen in het plangebied is in het zoneringsplan aangegeven dat het om 
individueel te optimaliseren woningen gaat.  
 
Er zijn geen signaalgebieden aanwezig in het plangebied.  
 
Beschrijving planologische referentiesituatie: 

De planologische situatie betekent niet noodzakelijk een wijziging ten opzichte van de 
feitelijke situatie. Wel bestaat er in de planologische situatie de mogelijkheid dat niet 
ingevulde woongebieden ingevuld worden, waardoor de verharde oppervlakte in het 
plangebied toeneemt.  
 
Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke referentiesituatie: 
 
Het planvoornemen zal ten aanzien van de planologische situatie geen negatieve impact 
hebben op de discipline bodem en water. De eigenlijke hoofdbestemming binnen het 
plangebied wijzigt niet. De bestaande planologische mogelijkheden worden behouden 
maar de bouwmogelijkheden worden gestuurd in functie van de bestaande context en 
de bestaande kwaliteiten van het erfgoed en het landschap. Hierbij zal maximaal 
rekening gehouden worden met de disciplines bodem en water. Zo worden open zichten 
behouden, verlinting wordt tegengegaan, … Het plan heeft ook als doel om onverharde 
open ruimte maximaal te vrijwaren door bouwmogelijkheden te gaan sturen. Verder 
wordt er ingezet op landschapskamers waarbij het behouden van de openheid van de 
waardevolle binnengebieden centraal staat. Dit zorgt er voor dat voorliggend plan het 
huidige waterbergend en infiltrerend vermogen van het plangebied ten opzichte van de 
planologische situatie minstens behoudt, en mogelijks zelfs verbetert. 
Ten aanzien van de planologische situatie scoort het plan dus eerder een beoordeling in 
positieve zin.  
 
Ten aanzien van de feitelijke situatie kan gesteld worden dat het plan en de invulling 
ervan wel in bijkomende verharde oppervlakte kan resulteren, daar de bestaande 
ontwikkelingsmogelijkheden behouden blijven. De beoordeling van het plan ten 
opzichte van de feitelijke situatie krijgt daardoor eerder een score in negatieve zin. 
Hierbij dient wel gesteld dat het plan ervoor zorgt dat de mogelijke toename aan 
verharde oppervlakte wel kleiner zal zijn dan met de geldende bestemmingen mogelijk 
is. Belangrijk is ook om hier aan te geven dat er geen overlap is van de grote open 
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ruimtegebieden in woongebied met effectief overstromingsgevoelig gebied.   
Daarom wordt de impact van het plan t.a.v. de feitelijke situatie als beperkt negatief 
beoordeeld.  
 
De volgende aandachtspunten kunnen tot slot meegegeven worden:  

 Bij voorkeur geen bebouwing of bijkomende verhardingen in effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Indien dit wel gebeurt, dient de inname aan 
waterbergingsgebied gecompenseerd te worden. 

 Andere aandachtspunten hebben eerder betrekking op de aanlegfase bij bouw- 
of graafwerken in het plangebied. Deze zijn niet relevant op planniveau, maar 
worden hier mee gegeven als aandachtspunten voor het latere projectniveau: 

o Vochtige en natte kleibodems zijn gevoelig voor verdichting. Hier dient 
bij de uitvoering rekening mee gehouden te worden. 

o Op basis van de beschikbare gegevens bevinden zich mogelijks 
verontreinigingen in of in de buurt van het plangebied. Bij latere 
eventuele bemalingswerken dient hiermee rekening gehouden te 
worden om verspreiding van eventuele verontreinigingen te vermijden. 
Verspreiding van verontreinigingen via grondverzet is in principe 
uitgesloten bij correcte toepassing van de regelgeving rond 
grondverzet. 

o Bij bemalingswerken in de oostelijke of zuidelijk rand van het 
projectgebied moet op projectniveau rekening gehouden worden met 
het feit dat er mogelijks verzilt grondwater kan voorkomen in de 
ondergrond.  

 
CONCLUSIE  
Met betrekking tot de discipline bodem en water kan worden gesteld dat de effecten ten 
opzichte van de planologische als ten opzichte van de feitelijke referentiesituatie niet 
aanzienlijk negatief zijn. 
 
 

6.4.2 Discipline biodiversiteit  

Relevante kaarten in bijlage 3: 

 Biologische waarderingskaart (BWK); 

 Natura 2000; 

 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN); 

 Natura 2000 habitat en Boswijzer. 
 
Beschrijving feitelijke referentiesituatie: 

Biologische waarderingskaart 
Het grootste deel van het plangebied betreft biologisch minder waardevolle ecotopen. 
Lokaal binnen het plangebied zijn er deelzones met hogere biologische waarde, ze 
worden hier overlopen.   
 

 Groot open ruimtegebied in woongebied 1: verruigd terrein met braamstruweel 
en loofhoutopslag op de gedempte omwalling van het fort Zandvliet  
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 Groot open ruimtegebied in woongebied 2: soortenarm cultuurgrasland met 
struikgewas op aangrenzende tuinpercelen, sportvelden 

 Groot open ruimtegebied in woongebied 3: grazig schoolterrein met verspreide 
sierstruiken, naastliggend uitheems dennenbosje 

 Groot open ruimtegebied in woongebied 4: paardenweides: soortenarm 
kortgegraasd permanent cultuurgrasland 

 Groot open ruimtegebied in woongebied 5: soortenarm cultuurgrasland, grazig 
park met recente boom en struikaanplantingen 

 Groot open ruimtegebied in woongebied 6: soortenarm cultuurgrasland, grazig 
park met recente boomaanplantingen 

 Groot open ruimtegebied in woongebied 7: struisgrasvegetatie, opslag van 
allerlei aard, soortenrijk permanent grasland, en tal van bomenrijen.  

 Agrarisch gebied tussen de twee dorpen: centraal tussen Berendrecht en 
Zandvliet liggen aaneengesloten, kleine grasland en akkerpercelen. Het zijn 
kortgegraasde paarden- en schapenweides en akkertjes. Er zijn weinig of geen 
houtkanten en bomenrijen, enkel verspreid naald- en loofbosjes.  
 

Rakend aan de woongebieden liggen rondom enkele vrij waardevolle tot zeer 
waardevolle gebieden.  
 

 Zuidelijk, ter hoogte van de Schouwvegersstraat bevindt zich een complex van 
biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. Het gaat om een 
kasteelparkgebied met eikenberkenbos. Van dit ecotoop overlapt de noordrand 
met het plangebied (deelruimte ‘bebouwing tussen straat en open ruimte’). Ten 
zuiden van deze omgeving mondt de Dorpsbeek in het poldergebied uit. Dit 
waardevolle gebied omvat de restanten van de historische Opstalvallei. Hier 
sluit ook de Antitankgracht aan. 

 Ten westen ligt De Zouten, een brede strook met biologisch waardevol en een 
complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. Dit gebied 
sluit niet aan op de landschapskamers in de plangebieden, maar ligt wel tot aan 
de Zoutestraat, tegenover de thematische ruimte ‘bebouwing die de rand vormt 
tussen de dorpen en de open ruimte’. 

 Ten oosten van Berendrecht, tussen de randen en de snelweg, ligt een gebied 
met cultuurgraslanden (paardenweides) en akkers, maar met enkele 
houtkanten, grachten en een jong eikenbos. 

 Ten noorden van Zandvliet ligt een landbouwgebied op kleigrond. De 
landbouwgebruikspercelen (vooral akkerland) zijn biologisch niet waardevol. Er 
zijn ook enkele soortenrijkere graslanden, onder andere aan de gedempte 
omwalling van het fort. Hier ligt ook een vlek rietland, een biologisch zeer 
waardevol element. Ook tussen de akkers en langsheen de baangracht van de 
snelweg ten noorden zijn er rietkragen. Het gebied wordt ten noorden 
afgesneden door de snelweg. Het aansluitingscomplex Scheldelaan op A12 
omvat waardevolle vegetaties (schrale terreinen, rietkragen en 
struikenruigtes), maar het is een gebiedsvreemd element in de polder.  

 
 
Andere 
In het zuiden grenst het VEN-gebied: Grote Eenheden natuur ‘De kuifeend’ aan het 
plangebied. Dit omvat het boven genoemde restant van de Opstalvallei. 
 



                                                                           _STARTNOTA  

startnota RUP Dorpsversterking – juni 2020  52 / 106 

 

Er bevinden zich verder geen Ramsargebieden, habitat- of vogelrichtlijngebieden, 
erkende natuurreservaten of ecologische gebieden in het plangebied. De situering ten 
opzichte van deze gebieden is reeds opgenomen in de tabellen onder paragraaf 1.1.1.  
 
Beschrijving planologische referentiesituatie: 

De planologische situatie betekent niet noodzakelijk een wijziging ten opzichte van de 
feitelijke situatie. Wel bestaat er in de planologische situatie de mogelijkheid dat niet 
ingevulde woongebieden ingevuld worden met een woonfunctie waardoor waardevolle 
ecotopen verloren gaan.  
 
Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke referentiesituatie: 
 
Ten aanzien van de planologisch situatie is de kans groter dat de bestaande 
natuurwaarden in de geplande situatie behouden blijven. Momenteel gaat het immers 
planologisch om woongebied en agrarisch gebied waarbij er geen overdruk of 
randvoorwaarde geldt om de bestaande landschappelijke waarden en open ruimte 
minstens gedeeltelijk te sparen. Het plan beoogt dit laatste wel te doen. In de geplande 
situatie is de kans aldus groter dat ecotopen van enige biologische en daarmee 
samenhangend vaak ook landschappelijke waarde, behouden blijven. In het plan wordt 
ingezet op het behoud van de bestaande planologische mogelijkheden maar de 
bouwmogelijkheden worden gestuurd in functie van de bestaande landschappelijke 
waarden. Zo zal er in het woongebied ingezet worden op andere manieren van bouwen 
in functie van het behoud en versterken van de open doorzichten naar het landschap. De 
inrichtingsprincipes worden afgestemd op een manier die de landschapskamers 
versterkt, op maat van de dorpen Berendrecht en Zandvliet. In het agrarisch gebied 
wordt gepoogd versnippering tegen te gaan en de beeldkwaliteit te bewaken. Het RUP 
kan hierdoor t.o.v. de planologische situatie als beperkt positief beoordeeld worden. 
 
Ten aanzien van de feitelijke situatie kan gesteld worden dat het plan en de invulling 
ervan wel in bijkomende inname van waardevolle ecotopen of elementen kan 
resulteren, daar de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden behouden blijven. De 
beoordeling van het plan ten opzichte van de feitelijke situatie krijgt daardoor ook voor 
deze discipline eerder een score in negatieve zin. Hierbij dient wel gesteld dat de 
implementatie van het RUP de kansen op het behoud van de biologische waarden eerder 
zal vergroten. Daarom wordt de impact van het plan t.a.v. de feitelijke situatie slechts 
als beperkt negatief beoordeeld.  
 
CONCLUSIE  
Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact van het plan niet 
aanzienlijk negatief zal zijn, zowel t.o.v. de planologische als de feitelijke 
referentiesituatie.  
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6.4.3 Disciplines Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie  

Relevante kaarten in bijlage 3: 

 Onroerend erfgoed- inventarissen 

 Onroerend erfgoed- beschermingen  

 Onroerend erfgoed- landschapsatlas 

 Archeologie  
 
Beschrijving feitelijke referentiesituatie: 

Onroerend erfgoed- inventarissen 
Binnen het plangebied bevindt zich heel wat geïnventariseerd erfgoed. Ook heel wat 
bouwkundig erfgoedrelicten bevinden zich binnen de indicatieve contour van het 
voorliggend RUP.  

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten   
Een klein deel van het plangebied ligt binnen de contouren van een beschermd stads- en 
dorpsgezicht: Windmolen Westmolengeest met omgeving. In dit beschermd dorps- en 
stadsgezicht bevindt zich ook een beschermd monument: Windmolen Westmolengeest. 
 
Archeologisch erfgoed 
Binnen het plangebied zijn verschillende gebieden geselecteerd als archeologische 
onderzoeksgebieden volgens CAI. Ter hoogte van de kern van Zandvliet is het 
archeologische onderzoeksgebied van het fort van Zandvliet duidelijk herkenbaar.  
 
Beschrijving planologische referentiesituatie: 

De planologische situatie betekent niet noodzakelijk een wijziging ten opzichte van de 
feitelijke situatie. Wel bestaat er in de planologische situatie de mogelijkheid dat niet 
ingevulde woongebieden ingevuld worden met een woonfunctie en dat bestaande 
panden verbouwd worden. 
 
Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke referentiesituatie: 
 
Ten aanzien van de planologische situatie zorgt het plan voor een verbetering van de 
landschappelijke – en erfgoedwaarden. Het opzet is zowel het landschap als de 
historische context te versterken.  
Momenteel gaat het immers planologisch om woongebied en agrarisch gebied waarbij 
er geen overdruk of randvoorwaarde geldt om de bestaande landschappelijke waarden 
en open ruimte minstens gedeeltelijk te sparen. Het plan beoogt dit wel te doen. In het 
plan wordt in woongebied ingezet op het behoud van de bestaande planologische 
mogelijkheden maar de bouwmogelijkheden worden gestuurd in functie van de 
bestaande landschappelijke waarden. Zo zal er ingezet worden op andere manieren van 
bouwen in functie van het behoud en versterken van de open doorzichten naar het 
landschap. De inrichtingsprincipes worden afgestemd op een manier die de 
landschapskamers versterken, op maat van de dorpen Berendrecht en Zandvliet. 
Daarnaast is het erfgoed wel opgenomen in de vastgestelde inventaris van onroerend 
erfgoed, en situeren zich sommige relicten binnen CHE-gebied.  
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Door een overdruk op het erfgoed (hoeves en kasteeldomeinen), kan het erfgoed extra 
beschermd worden. Doordat het plan ook inzet op een functieverruiming van het 
erfgoed, met respect voor de bestaande erfgoedwaarden, wordt getracht verkrotting en 
ingrijpende verbouwingen tegen te gaan. Het opzet van het RUP is bovendien om het 
CHE-gebied van Berendrecht uit te breiden en het landelijke en authentieke karakter van 
de twee dorpskernen expliciet te versterken. Ten aanzien van de planologische situatie 
scoort het plan dus eerder een beoordeling in positieve zin (door het behoud, 
restauratie, kwaliteit in het straatbeeld, de verhoogde belevingswaarde, verhoogde 
landschappelijke waarde,…). 
 
Ten aanzien van de feitelijke situatie kan gesteld worden dat het plan en de invulling 
ervan wel in bijkomende verharde oppervlakte, en bijkomende bebouwing kan 
resulteren, daar de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden behouden blijven. De 
beoordeling van het plan ten opzichte van de feitelijke situatie krijgt landschappelijk 
gezien daardoor eerder een score in negatieve zin. Hierbij dient wel gesteld dat het plan 
ervoor zorgt dat de mogelijke toename aan verharde oppervlakte wel kleiner zal zijn en 
dat de bebouwing beter landschappelijk zal worden ingepast dan met de geldende 
bestemmingen mogelijk is. Daarnaast is het opzet om de versnippering van het agrarisch 
gebied tussen de dorpskernen tegen te gaan.  
Op vlak van erfgoedwaarden kan ten opzichte van de feitelijke situatie wel gesproken 
worden van een verbetering. Door het verlies van functie dreigen de hoeves momenteel 
verloren te gaan door verkrotting, ingrijpende verbouwingen, vervangbouw voor een 
verkaveling, afsluiten van het erf voor een privétuin,... Dit wordt door middel van het 
plan tegengegaan.  
 
Volgend aandachtspunt kan tot slot meegegeven worden m.b.t. archeologisch erfgoed:  

 Gezien het belang om oog te hebben voor archeologisch erfgoed, dient bij 
geplande grondwerken in het studiegebied de vigerende wetgeving 
(onroerenderfgoeddecreet) gevolgd te worden.  

 
CONCLUSIE 
Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact van het plan op 
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie beperkt zal zijn en dat er geen 
aanzienlijk negatieve effecten te verwachten zijn als gevolg van het plan, indien 
rekening wordt gehouden met de vigerende wetgeving.   
 
 

6.4.4 Disciplines Mens, socio-organisatorische aspecten en mensveiligheid 

Relevante kaarten in bijlage 3: 

 Externe mensveiligheid; 

 Orthofoto; 

 Topokaart; 

 Gewestplan; 

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) / BPA’s 

 HAG en landbouwwaarderingskaart 



                                                                           _STARTNOTA  

startnota RUP Dorpsversterking – juni 2020  55 / 106 

 

 
Beschrijving planologische/ feitelijke referentiesituatie: 
Ruimtelijke ordening/ ruimtegebruik:  

 Landbouw: een groot deel van het onderzoeksgebied ligt in (herbevestigd) agrarisch 
gebied (HAG).  

 Wonen: groot deel van de plancontour ligt in woongebied. Ter hoogte van de kern 
van Zandvliet en in het zuiden van Berendrecht liggen woongebieden met cultureel, 
historisch en/of esthetische waarde (CHE-gebied).  In het zuidoosten ligt een 
woonuitbreidingsgebied.  

 Voorzieningen: er liggen verschillende voorzieningen binnen het plancontour, op 
vlak van recreatie, onderwijs en kinderopvang.  

 
Externe mensveiligheid: 
Binnen het studiegebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig. Het plangebied is 
gelegen binnen de consultatiezone ‘Externe Veiligheid’ omdat er één of meerdere 
Seveso-inrichtingen in de nabijheid van het studiegebied zijn gelegen. Er zal bijgevolg 
advies ingewonnen worden bij Team Externe Veiligheid (TEV).  
 
Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke referentiesituatie: 
 
Ten aanzien van de planologische referentiesituatie zijn de wijzigingen beperkt: het RUP 
Dorpsversterking zal de bestemmingszones van het Gewestplan niet vervangen, wel 
worden overdrukken op het Gewestplan voorzien. In het bestaande woongebied en 
agrarisch gebied conform het Gewestplan worden nauwelijks voorwaarden opgelegd 
inzake ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit. Door middel van overdrukken op het 
Gewestplan kunnen de bebouwingsmogelijkheden worden bijgestuurd en kan worden 
ingespeeld op deze kwaliteiten. Met deze overdrukken kunnen bijvoorbeeld de randen 
van het woongebied en de eigenlijke dorpskernen verfijnd worden, of kunnen bestaande 
open ruimte gebieden afgebakend worden. Ook de hoevegebouwen kunnen een 
grafische aanduiding krijgen. Planologisch gezien blijven de bestaande open 
ruimtegebieden (agrarisch gebied, groengebied, recreatiegebied) behouden. Deze 
worden versterkt door de bebouwing in het aanliggende woonweefsel te sturen 
(openheid en open zichten worden bewaard). De impact van voorliggend RUP op 
ruimtelijke ordening en ruimtegebruik is dus positief ten opzichte van de planologische 
referentiesituatie.  
 
Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie: 
Het planvoornemen houdt een verbetering van het landschap en de historische context 
in. Dit zorgt voor een hogere belevingswaarde. Het doel van het RUP Dorpsversterking is 
om het landelijke karakter van de dorpen te versterken. Dit door in te zetten op het 
behoud van de doorzichten naar het open landschap, de kleinschaligheid van de 
bebouwing en het versterken van de typische aanwezige polderarchitectuur (o.a. hoeves 
en kasteeldomeinen). De hoeves kunnen op een hedendaagse manier worden ingevuld 
voor wonen, werken, commerciële, sociale of publieke functies.  
 
CONCLUSIES 
Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat het beoogde ruimtegebruik 
eerder positieve invloed heeft op de omgeving. Inzake mens-socio-organisatorische 
aspecten zijn er als gevolg van het plan geen aanzienlijk negatieve effecten te 
verwachten. 
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6.5 Conclusie 

Grensoverschrijdende effecten 
Gezien de aard van het plan, met name het landelijke karakter van de dorpen en de 
kleinschaligheid van de bebouwing te behouden en versterken en de doorzichten naar 
het landschap open te houden maar ook het bouwkundig erfgoed beter beschermen, 
worden geen grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende effecten verwacht. 
De impact van het plan is niet van die aard dat er aanzienlijke grensoverschrijdende 
milieueffecten te verwachten zijn. 
 
Globale conclusie over de aanzienlijkheid van de milieueffecten 
Op basis van bovenstaande screening wordt niet verwacht dat het plan in aanzienlijk 
negatieve effecten zal resulteren t.a.v. mens en milieu. De verwachte negatieve effecten 
van de vandaag al aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden in het woongebied 
(bebouwing van vrije percelen buiten de landschapskamers of verdichting in het 
bestaande bebouwingsweefsel), worden niet versterkt, enkel bestendigd. Verder 
milieuonderzoek onder de vorm van een plan-MER is daarom niet vereist. 
 
Leemten in kennis 
Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van bepaalde 
effecten niet beoordeeld kan worden.  
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7 OVERZICHT VAN INSTRUMENTEN 

De vigerende wetgeving voorziet de mogelijkheid om nieuwe instrumenten in te zetten 
voor het opnemen van effectmilderende maatregelen die voortkomen uit het 
milieuonderzoek. 
 
De afweging voor het gepast inzetten van instrumenten wordt in een latere fase 
gemaakt. Er wordt met andere woorden in een latere fase bepaald of een welbepaalde 
effectmilderende maatregel in een stedenbouwkundig voorschrift van het RUP of in een 
ander instrument, zoals een inrichtingsnota, een grondruilplan, een overeenkomst of 
een stedenbouwkundige verordening wordt verankerd. 
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BIJLAGEN 
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1 BIJLAGE 1: JURIDISCH KADER 

1.1 Algemeen overzicht 

                 plangebied           omgeving plangebied 

   

Gewestplan  Woongebieden 
 Woongebieden met 

cultureel, historische 
en/of esthetische waarde 

 Woongebieden met 
landelijk karakter 

 Woonuitbreidingsgebiede
n 

 Agrarische gebieden 
 Parkgebieden 

 
  

 Bufferzones 
 Parkgebieden 
 Gebieden voor dagrecreatie 
 Agrarische gebieden 
 Natuurgebieden 
 Gebieden voor 

verblijfsrecreatie 
 Bisgebieden met ecologisch 

belang 
 Reservegebied voor 

sliblagunering 
 Industriegebieden 

 
Plannen van 
aanleg 

 //// 
 

 BPA Weeltjens 
 BPA Groot Stoppelbergen 
 BPA Bomenbank 
 BPA Zonevreemd bedrijf ATF 
 

 
Ruimtelijke 
uitvoeringsplan
nen 

 RUP Zandweg 
 

 GRUP Afbakening 
Zeehavengebied Antwerpen 

 

Overstromings-
gevoelige 
gebieden 

 Mogelijk 
overstromingsgevoelig: 
kleine delen doorheen 
het plangebied 

 Effectief 
overstromingsgevoelig: 
zuidelijk binnen het 
plangebied ter hoogte 
van de Antwerpsebaan en 
Emeliusstraat/ 
Varendonckstraat/ Gillis 
Damaesstraat 

 Mogelijk 
overstromingsgevoelig: 
noordelijk ter hoogte van 
Polder Noordland en zuidelijk 
ter hoogte van de Polder van 
Stabroek 

 Effectief 
overstromingsgevoelig: 
zuidelijk ter hoogte van de 
Polder van Stabroek 

 
 

Beschermde 
monumenten 

 Windmolen 
Westmolengeest 

 //// 

   

Beschermde  ////  //// 
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landschappen 

Beschermde 
stad- en dorps-
gezichten 

 Windmolen 
Westmolengeest met 
omgeving  

 

 //// 

Inventaris 
bouwkundig 
erfgoed 

 https://inventaris.onroer
enderfgoed.be/ 
Berendrecht: 84 relicten 
Zandvliet: 73 relicten 
 

 https://inventaris.onroerender
fgoed.be/ 

Ankerplaats  //// 
 

 //// 

Habitatricht-
lijngebied 

 ////  ‘Historische fortengordels van 
Antwerpen als 
vleermuizenhabitats’ op ca. 
800m  
 

Vogelricht- 
lijngebied 

 ////  ‘Brabantse Wal’ In het westen 
over de Nederlandse grens, op 
ca. 300m.  
 

VEN-gebied  ////  GEN: De Kuifeend op 0m. 
Natuurbeheergebied NL op ca. 
300m. 
 

VHA-
waterlopen 

 Dorpsbeek (2
e
 categorie) 

 Aantal niet geklasseerde 
waterlopen 

 Zuidhavenloop in het noorden 
grenzend aan plangebied 

 Zoutenstraatbeek in het 
westen grenzend aan het 
plangebied   
 
 

Atlas der Buurt- 
voetwegen 

 http://geoloket.provinci
eantwerpen.be/geoloket
ten/?viewer=extern&Lay
erTheme=1 
 

 http://geoloket.provincieantw
erpen.be/geoloketten/?viewer
=extern&LayerTheme=1 

 

 
 
  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=1
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=1
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=1
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=1
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=1
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=1
http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=1
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1.2 Bestemmingsplannen 

Voor het RUP Dorpsversterking worden de relevante bestemmingsplannen hieronder 
opgesomd. De belangrijkste conclusies zijn cursief weergegeven.  

1.2.1 Gewestplan 

Het gewestplan Antwerpen (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en 
latere wijzigingen) bepaalt volgende bestemmingen voor het indicatieve plangebied RUP 
Dorpsversterking: 
 

 Woongebieden 

 Woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 

 Woongebieden met landelijk karakter 

 Woonuitbreidingsgebieden 

 Agrarische gebieden 

 Bufferzone  
 

 
Gewestplan  
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Woongebieden 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze 
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 
 
Woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze 
gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere 
voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud. 
 
Woongebieden met landelijk karakter 
De woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het 
algemeen en tevens voor landbouwbedrijven. 
 
Woonuitbreidingsgebieden 
De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang 
de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, 
volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor 
de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met 
waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor. 
 
Agrarische gebieden 
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf 
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid 
voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens 
paraagrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 
agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts 
opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van 
een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. 
De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de 
landbouw- en bosgebieden. 
 
Bufferzones 
De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te 
worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen 
niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening 
van elkaar moeten gescheiden worden. 
 
Noot: Het RUP Dorpsversterking zal de bestemmingszones van het Gewestplan niet 
vervangen.  Door middel van overdrukken op het Gewestplan kunnen de 
bebouwingsmogelijkheden worden bijgestuurd. 
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1.2.2 GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen 

 
De westelijke rand van de polderdorpen alsook de zuidelijke rand van Berendrecht 
grenzen aan de contouren van het GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen. 
Dit GRUP werd definitief vastgesteld op 30/04/2013.  
 
De zuidelijke rand grenst aan natuurgebied, de westelijke aan gebied voor zeehaven- en 
watergebonden bedrijven.  
 

 
Afbakening Zeehavengebied Antwerpen – deelplan 1 
 
Natuurgebied (art. R18) 
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie ‘reservaat en natuur’.  
 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de 
natuur, het natuurlijk milieu en bos. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de 
ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos 
en van de landschapswaarden zijn toegelaten.  
 
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet 
in het gedrang brengen, zijn handelingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het 
beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de 
natuurlijke overstromingsgebieden.  
 
Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (art. Z1) 
Het gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de 
haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en 
zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en 
overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de 
zeehaveninfrastructuur. 
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor 
de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten. Daartoe worden ook de 
volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend: 
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 de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de 
toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de 
landszijde; 

 het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie. 
Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke 
ecologische infrastructuur toegelaten. In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen 
voor bewakingspersoneel toegelaten. In het gebied zijn kantoorgebouwen niet 
toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de 
exploitatie van havenen industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen 
kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van 
definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn 
niet toegelaten.  
 
Noot: Het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen is niet van toepassing op het 
plangebied van RUP Dorpsversterking. Het GRUP is wel aangrenzend.  
 

1.2.3 RUP Zandweg (Berendrecht) 

Het RUP Zandweg is een herziening van het BPA Zandweg. Het RUP Zandweg werd 
definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2016. Binnen de verhaallijnen 
van de eerder beschreven ontwikkelingsvisie en structuurschets voor Berendrecht en 
Zandvliet, werd het plangebied voor het RUP Zandweg naar voorgeschoven als een 
verder uit te bouwen voorzieningencluster. Om dit mogelijk te maken moest het 
geldende BPA Zandweg herzien worden.  
 
De uitwerking van het RUP Zandweg ambieert een gevoel van centraliteit in de open 
ruimte. Het ontwerp zet in op een nieuwe beleving van het open landschap. De site 
wordt gestructureerd door drie belangrijke assen die op niveau van de structuurschets 
verbindingen vormen tussen de dorpen en omliggende landschappen. Deze structuren 
vormen het framework waarbinnen elementen als kleine paden, nieuwe 
woontypologieën en velden ontwikkeld kunnen worden om een divers en actieve 
landschapskamer te bekomen.  

 
Noot: Het RUP Zandweg blijft met de opmaak 
van het RUP Dorpsversterking rechtsgeldig. De 
definitieve afbakening van het RUP 
Dorpsversterking zal met andere woorden de 
contouren van dit RUP respecteren waardoor er 
geen overlapping mogelijk is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visie op het plangebied 
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Grafisch Plan RUP Zandweg  
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1.2.4 BPA Zonevreemd bedrijf ATF 

Het BPA Zonevreemd bedrijf ATF werd goedgekeurd op 30 mei 2007 door de Vlaamse 
Regering. Het BPA werd opgemaakt in gevolge het positief planologisch attest dat door 
het bedrijf werd verkregen van de stad Antwerpen dd. 29 april 2005. Het bedrijf, actief 
op het gebied van grond-, weg-, en rioleringswerken is op haar huidige locatie gevestigd 
sinds het einde van de jaren 1970. Het bedrijf groeide uit tot een middelgrote 
onderneming. De site in Zandvliet wordt gebruikt als onderhoudsplaats van het eigen 
machinepark en opslagruimte voor bouwmaterialen.  
 
Het BPA wil het bedrijf ATF de kans bieden om haar activiteiten verder te zetten op de 
bestaande site en de huidige stockagefunctie op de terreinen, mits een verbeterd 
ruimtegebruik, te behouden.  
 

 
Grafisch plan BPA Zonevreemd bedrijf ATF 

Noot: Het BPA Zonevreemd bedrijf ATF is niet van toepassing op het plangebied van het 
RUP Dorpsversterking. Het BPA is wel aangrenzend. 
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1.2.5 BPA Bomenbank 

Het BPA Bomenbank werd op 26 juni 2006 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 
vraag van Aquafin ging de Stad Antwerpen op zoek naar een locatie voor een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor Berendrecht en Zandvliet. Deze locatie werd 
verkozen boven twee andere locaties omwille van de mogelijkheid tot buffering en de 
afstand tot het woonweefsel. Het RWZI zuivert het huishoudelijke afvalwater van de 
inwoners van Berendrecht en Zandvliet.  
 
Dit BPA beoogt het inrichten en structureren van de site van de bomenbank en het 
inbedden van het RWZI in de groene omgeving.  
 

 
Grafisch plan BPA Bomenbank  

Noot: Het BPA Bomenbank is niet van toepassing op het plangebied van het RUP 
Dorpsversterking. Het BPA is wel aangrenzend.  
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1.3 Zonevreemde verkavelingen  

In Berendrecht en Zandvliet zijn er vandaag in totaal 34 geldende zonevreemde 
verkavelingen (zie onderstaande figuur). Dit zijn verkavelingen die niet gelegen zijn in de 
bestemmingen waar wonen toegestaan is, zoals woongebied, woonpark, woongebied 
met landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied. De zonevreemde verkavelingen 
situeren zich binnen Berendrecht en Zandvliet veelal ofwel gedeeltelijk in woongebied 
en agrarisch gebied, of volledig in agrarisch gebied. Deze zijn geldig boven het 
Gewestplan en hebben eigen inrichtingsvoorschriften.  
 

 
Zonevreemde verkavelingen Berendrecht – Zandvliet  

1.4 Verordeningen 

1.4.1 Bouwcode 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ is van kracht vanaf 4 
april 2011. De bouwcode is een verzameling van regels die bepalen hoe in de stad 
Antwerpen gebouwd of verbouwd mag worden. Bouwplannen moeten aan deze 
voorschriften voldoen om een omgevingsvergunning te krijgen.  
 
Noot: De voorschriften van voorliggend RUP primeren boven deze van de Bouwcode.  
 



                                                                           _STARTNOTA  

startnota RUP Dorpsversterking – juni 2020  69 / 106 

 

1.4.2 Gewestelijke verordening hemelwaterputten, infiltratie en buffervoorzieningen 

Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening (d.d. 05/07/2013) bevat minimale 
voorschriften voor de lozing van niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde 
oppervlakten. Het algemene uitgangsprincipe hierbij is dat zoveel mogelijk herbruikt 
wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden 
geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd 
wordt afgevoerd naar de riolering. 
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2 BIJLAGE 2: BELEIDSKADER 

Het RUP Dorpsversterking positioneert zich tegenover verschillende plannen en 
projecten. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven. Relevante opmerkingen of 
conclusies worden in het cursief weergegeven.  

2.1 Relatie met de bovenlokale ruimtelijke structuurplannen 

2.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Goedgekeurd bij besluit door de Vlaamse Regering d.d. 23/09/1997 en later gewijzigd. 

 Grootstedelijk gebied Antwerpen 

De bestaande ruimtelijke structuur van Vlaanderen, in het bijzonder van de stedelijke 
structuur, en de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur vormen 
de basis voor het toekomstig stedelijk beleid. Vanuit deze beleidsmatige benadering 
kan het principe van de gedeconcentreerde bundeling worden waargemaakt en de 
druk op het buitengebied worden verminderd. Men opteert zowel voor 
kernversterking in het buitengebied als voor de herwaardering van bestaande steden 
en de stedelijke ontwikkeling.  In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt 
Antwerpen aangeduid als grootstedelijk gebied gelegen in de Vlaamse Ruit (stedelijk 
netwerk van internationaal niveau). 

Met de opmaak van het GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen (2009) 
wordt het grootstedelijk gebied Antwerpen afgebakend. Het district Berendrecht – 
Zandvliet – Lillo is gelegen in het buitengebied. 

 Economisch knooppunt 
Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als een economisch knooppunt. De 
stedelijke gebieden zijn van doorslaggevend belang voor de economische structuur 
van Vlaanderen. 

 Hoofdwegen 
R1 van A1 (Ekeren) tot A14 (linkeroever) wordt als hoofdweg geselecteerd. Tot de 
hoofdwegen behoren onder meer hoofdtransportassen en achterlandverbindingen, 
waarvan sommigen onderdeel zijn van “Trans-European Networks (TEN)”, het 
Europese netwerk van transportassen. Ondermeer de Ring rond Antwerpen is 
onderdeel van het TEN. 

 Primaire wegen II 
De hoofdfunctie van de primaire wegen II is het verzamelen naar het hoofdwegennet 
en primaire wegen I. De R10 (Singel) wordt als een primaire weg II geselecteerd. 

 Hoofdspoorwegennet voor personenvervoer 
De Lijn Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel behoort tot het net van de (inter)nationale 
verbindingen en de verbindingen van Vlaams niveau. 

 Hoofdwaterwegennet 
Naast zijn (inter)nationale verbindende functie ontsluit het hoofdwaterwegennet de 
belangrijkste economische knooppunten zoals de zeehaven van Antwerpen. Het 
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bestaat uit ondermeer de volgende waterwegen: het Albertkanaal, de Schelde-
Rijnverbinding en de dokken te Antwerpen en de Zeeschelde en de Bovenschelde. 
 

2.1.2 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een 
overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn, met name de strategische 
doelstellingen. 
 
De Vlaamse Regering heeft de ambitie om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te 
realiseren als opvolger van het RSV.  
 
De strategische visie van het BRV behelst een aantal strategische doelstellingen: 

 Terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag 

 Transformeren vanuit maatschappelijke ambitie 

 Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking 
 
En formuleert ook enkele ruimtelijke ontwikkelingsprincipes:  

 Meer doen met minder ruimte (ruimtelijk rendement verhogen, 
multifunctioneel ruimtegebruik en verweving) 

 Ontwikkelen vanuit samenhang (samenhangende steden en dorpen, 
samenhang vanuit energie, samenhangende veerkrachtige open ruimte) 

 De leefkwaliteit bevorderen: welzijn, woonkwaliteit en gezondheid 

 Samen aan de slag  
 
Noot: De visie van het RUP Dorpsversterking sluit aan bij de doelstellingen van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen om de open ruimte maximaal te vrijwaren, in te zetten 
op de kernkwaliteiten van het landschap en het bestaande ruimtebeslag beter te 
benutten. 

 
Van uitbreiden naar transformeren 
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2.1.3 Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen 

Het RSPA werd goedgekeurd bij ministerieel besluit d.d. 10/07/2001 en later gewijzigd. 
 
In het kader van het RSPA behoort het plangebied tot de hoofdruimte ‘Antwerpse 
fragmenten’. Dit is het deel van de Vlaamse ruit dat op grondgebied van de provincie 
Antwerpen gelegen is. Karakteristiek voor de hoofdruimte is de sterke verwevenheid van 
functies en activiteiten en de ambitie om te streven naar een stedelijke vernieuwing. De 
hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’ wordt nog verder uitgewerkt in zeven 
deelruimten.  
 
Het plangebied is gelegen in de deelruimte ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’. De 
deelruimte ‘Grootstedelijk Antwerpen’ behoudt een centrale rol en biedt ruimte aan de 
meest hoogwaardige functies. Dat geldt voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, 
grootschalige voorzieningen, (bv cultuur, gezondheidszorg, recreatie,..), distributie of 
verkeer. Een dergelijke concentratie van functies mag niet worden verzwakt door 
nieuwe polen van dit niveau te creëren. 
 
Volgende ruimtelijke principes zijn van toepassing op het Grootstedelijk Gebied 
Antwerpen:  
 Het grootstedelijk gebied wordt gezien als een geheel van gelijkwaardige 

grootstedelijke woonomgevingen met een hoog voorzieningenniveau.  

 De samenhang tussen de verschillende woonomgevingen wordt verzekerd door 
grootstedelijke elementen als een grootstedelijke groenstructuur en 
grootstedelijke assen. 

 De Schelde wordt opgenomen in een nieuwe gemengd groene, gemengd 
stedelijke vinger van het grootstedelijk gebied. 

 De woonomgevingen worden verbonden door een hoogwaardig openbaar vervoer 
netwerk. 
 

2.1.4 Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen  

 
De provincieraad keurde op 23 mei 2019 een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, 
de conceptnota, goed. Dit is de conceptnota van de uiteindelijke strategische visie. De 
strategische visie bevat de vier ruimtelijke principes en zeven strategieën, die de basis 
zijn voor het te voeren ruimtelijke beleid in de provincie Antwerpen.  
 
De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 
ruimtelijke principes: 

 zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte; 

 veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de 
toekomst; 

 nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook 
duurzaam verplaatsen; 

 eigenheid, want de ene plek is de andere niet. 
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2.2 Relatie met het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen 

Het strategisch ruimtelijk structuurplan (s-RSA) opteert voor een subtiel ingrijpen op wat 
Antwerpen eigen is. Het tracht met een beperkt aantal strategische acties een maximaal 
stimulerend effect te hebben op de plek en zijn omgeving. Daartoe formuleert het een 
generiek en een gebiedsgericht actief beleid. Deze zijn complementair en kunnen niet 
los van elkaar worden bekeken. 
 
Het s-RSA werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 21 
december 2006. Voor het s-RSA is in 2013 het initiatief genomen om een evaluatie en 
actualisatie door te voeren. Het evaluatierapport werd op 19 december 2014 
goedgekeurd en hierna werd de actualisatiefase opgestart.  
 

2.2.1 Richtinggevend gedeelte: generiek beleid 

Het generiek beleid beoogt de opmaak van een algemeen referentiekader dat van 
toepassing is op heel de stad. Het tracht zeven beelden uit het collectief geheugen te 
versterken: Antwerpen als Waterstad / Ecostad / Havenstad / Spoorstad / Poreuze stad 
/ Dorpen en Metropool / Megastad. Voor elk van deze beelden is een visie ontwikkeld 
die op haar beurt wordt vertaald in maatregelen en acties.  
 
Het plangebied of de onmiddellijke omgeving komt aan bod in nagenoeg elk van deze 
beelden. 
 
Waterstad 
Het herstellen van het waternetwerk kan gebeuren door de oorspronkelijke structuur 
opnieuw zichtbaar te maken daar waar mogelijk is. Dit betekent dat de kwaliteit van het 
publiek domein rondom rivier, beken, dokken en kanaal moet vergroot worden en dat de 
toegankelijkheid ervan moet verbeteren. Het beklemtonen van de relatie met het water 
betekent in hoofdzaak een herbevestiging van de ruimte langs de Schelde (‘stad aan de 
stroom’).  
 
Het Opstalvalleigebied ten zuiden van Berendrecht, uit het proces van het Strategisch 
Plan voor de Rechter Schelde Oever, een voorstel dat het structuurplan ondersteunt, 
mondt uit in een nieuw soort ‘nat’ gebied, ten zuiden van Berendrecht. 
 
Bij de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Antwerpen wordt de suggestie gedaan 
aan het Vlaams Gewest woongebieden op te nemen ter uitsluiting van verdere 
ontwikkeling op basis van watergevoeligheid. Gevraagd wordt om de watergevoelige 
woon-(WG), woonuitbreidings- (WUG) en woonreservegebieden (WRG) te herbestemmen 
in een gewestelijk RUP. Delen van Berendrecht-Zandvliet, aangeduid als WUG, behoren 
hiertoe.  



                                                                           _STARTNOTA  

startnota RUP Dorpsversterking – juni 2020  74 / 106 

 

  
Selectiekaart waterstad, RSA 
 
Ecostad 

Om de leefkwaliteit te verhogen, moet het stedelijk gebied zijn inwoners groene 
ruimten kunnen aanbieden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen. Eén 
van de doelstellingen voor de open ruimte is het differentiëren van het recreatief 
medegebruik. Sommige elementen van de stedelijke parkstructuur kunnen meer 
recreatief medegebruik verdragen dan andere.   
 
Eén van de mogelijke maatregelen en acties is het opmaken van een structuurschets 
voor Berendrecht-Zandvliet (reeds gebeurd). Berendrecht-Zandvliet-Lillo is het enige 
district dat volledig gelegen is buiten het eindvoorstel afbakening van het Grootstedelijk 
Gebied Antwerpen (Arohm, Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen, 15 april 2005). 
Er gelden specifieke regels en planprocessen, vertrekkende vanuit het versterken van de 
samenhang van de open ruimte. Volgende vraagstukken moeten hierbij opgelost 
worden: 
 

 De algemene samenhang van het stedelijk agrarisch landschap. 

 De bufferende functie voor de haven. 

 De randafwerking van het resterende woonuitbreidingsgebied Berendrecht met 
inbegrip van woonfunctiegebonden voorzieningen. 

 Het aanbrengen van een structuur in de wijk Viswater in samenhang met de 
oude dorpskern van Berendrecht. 

 Het versterken van de centrumfunctie Berendrecht, resp. Zandvliet. 

 Het oplossen van de zonevreemdheid recreatie, bedrijven, recyclagepark en 
wonen (incl. mogelijk permanent wonen in de weekendverblijven). 

 Landschappelijke inpassing van het nieuwe lokaal bedrijventerrein. 
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Selectiekaart ecostad, RSA 
 
Havenstad 

De haven is en blijft in de eerste plaats een belangrijke wereldhaven. Aan de selectieve 
en multimodale bereikbaarheid en de logistieke organisatie moet groot belang gehecht 
worden. Maar ook de ruimtelijke interacties tussen stad en haven, de mogelijkheden om 
de stad en polders goed te laten aansluiten aan de haven, en omgekeerd: de afwerking 
van de haven in de richting van de stad, moeten uitgewerkt worden. 
 
Eén van de doelstelling voor de haven is de interactie met de stad te verbeteren. Het 
vormgeven van een meer stedelijke omgeving in de contactzones met de haven of een 
buffer vormen tussen de noordelijke dorpen en de haven (poldergebieden) is een 
belangrijke doelstelling. De stedelijke parkstructuur dient ook hier de haven te 
omarmen, met inbegrip van het Opstalvalleigebied ten zuiden van Berendrecht voor de 
noordelijke wetlands (SPRSO). 
 
Rond de haven geldt een natuurlijke zone als buffer tussen de dorpen (Ekeren, 
Berendrecht, Zandvliet, Lillo). Een nieuw ‘nat’ natuurgebied is voorzien ten zuiden van 
Berendrecht. Aandacht moet gaan naar de afwerking van de bestaande 
woonuitbreidingsgebieden. 
 
Het structuurplan ondersteunt de natuur (Opstalvalleigebied) die is uitgewerkt voor de 
haven op de Rechter Schelde Oever, waarbij natuurlijke elementen die ten voordele van 
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de havenactiviteiten uit het Havengebied zullen verdwijnen, worden gecompenseerd ten 
zuiden van Berendrecht. Hier moet onderzocht worden in hoeverre de inrichting aan de 
grenzen met de aangrenzende woonuitbreidingsgebieden kan afgestemd worden met de 
randafwerking van de bebouwing. 
 
Illustratie: een nieuwe situatie voor Berendrecht en Zandvliet. Berendrecht en Zandvliet 
zijn de noordelijke dorpen, grenzend aan de haven en afgescheiden van de stad door die 
haven. Ze hebben hun landelijk karakter behouden en hebben lage dichtheden. Via de 
snelweg is er een snelle verbinding met de stad. Om het beeld van de Havenstad te 
verwezenlijken wordt een groene buffer gecreëerd die de zuidelijke en de westelijke 
grens van de nederzettingen bepaalt, om zo de residentiële gebieden af te schermen van 
de havenactiviteiten maar ook om de natuurdoelstellingen vanuit het strategisch plan 
voor de haven te behalen. De buffer zal tevens de dorpen met de stad verbinden via een 
langgerekte stedelijke parkstructuur en zo (voor traag verkeer) een alternatief bieden 
voor de snelweg. 

   
Selectiekaart havenstad, RSA 
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Spoorstad 
De Putsebaan, doorheen het centrum van Zandvliet richting A12 (zonder aansluiting), 
wordt voorgesteld als bijzondere variant van stedelijke boulevard. De belangrijke 
oostwestverbindingen ten noorden van de stad maakt verbinding tussen een kern 
(Zandvliet) en de haven.  
 
In het structuurplan wordt voorgesteld het deel van de Antwerpsebaan ten zuiden van 
Berendrecht tot aan de kruising met de Kruisweg, niet meer te selecteren op primair 
niveau. In het RSV wordt de Antwerpsebaan grotendeels als primaire weg categorie II 
geselecteerd. In het mobiliteitsplan wordt deze schakel als lokale weg, type 
verzamelweg in Havengebied geselecteerd. 
 
De opmaak van structuurschets Berendrecht-Zandvliet wordt aangehaald als suggestie 
aan het Vlaams gewest met betrekking tot de A12. Mogelijke suggesties voor de 
streefbeeldstudie A12 zullen hierbinnen worden ingebracht, in zover het proces dit nog 
toelaat. 
 

  
Selectiekaart spoorstad, RSA 
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Poreuze stad 

Vanuit de doelstelling om het sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch evenwicht 
in verschillende wijken te herstellen via ingrepen in de morfologie, de leegstand terug te 
dringen en de porositeit te verhogen, kunnen een aantal richtlijnen aangehaald worden 
die ondersteunend werken bij de opmaak van RUP’s. Op basis van de bestaande 
ruimtelijke structuur worden een aantal gebiedstypes aangeduid, met daaraan 
gekoppeld een specifiek ruimtelijk beleid. 
 
Zowel Berendrecht als Zandvliet worden geselecteerd als stedelijke centra met 
aanpalende oude wijken buiten de Kernstad (= Binnenstad + 19de-eeuwse gordel). Voor 
deze stedelijke centra annex oude wijken kunnen eveneens gebiedsgerichte RUP’s 
worden opgemaakt. 

 

 
Selectiekaart poreuze stad, RSA 
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Dorpen en metropool 
Voor de stedelijke centra (Berendrecht en Zandvliet) zal een structuurschets de opgave 
verder uitwerken en dit in een ruimer verband (de omliggende open ruimte).  Volgende 
vraagstukken moeten hierbij opgelost worden:  

 de algemene samenhang van het stedelijk agrarisch landschap; 

 de bufferende functie voor de haven; 

 de randafwerking van het resterende woonuitbreidingsgebied Berendrecht met 
inbegrip van woonfunctiegebonden voorzieningen;  

 het aanbrengen van een structuur in de wijk Viswater in samenhang met de 
oude dorpskern van Berendrecht;  

 het versterken van de centrumfunctie Berendrecht, resp. Zandvliet;  

 het oplossen van de zonevreemdheid recreatie, bedrijven, recyclagepark en 
mogelijk permanent wonen in de weekendverblijven;  

 de inplanting en landschappelijke inpassing van het nieuwe lokaal 
bedrijventerrein. 

 
Het Opstalvalleigebied (Berendrecht) wordt aangeduid als gebied dat niet bebouwd kan 
worden.  Een belangrijk deel van de zuidelijk gelegen woonuitbreidingsgebieden, en ook 
agrarische gebied, te Berendrecht maakt deel uit van een natuurcompensatievoorstel in 
het kader van het Strategisch Plan voor de Rechter Schelde Oever. Dit gebied zal worden 
heringericht voor natuur, waaronder ook natte natuur, als compensatie van delen van 
de wachtboezems en de Kuifeend, die naar aanleiding van de optimalisatie van de main 
hub in de haven zullen verdwijnen. Met dit voorstel wordt voldaan aan de Europese 
compensatiewetgeving. Gevraagd wordt om bij de inrichtingsplannen de randafwerking 
van het resterende woonuitbreidingsgebied mee in rekening te brengen. 
 
Ter opvang van de ruimtebehoefte voor nieuwe lokale bedrijven moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. Volgens het 
eindvoorstel afbakening van het Grootstedelijk Gebied Antwerpen door Arohm (april 
2005) zijn de districten Berendrecht en Zandvliet en het uiterst noordelijk deel van 
Ekeren niet opgenomen in het stedelijk gebied. 
 
In het buitengebied is zowel de aanbod- als de vraagzijde bestudeerd. En ook hier zijn 
vanuit de aanbodzijde verschillende locaties geëvalueerd, welke resulteert in één 
ontwikkelingslocatie, m.n. de site ‘Krommeweg’ te Berendrecht. Het aansnijden en het 
aanduiden van de exacte locatie van dit bedrijventerrein is voorwerp van verder 
onderzoek. Bij een eerste screening van mogelijke zoeklocaties in het buitengebied zijn 
strookvormig de ganse noord- en zuidrand van het dubbeldorp Berendrecht-Zandvliet en 
de centrale ruimte tussen vermelde kernen onderzocht. Zoekzones Zandvliet Noord 
(richting Noordlandpolder) en Berendrecht Zuid (richting Opstalvalleigebied) moeten 
onderzocht worden in hoeverre zij verenigbaar zijn met het bereikte evenwicht in de 
ruimtebalans van natuurcompensaties naar aanleiding van het strategisch plan Haven 
van Antwerpen. De centraal gelegen zoekzone Krommeweg is onderwerp van verder 
onderzoek. 
 
Berendrecht – Zandvliet is tevens geselecteerd als cultuurrecreatieve cluster. Het doel is 
om de noord-zuidverbinding te benadrukken, zoals gesuggereerd voor de stedelijke 
centra, met de bedoeling om de twee dorpen en hun voorzieningen te laten werken in 
één groter systeem. Vandaar dat nieuwe sportvoorzieningen en/of scholen moeten 
geplaatst worden in deze as, met de bedoeling het concept te versterken en een duide-
lijke ruimtelijke structuur te vormen. 
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Selectiekaart dorpen en metropolen, zoom op Berendrecht – Zandvliet, wonen 
 
 

 
Selectiekaart dorpen en metropolen, recreatie 
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2.2.2 Richtinggevend gedeelte: actief beleid 

De zachte ruggengraat is een opeenvolging van onderling verbonden ruimtes, 
gerelateerd aan het watersysteem. Het plangebied situeert zich ter hoogte van het 
Havenpark (één van de vijf parken). Het is de bedoeling om de strategische ruimte van 
de zachte ruggengraat te integreren in het Strategisch Plan voor de Rechter Schelde 
Oever. Doel is om de ontwikkeling van een aaneengesloten parkstructuur te garanderen 
langs en binnen het Havengebied, dat de rol van de havenbuffers versterkt en gelinkt is 
aan het grotere landschapsproject voor de polders in het noorden. Natuurcorridors 
binnen de haven (netwerk ecologische infrastructuur) en langs de rivier worden bewaard 
en versterkt en er is zachte recreatie mogelijk. 
 
De buffer tussen de haven en de noordelijk gelegen dorpen kan een startpunt zijn voor 
een park dat hen verbindt met de stad. Het park kan ook een belangrijke rol spelen, 
zowel voor het water, door de stromen die vanuit het oostelijke watersysteem afkomstig 
zijn op te vangen, als voor de bossen, als barrières tegen de bedrijventerreinen in de 
haven. 
 
De voorstellen voor het Opstalvalleigebied (Berendrecht), het Schijnkanaal of de 
wachtplaats voor binnenvaart (aan de Noordlandbrug) afkomstig uit het SPRSO, zijn 
verenigbaar met het concept van de zachte ruggengraat en het havenpark. 
 
In de stedelijke centra, Berendrecht en Zandvliet, wordt een stedelijk programma 
bepaald: 
De doelstelling voor Berendrecht is het plannen van nieuwe voorzieningen in het 
district, dat een sterk ruraal karakter heeft. Berendrecht is gelegen in een kwalitatieve 
landelijke omgeving. Het district kent een oost-westelijke ontwikkeling langsheen de 
Monnikenhofstraat, waar de voornaamste voorzieningen en publieke functies gesitueerd 
zijn. Het buurtcentrum is gelegen aan de zuid-westkant, en bestaat enkel uit een kerk, 
enkele winkels, bars en restaurants. Er worden geen betekenisvolle ontwikkelingen 
aangeduid in dit centrum. De structuur van het district en zijn sterke relatie met 
Zandvliet suggereert wel een noord-zuidelijke ontwikkeling langs de Dorpstraat. Rond de 
Dorpstraat zijn ook de belangrijkste voorzieningen, buurten en het huidige centrum 
gelegen. In zuidelijke richting van het districtshuis bevindt zich een groengebied, dat 
moet worden ingericht als bufferzone tussen stad en haven en dat deel moet uitmaken 
van de groene corridor die naar de stad leidt, langs de haven. Dit groen gebied maakt 
deel uit van het Strategisch Plan voor de Rechter Schelde Oever, nl. het 
Opstalvalleigebied. 
Doelstelling voor Zandvliet is het verbeteren van het stedelijk karakter van het centrum, 
rond de nieuwe projecten en voorzieningen. Net als Berendrecht, is het dorp ontwikkeld 
in oost-westelijke richting (langs de Putsebaan), tussen de haven en de snelweg. Het 
huidige centrum is gelegen aan de oostelijke kant. Het verschil is dat Zandvliet beter 
voorzien is van winkels en publieke functies langs de hoofdstraat, en dat het district een 
sterk centrum heeft dat contrasteert met de rurale context. Rond het huidige centrum 
bevinden zich enkele ontwikkelingsgebieden die op korte termijn kunnen worden 
bebouwd. Deze open gebieden die aangeduid zijn in het gewestplan, moeten worden 
ontwikkeld en voorzien van een programma om het stedelijke karakter van het centrum 
te verbeteren; nieuwe ontbrekende voorzieningen kunnen aan het centrum toegevoegd 
worden. Er wordt gesuggereerd om langsheen de Putsebaan het stadsweefsel te 
vervolledigen door de open percelen te bebouwen. Het is ook nodig om het groengebied 
tussen het centrum en de haven in te richten om zo een sterke buffer en een groene 
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verbinding naar het zuiden te creëren. O.a. de Zouten, zoals voorgesteld in het 
Strategisch Plan voor de Rechter Schelde Oever, komt hiervoor in aanmerking. 
 
 

 

 
De zachte ruggengraat 
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2.2.3 Bindend gedeelte 

De opmaak van de structuurschets voor Berendrecht-Zandvliet is opgenomen als 
actiepunt binnen het bindend gedeelte van het s-RSA. Dit betekent dat de actie prioritair 
is voor de implementatie van het generiek beleid. 
 
Noot: Intussen werd de structuurschets opgemaakt (zie 2.3 Structuurschets Berendrecht-
Zandvliet).  
 

2.2.4 Inspiratienota 

In 2018 werd de inspiratienota voor de Stad Antwerpen uitgegeven. Deze inspiratienota 
omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met 
een tijdshorizon tot 2050. De onderzoeksfase van de nota liep van 2016 tot 2018 en 
vormt de basis voor het nieuwe Strategische Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 
2019 wordt uitgewerkt. 

De inspiratienota is het vervolg op de beleidsnota van de stadsbouwmeester Christian 
Rapp en geeft inspiratie om te werken aan een nieuw strategisch ruimteplan voor de 
stad volgens drie overkoepelende thema’s: levendige woonstad, slimme netwerkstad en 
veerkrachtig landschap. 

Het eerste thema, de levendige woonstad, omvat het idee dat Antwerpen een woonstad 
is en wil blijven. De geplande ontwikkelingsprojecten in combinatie met de vele 
vastgoedprojecten uit de private sector, zorgen samen voor voldoende woningen die de 
bevolkingsgroei volgen. Inzetten op kwaliteit van woningen met behulp van 
inspirerende woontypologieën is prioritair. Dit woonbeleid is gekoppeld aan een 
specifieke ontwikkelingsstrategie die varieert over het grondgebied. Specifiek voor het 
voorliggende RUP maakt Berendrecht en Zandvliet deel uit van de Polderdorpen.  

Hoewel de Polderdorpen een gelijktijdige groei hebben gekend als de rest van de 20ste-
eeuwse gordel, onderscheiden ze zich door de grote aanwezigheid van groene gebieden 
in en rond de ‘dorpskernen’. Het contrast tussen het dorp en het ommeland is hier 
typerend en kan nog verder geaccentueerd worden, door stadsvernieuwing, en zeker 
door de heraanleg van de publieke ruimte. De dorpskernen met smalle dorpsstraten 
hebben ten opzichte van andere districtscentra een eerder lage dichtheid. Naar analogie 
van de ontwikkelingsstrategieën in de 20ste-eeuwse gordel kan hier selectief verdicht 
worden. Zo kan hier en daar iets hoger worden gebouwd, in combinatie met de 
omvorming van de straat van circulatieruimte tot aangename verblijfs- en 
ontmoetingsruimte. Parkeren kan geclusterd worden om meer ruimte te maken voor 
groen en water. Verdichting moet hier altijd tegelijk het groenblauwe landschap 
versterken door voldoende trage doorsteken en doorzichten te voorzien.  

De gebieden rond de centra komen minder in aanmerking voor verdichting. De 
bebouwing is erg gevarieerd en bestaat uit lintbebouwing, halfopen en open bebouwing 
in overgedimensioneerde straten en soms weidse groengebieden. Nog niet bebouwde 
gronden behouden hun bouwrecht, maar inplanting en typologie moeten het 
omliggende landschap versterken, zichtbaar maken, ontsluiten en verbinden. Zo werkt 
de structuurvisie voor Berendrecht en Zandvliet onder meer met het concept 
‘landschapskamers’. Dit zijn de huidige open ruimten tussen de woningen, waar enkel 
gebouwd mag worden op voorwaarde dat er nieuwe woonvormen komen met een 
zekere mate van collectiviteit en dat het kamerlandschap versterkt wordt. 

Het tweede thema, de Slimme Netwerkstad, streeft naar een economisch krachtige en 
bereikbare stad. De grote verwevenheid en diversiteit aan voorzieningen en 
bedrijvigheid en het uitgebreide multimodale vervoersnet geven Antwerpen alle troeven 
om te blijven groeien als korte afstandsstad: een stad die floreert op buurt-, stads- en 
bovenlokaal niveau dankzij slimme, vlotte en efficiënte verbindingen en bereikbaarheid.  
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Het derde en laatste thema is het veerkrachtige landschap. Dit thema focust zich op de 
onbebouwde ruimte van de stad, tuintjes, pleinen, parken tot grote, historische 
landschappen. Groen en water moeten terug in de stad infiltreren en een 
maatschappelijke rol opnemen. Stad en open ruimte beconcurreren elkaar niet langer, 
maar vormen samen een permeabel systeem dat de ecosysteemdiensten van groen diep 
in de stad brengt. De gebiedsstrategie die hiervoor wordt uitgewerkt bestaat ten eerste 
uit drie grote superparken die uit de stadsregio de stad als groene vingers infiltreren. 
Daarnaast bevindt zich, verspreid over de stad groene nevel. Dit zijn publieke groene 
ruimten van parken en pleinen, maar ook private tuinen, groendaken en geveltuinen. De 
verbindingen tussen de superparken worden opgenomen door het Ringlandschap en het 
Scheldepark. Deze groenstructuur moet versterkt, uitgebreid en met elkaar worden 
verbonden om de via groene verbindingen de stad te kunnen doorkruisen.  
 
Noot: De ambities van voorliggend RUP sluiten aan bij het eerste en derde thema. 
Binnen de landschapskamers zal ingezet worden op nieuwe en inspirerende 
woontypologieën. Daarnaast is het doel om het typerende contrast tussen de dorpen en 
het omliggende landschap extra te accentueren door de open ruimte maximaal te 
vrijwaren en zichten naar het open landschap te behouden.  
 

Drie overkoepelende thema’s  
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2.3 Structuurschets Berendrecht – Zandvliet 

De structuurschets voor Berendrecht – Zandvliet dateert van 04/02/2015, en werd 
opgemaakt door studiebureau 1010 - aaa - Boomlandscape.  
 
In deze structuurschets worden de krijtlijnen uiteen gezet voor de toekomstige 
ruimtelijke structuur van de twee dorpen Berendrecht en Zandvliet. De structuurschets 
is opgebouwd uit vier verhaallijnen, die hieronder worden toegelicht. 
 
Noot: Het RUP Dorpsversterking is voornamelijk een uitwerking van de eerste twee 
verhaallijnen, zijnde “de dorpen op het landschap” en “het huis in het dorp”.  
 

2.3.1 De dorpen op het landschap 

Deze verhaallijn geeft aan hoe het landschap versterkt wordt. Berendrecht en Zandvliet 
dragen een grote landschappelijke kwaliteit in zich. De dorpen worden geflankeerd door 
verschillende landschappen: de Zouten, de Opstalvallei, de Kabeljauwpolder en 
Grenspark Kalmthoutse Heide. Deze landschappen bepalen het vestigingsklimaat en de 
identiteit van de dorpen. De landschappen worden daarom gekoesterd en waar nodig 
versterkt.  
 
Ook tussen beide dorpen en binnen het bestaande bebouwde weefsel van de dorpen zijn 
er veel open ruimtes, de zogenaamde ‘landschapskamers’. Het zijn imposante groene 
ruimtes die vaak nog agrarisch in gebruik zijn. Met het wegvallen van de landbouw als 
programma alsook de vraag om groei van de inwoners en woningen  binnen de dorpen, 
neemt de druk op deze openheid steeds verder toe.  
 
De structuurschets benadrukt het belang om de landschappen en bestaande open 
ruimtes van Berendrecht en Zandvliet te versterken tot een duurzaam en robuust groen 
raamwerk dat in staat is de ontwikkelingen (o.a. veranderingen in de landbouw, 
toenemende druk van bebouwing) op te vangen en het vestigingsklimaat van de dorpen 
te verbeteren.  
 
Zo kan er in de landschapskamers plaats gemaakt worden voor sport, spel en 
ontmoeting. De openheid, zichten en verbindingen van en tussen de kamers worden 
gedramatiseerd. Het opzet is de kamers open te houden, alternatieve vormen van 
agrarisch gebruik te stimuleren, de randen te benadrukken door beplanting van 
bomenrijen en/of hagen, infiltratie en buffering te stimuleren, sloten en trage 
wegennetwerk uit te breiden.  
 
Het agrarisch gebruik van de open ruimte kan gestimuleerd worden door ruimte te 
bieden  
aan alternatieve vormen van landbouw zoals plukboerderijen, biologisch en ecologische 
landbouw of veeteelt, collectieve moestuinen, infiltratievelden,… Deze vormen van 
landbouw vragen minder ruimte.  
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De dorpen op het landschap: synthesekaart visie 
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2.3.2 Het huis in het dorp 

 
Het historisch karakter en het landschap vormen het kapitaal van de dorpen. De 
hoevegebouwen moeten zoveel mogelijk bewaard blijven. De stallen, schuren en 
boerenhuizen geven karakter aan het landschap en zijn verbonden met de geschiedenis 
ervan. Ze moeten zo goed mogelijk bewaard worden en hun poortfunctie naar het 
landschap behouden. De hoeves kunnen bij herbestemming op een hedendaagse manier 
worden ingevuld voor wonen, werken, commerciële, sociale of publieke functies.  
 
Om het residentieel aanbod te diversifiëren mag er nog gebouwd worden binnen de 
landschapskamers, op voorwaarde dat er gekozen wordt voor nieuwe woonvormen die 
het kamerlandschap versterken en een zekere mate van collectiviteit in zich dragen. De 
bestaande open verbindingen tussen het kamerlandschap en de grote open ruimtes in 
de randen van de dorpen mogen niet dicht gebouwd worden. De landschapskamer moet 
verbonden blijven met het grotere landschappelijk kader.  
 
De bestaande trage wegen kunnen door het herstellen van de missing links uitgebouwd 
worden tot een sterk netwerk voor traag verkeer. De vele open ruimtes langs het 
netwerk kunnen mits enkele kleine ingrepen aantrekkelijker gemaakt worden voor 
zachte vormen van recreatie (sport en spel).  
 

 
Het huis in het dorp: synthesekaart visie  
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2.3.3 De dorpen aan de haven 

Deze verhaallijn wil de relatie tussen de dorpen en de haven verbeteren. Een waterbus 
naar de haven of de stad wordt als alternatief vervoer voorgesteld. De dienst kan zinvol 
zijn voor verschillende soorten gebruikers: pendelaars naar stad, toeristen, werknemers 
van de petroleumhaven. Het Havenbedrijf bekijkt de opties.  
 
Goederentransport over het water kan ook voor de dorpen een rol spelen, bv. voor het 
afvoeren van gesorteerd afval of het aanvoeren van bulk- of palletgoederen voor 
bouwbedrijven of werven. Verder kan onderzocht worden of het energieoverschot van 
de havenbedrijven gebruikt kan worden om de dorpen van energie te voorzien.  
 

 
De dorpen aan de haven: synthesekaart visie  
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2.3.4 De dorpen en de stad 

In de verhaallijn ‘de dorpen en de stad’ wordt ingezet op recreatie en op betere linken 
met de buren. De stad Antwerpen en de dorpen Berendrecht-Zandvliet kunnen profiteren 
van elkaars nabijheid. De grote (regionale) landschappen rond de dorpen, meer bepaald 
het Grenspark Kalmthoutse Heide, het project Havenland, de Zouten, de Opstalvallei en 
de Kabeljauwpolder bieden in combinatie met het cultuurhistorisch erfgoed een 
aantrekkelijke uitloop voor stad en dorp. Aansluitingen op deze landschappen kunnen de 
aantrekkelijkheid van de dorpen verhogen.  
 
In de structuurvisie worden de landschappen middels recreatieve poorten (goed 
bereikbare entreegebieden) duidelijker geadresseerd en vindbaar. Deze poorten zijn 
gekoppeld aan publiek transport (waterbus, snelbus), OV-kruispunten en langzaam 
verkeerroutes, en gekoppeld aan recreatieve trekpleisters (restaurant, zwemvijver, 
evenementenweide, tulpenpluk, manège, en B&B).  
 
Landschappelijk zwakke schakels en ‘missing links’ in het zachte padennetwerk tussen 
dorp stad en landschap worden aangelegd en aangesloten op regionale fiets-, ruiter-en 
wandelpaden. Ook wordt ‘Het rondje dorp’ geïntroduceerd: een ringvormig fietspad dat 
de landschappen met de dorpen en de recreatieve poorten verbindt, alsook de 
‘Polderroute’ die de dorpen met scholen in de omgeving verbindt een snelle route 
tussen Zandvliet en Stabroek vormt.  
 

 
De dorpen en de stad: synthesekaart visie 
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2.4 Andere lopende of geplande projecten en plannen 

2.4.1 Ontwerpend onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen 

In 2017 verrichte Maat-ontwerpers in opdracht van Ruimte Vlaanderen ontwerpend 
onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen. 
 
Vlaanderen is kleinstedelijk en dorps. De regio kent globaal een hoge graad van 
verstedelijking maar heeft ook een sterk gediversifieerd nederzettingspatroon. Dat 
wordt gekenmerkt door enkele middelgrote steden, een veelvoud van kleine steden en 
daartussen een keten van rurale nederzettingen; van grote dorpen tot piepkleine 
gehuchten. De uitdagingen die zich aandienen in dorpen zijn groot en vragen om een 
specifiek ontwerp, project en beleidshouding. Want het dorp van weleer, waar heel het 
leven van de bewoners zich zowat afspeelde, is niet meer. Het dorp is groter geworden 
en heeft een pak van haar lokale voorzieningen verloren aan een veel ruimere regio.  
 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van ruimtelijke principes en criteria voor 
de ontwikkeling van sterke dorpen binnen een ruimere regio. De volgende aspecten 
worden bekeken: 

 Waarom --> Voor welke opgaves en uitdagingen staan dorpen vandaag? 

 Waar --> Waar bieden zich kansen aan om kernversterking op te enten? 

 Wat --> Welke activiteiten bieden kansen voor kernversterking? 

 Hoe --> Welke ruimtelijke strategieën voor meer of minder ruimtelijk rendement 
en functieverweving kunnen toegepast worden? 

 
Het onderzoek zoomt in op vier type-omgevingen waarvoor strategieën voor 
kwalitatieve kernversterking op maat worden verkend. De type-omgevingen zijn 
representatief voor Vlaanderen en vertrekken vanuit reële situaties, zonder kant-en-klare 
masterplannen te beogen voor deze dorpen. De kernversterking is er expliciet gericht op 
het aanscherpen van de eigenheid van het dorp als woon- en verblijfsmilieu. Ieder dorp 
in Vlaanderen herkent zich wel in één of meerdere van deze strategieën, die ze kan 
gebruiken als hefboom voor de versterking van het dorp en bij uitbreiding de versterking 
van de ruimere regio. 
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Cover ‘Ontwerpend onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen’ (bron: Maat-
ontwerpers) 
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2.4.2 Groenplan Antwerpen 

Berendrecht en Zandvliet maken onderdeel uit van het Noorderpark, meer specifiek van 
de Scheldepolders en de Opstalvallei. Het superpark Noorderpark bestaat uit het 
Laagland, de Wetlands, de Polders van Stabroek, de Opstalvallei, de Scheldepolders en 
het Noordelijk Heideland. Het gebied markeert de overgang tussen de hogere Brabantse 
Wal en de lagere poldergronden. Het omvat landschappen die verschillende 
geografische niveaus of lagen vertegenwoordigen. Het groenplan zet in op de 
raakvlakken tussen deze landschappen en de onderlinge samenhang doorheen het hele 
superpark. 
 

 Overzicht 5 superparken 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom Berendrecht–Zandvliet 
(bron: Groenplan, Levendig 
landschap) 
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Opstalvallei 
Het landschap ‘Opstalvallei’ situeert zich tussen het Kanaaldok, de dorpskern van 
Berendrecht, de A12 en het Antwerpse havengebied. Het bestaat uit verschillende 
deelgebieden: de Zouten, het Reigersbos, de Bomenbank, Opstalvallei-Oost en 
Opstalvallei-West. De oorsprong van de Opstalbeek ligt op de grens van Antwerpen en 
Stabroek en situeert zich aan de oostelijke zijde van de A12. Daar stroomt de beek 
vandaag subtiel doorheen de polders rond Stabroek. Ten westen van de A12 kent de 
beek een andere ontwikkeling. Omgeven door dorp, snelweg en haven, structureert ze 
het landschap en rijgt landbouw- en natuurcompensatiegebied aan mekaar. 
 
Een groot deel van het landschap wordt omwille van compensatie voor 
havenontwikkeling getransformeerd naar natuurgebied, waar enkel functies mogelijk 
zijn die de compensatieverplichtingen en instandhoudingsdoelstellingen van het 
Europees Vogelrichtlijngebied beogen. In combinatie met deze transformatie vormt de 
waterhuishouding een aandachtspunt om een overstap te maken van waterdrainage 
naar waterbuffering. Ook het raakvlak tussen het landschap, de haven en het dorp is een 
uniek punt waarop ingezet dient te worden.   
 
De Opstalvallei is een merkwaardige open ruimte die momenteel volop in transformatie 
is. Het is een verweven rand. Volgende strategieën worden voor dit gebied uitgewerkt : 

 Vernatten: De vroegere polderstructuur met talrijke sloten was er op gericht om 
het water zo snel mogelijk naar de Schelde te voeren. Door de inpassing van de 
dokken werd die logica verbroken. De combinatie van het door beken en 
drainerende sloten aangevoerde water en de hoge grondwaterstand t.g.v. de 
dokken leidt nu tot wateroverlast. Een beekvallei met open watersysteem 
wordt uitgewerkt met aandacht voor de waterhuishouding in de omgeving. Om 
alle natuurdoelstellingen te bereiken; 

 Verkennen: De relatie tussen de Opstalvallei en het dorpsweefsel is vandaag 
eerder afstandelijk en nostalgisch. De vallei is slechts beperkt toegankelijk. Op 
specifieke plekken creëert selectieve doorwaadbaarheid meer beleving van het 
landschap. Er zijn veel opportuniteiten om het gebied opnieuw bij de dorpen te 
betrekken. 
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Visie Opstalvallei (bron: Groenplan) 
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Scheldepolders 
De Scheldepolders zijn in het uiterste noorden van Antwerpen gesitueerd. Het 
merendeel van het landschap bevindt zich buiten de stadsgrens op Nederlands 
grondgebied. Buiten de stad zijn de Scheldepolders nog vrij gaaf en vormen ze een groot 
aaneengesloten  
landschap. Eénmaal de Belgische grens overschreden verbrokkelen de poldervelden. De 
druk op dit landschap is vrij groot. Door de havenuitbreidingen van de afgelopen 
decennia   
zijn de Scheldepolders in Antwerpen bijna verdwenen. Door de bevolking aangroei 
worden steeds meer poldergronden voor verkaveling aangesneden. 
 
De Scheldepolders dringen stapsteengewijs binnen in de stad en omringen het 
bouwweefsel van het polderdorp Zandvliet. 
 
De Scheldepolders zijn gesitueerd op een bijzondere plek in de groenstructuur en t.o.v. 
de   
polderdorpen. De focus ligt op het benutten en versterken van die locatie. Enerzijds 
betekent dit inzetten op de landschappelijke gradiënt tussen het Kempisch Plateau en 
het Scheldeland door de ecologische doorwaadbaarheid van de open ruimte ertussen te 
optimaliseren. Anderzijds wordt die open ruimte benut om de relatie tussen de dorpen 
onderling te verbeteren. 
 
Volgende strategieën worden voor de Scheldepolder uitgewerkt: 

 Infiltreren: De Scheldepolders hebben een historisch gegroeide agrarische 
invulling. Vandaag worden er nieuwe eisen aan het landschap gesteld die 
aandacht voor andere aspecten vergen. 

 Conserveren: De Scheldepolders worden nog gekenmerkt door een sterk 
cultuurhistorisch landschapsbeeld. Behoud en versterking ervan is wenselijk. 

 Confronteren: Door de uitwaaiering van het bouwweefsel zijn de raakvlakken 
tussen de open polderruimte en de bebouwing op heel wat plekken vervaagd. 
Uitzuivering is wenselijk om de beleefbaarheid van de polders te versterken. 
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Agrarisch gebied tussen de twee dorpen (“Molenakker”): kleinmazige corridor 
De landschapsbeleving in Berendrecht en Zandvliet wordt sterk bepaald door de 
versnippering en de druk vanuit weginfrastructuren en het bouwweefsel. De randen van 
het landschap zijn er ongedefinieerd en verbrokkeld. Vooral het gebied tussen de beide 
polderdorpen lijkt volledig door achterkanten omgeven te zijn. Deze zone heeft 
desondanks een interessant potentieel als verbindingsplek tussen de dorpen en tussen 
de landschappen. 
 
Het Groenplan stelt voor dit gebied daarnaast ook als doel het stimuleren van infiltratie 
van water, alternatief agrarisch gebruik en het inzetten op ontsnippering.  
 
In het Groenplan wordt dit gebied bij het thema ‘beleving’ opgenomen als case. Het 
evenwicht tussen de landschappelijke kenmerken en het gebruik van de open ruimte 
wordt hier belicht. Er zijn nog veel kansen aanwezig zoals markante vergezichten en 
enkele knooppunten in het lokale trage netwerk. Tegelijkertijd is er de constante 
dreiging van verdere dichtslibbing en versnippering van het landschap door nieuwe 
bebouwing of te intensieve hobbylandbouw. 
 
Het gebied vormt in Antwerpen de laatste zone waar tussen de Brabantse Wal en het 
Kanaaldok nog een continue open ruimte aanwezig is. Het gebied is vandaag 
grotendeels in gebruik als (hobby)landbouwgrond en slechts beperkt toegankelijk. De 
onderlinge samenhang van de verschillende delen wordt meer en meer aangetast door 
uitzwermende woonlinten. De plek is binnen deze context een interessante 
onderzoekslocatie omwille van: 

 de potentie om de versmelting van de polderdorpen te vermijden. 
 de fijnmazige agrarische structuur i.f.v. versterking van de ecologische 

gradiënt. 
 de behoefte om de recreatiedruk te kanaliseren. 
 de noodzaak om het watersysteem om te vormen van versnelde afvoer naar 

infiltratie. 
 de opwaardering tot dorpenweide volgens de structuurschets Berendrecht – 

Zandvliet. 
 
In het gebied Molenakker heeft de laatste decennia een grote verandering in 
belevingswaarde plaatsgevonden. Voor de uitbreiding van de haven en dorpen, werd het 
polderlandschap vooral bepaald door: 

 wijds- en openheid van vlakke velden en een rechte continue skyline. 
 rust en eenvoud d.m.v. de orthogonale structuur van akkers, weilanden en 

tulpenvelden. 
 enkele dijken en flankerende bomenrijen als ordenende elementen in de 

vlakten. 
 een verbindende netwerk van paden, loodrecht op of parallel met de dijken en 

opgespannen tussen de polderdorpen. 
 beboste kavels bij hoeves en knooppunten van paden, met een afnemende 

gradatie tussen enerzijds de heide en het moerasbos van Viswater en anderzijds 
de buitendijkse gronden. 

 enkele culturele elementen als herkenningspunten: molens, kerktoren, 
kapellen, fortificaties,... . 
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Samen vormden deze factoren een heel herkenbaar landschap dat bijna de hele 
noordrand van Antwerpen eeuwenlang domineerde. In deze case wordt bekeken hoe de 
identiteit van Molenakker terug versterkt kan worden d.m.v. een herintroductie van 
verdwenen landschapselementen of een geleidelijke transformatie van de 
landschappelijke legger op maat van de huidige uitgebreide polderdorpen. 
 
Vandaag zijn in Molenakker nog nauwelijks sporen van de beeldbepalende 
landschappelijke elementen terug te vinden. De kerk van Zandvliet, ooit een baken in de 
weidse polders, verdwijnt naar de achtergrond door nieuwe verkavelingen en 
lintbebouwing. De rustieke molen moet tegenwoordig concurreren met de nieuwe 
windmolens in de haven, die hoog boven hem uittorenen. Naast deze schaarse 
cultuurrelicten zijn de meeste andere groenelementen gewoon verdwenen. De continue 
vlakke velden worden vandaag verbrokkeld door uitdeinende woonfragmenten. De 
gradatie met open en gesloten groen is bijna volledig weg, louter aan de oostrand zijn 
nog enkele bosjes aanwezig. De boerderijen staan er tegenwoordig kaal en geïsoleerd 
bij. Enkel het padennetwerk blijkt stand gehouden te hebben. Het historische patroon is 
vandaag nog steeds goed herkenbaar. Maar door enkele onlogische toevoegingen en 
onderbrekingen mist het zijn structurerend vermogen van weleer. 
 
Het beeld van het polderlandschap wordt terug versterkt door in te zetten op de 
typische elementen die de polders definiëren: bomenrijen, knotwilgen,... zachte paden, 
open einder, kleurrijke velden,... grachten, poelen,... cultuurhistorische relicten (molen, 
hoeve,...). Deze elementen worden niet alleen gebruikt om de beleving te 
ondersteunen. Ze worden ook aangewend i.f.v. de versterking van het landschap in haar 
ruimere context. De introductie van elementen zoals poelen en bomenrijen draagt bij tot 
de ecologische gradiënt tussen bosrijke heide en open rivier. Deze elementen verzachten 
de weerstand i.f.v. bepaalde soorten en verhogen daardoor de soortenmigratie 
doorheen het cultuurlandschap. Poelen worden tevens ingezet in de lokale 
waterhuishouding. De zandige toplaag in Molenakker maakt het mogelijk om 
hemelwater beperkt te infiltreren en even te bufferen waardoor vertraagde waterafvoer 
gerealiseerd kan worden. Dit is wenselijk aangezien de oorspronkelijke versnelde afvoer 
richting Schelde werd onderbroken door het Kanaaldok. Door het hemelwater op 
bepaalde plekken vast te houden kunnen andere delen van Molenakker droger 
gehouden worden. Tenslotte verhogen de typische polderelementen niet alleen de 
beleving, maar maken ze het landschap ook toegankelijker door de grootschalige 
agrarische activiteiten te verschalen tot eerder recreatieve landbouw. Kleine 
landschapselementen structureren de open ruimte in hanteerbare collectieve kavels.
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2.4.3 Masterplan mobiliteit 2020 en Toekomstverbond 

Op 30/03/2010 besliste de Vlaamse Regering om principieel in te stemmen met een 
aangepast Masterplan (Masterplan 2020). 
 
Het Masterplan Antwerpen is opgesteld door het Vlaams Gewest met als doelstellingen:  

 Het garanderen van de bereikbaarheid van stad en haven.  

 Het verhogen van de verkeersveiligheid.  

 Het herstellen van de leefbaarheid. 
 
In het Masterplan Antwerpen komen alle vervoersmogelijkheden aan bod. Binnen het 
kader van het Masterplan Antwerpen worden projecten uitgewerkt. Deze hebben tot 
doel de belangrijkste knelpunten op te losser. Ook wordt er naar gestreefd een ‘modal 
shift’ te stimuleren om het wegvervoer zoveel mogelijk te ontlasten. Een geïntegreerde 
aanpak maakt het mogelijk de verschillende projecten op mekaar af te stemmen.  
 
Eén van de bijkomende projecten binnen Masterplan 2020 is de ‘verdere aanleg 
fietspaden’. Voor de route ‘Havenroute’ werd reeds studiewerk aangevat. Deze route 
loopt doorheen de kern van Berendrecht. 
 
Het Toekomstverbond is de naam van het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad 
Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen sloten over de mobiliteit 
en leefbaarheid in de Antwerpse regio op 15 maart 2017. Dit akkoord kwam tot stand na 
een lang proces van overleg onder leiding van een intendant.  
 
Het Toekomstverbond steunt op 5 pijlers :  

 Een Ring voor de stad: de Antwerpse Ring wordt rondgemaakt door de 
aanleg van de Oosterweelverbinding en wordt gebruikt voor verkeer 
binnen de stadsregio en voor verkeer dat in de stad moet zijn.  

 Een noordelijk alternatief rond de stad: verkeer dat enkel de stad moet 
passeren en havenverkeer wordt zoveel mogelijk rond de stad geleid. 
Daarvoor wordt geïnvesteerd in een Haventracé. Hiervoor zal een 
systeem van verkeerssturing komen. 

 Een volledige overkapping van de Ring: de ambitienota 'Over de Ring' van 
de intendant vormt hierbij de basis. 

 Een modal shift 50/50: er wordt onder meer geïnvesteerd in meer 
fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Op die manier zal op termijn 50 
procent van alle verplaatsingen gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, 
waterbus, deelsystemen, enz. En nog maar 50 procent met de wagen. 

 Afspraken om verdere samenwerking mogelijk te maken: het 
Toekomstverbond is ambitieus. De samenwerking tussen 
burgerbewegingen, overheden, experten en andere actoren zal dan ook 
verdergezet worden.  
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2.4.4 Mobiliteitsplan Antwerpen  

Het richtinggevend gedeelte van het Mobiliteitsplan Antwerpen ‘Actief en bereikbaar’ 
werd goedgekeurd op 22/01/2015.  
 
Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het mobiliteitsbeleid waarvoor de 
gemeente bevoegd is. Het mobiliteitsplan legt ook de visie op de verschillende 
netwerken voor fiets, openbaar vervoer en auto vast. Daarnaast is het gemeentelijk 
mobiliteitsplan het kader voor de projecten en acties die in samenwerking met andere 
partners (het Vlaams gewest, De Lijn, de NMBS, de provincies, ...) gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
In dit mobiliteitsplan staan de visie en strategie van de stad voor een actief en 
bereikbaar Antwerpen beschreven. De nadruk op ‘actief’ komt van het idee dat 
bewoners, bedrijven, handelaars en bezoekers hun activiteiten organiseren dankzij 
efficiënte verplaatsingen van en naar de woning, het werk, de school, de winkel, sport- 
en culturele voorzieningen en van en naar een onderneming, de klant, een vergadering, 
een bedrijventerrein of de haven. Bereikbaar betekent de impuls voor activiteiten die 
bewoners en bezoekers, pendelaars en investeerders aantrekt om een stedelijke 
dynamiek op gang te brengen. Niet het verplaatsingsmiddel (fiets, tram, auto,…), maar 
de gebruiker staat hierbij centraal. 
 
De A12 ten oosten van Berendrecht is geselecteerd als hoofdweg.  
 
Binnen het bovenlokaal fietsnet wordt er ten westen van Berendrecht- Zandvliet een te 
realiseren hoofdroute aangegeven. Dit gaat om de fietsostrade naar de A12 (Stabroek) 
 
In Berendrecht – Zandvliet – Lillo zijn geen steen- of stadswegen geselecteerd. Ten 
oosten bevindt zich de 12 die als stadsweg is geselecteerd. Volgende wijkwegen worden 
geselecteerd: 

 Antwerpsebaan (tot aan NX) 

 Hollandseweg 

 Steenovenstraat (tussen A12 en Zandweg) 

 Monnikenhofstraat (tussen Krommeweg en districtsgrens) 
 
Wijkwegen verzamelen en ontsluiten op wijkniveau (en naar hoger wegennet). Ze 
maken wijken en kernen bereikbaar.  
 
De selectie van ontsluitingswegen (steenwegen, stadswegen en wijkwegen) bakent op 
districtsniveau woon-en verblijfsgebieden af. Binnen een stedelijke context dient deze 
hiërarchie verder gespecificeerd te worden. Daarom maakt de stad voor deze lokale 
wegen een verdere onderverdeling in hoofdstraten (belangrijke verblijfsfunctie), 
buurtstraten (woonstraten die rechtstreekse aansluiting voorzien op een weg of een 
hoofdstraat) en woonstraten (zorgen voor toegang tot en bereikbaarheid van individuele 
percelen en/ of functies). 
 
Volgende hoofstraten worden in Berendrecht- Zandvliet- Lillo geselecteerd:  

 Putsebaan (tussen Antwerpsebaan en Zoutestraat) 

 Zoutestraat (tussen Putsebaan en Zandweg) 

 Zandweg (tussen Zoutestraat en Dorpstraat) 

 Dorpstraat 
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 Bosstraat 

 Krommeweg 

 Monnikenhofstraat (tussen Dorpstraat en Krommeweg) 

 Solftplaats 
 
Volgende buurstraten worden geselecteerd: 

 Zandweg (tussen Dorpstraat en Antwerpsebaan) 

 Schouwvegerstraat 

 Cecilianenstraat 

 Van Couwervenstraat (tussen Cecilianenstraat en Gillis Damaesstraat) 

 Gillis Damaesstraat (tussen Van Couwervenstraat en Tongerlostraat) 
 
Alle overige straten zijn woonstraten.  

2.4.5 Routeplan 2030 

De Vervoerregioraad Antwerpen, waarin de steden en gemeenten van de vervoerregio, 
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en 
Verkeer, NMBS en Infrabel samenkomen, heeft op 27 juni 2018 de visienota van het 
Routeplan 2030 goedgekeurd. Dit is een langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem 
binnen de 32 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio. 
 
Deze visie bevat maatregelen en projecten voor een (multimodale) bereikbaarheid van 
de gehele regio om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder te 
bevorderen tot een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per 
wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer).  
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een plannota. Deze wordt in de loop van 2020 
goedgekeurd. Van hieruit zullen concrete maatregelen worden uitgewerkt.   

2.4.6 Waterbus 

Sinds 2015 verbindt de waterbus op de Schelde de stad met de haven. De dichtstbijzijnde 
halte is in Lillo, deze werd in juli 2019 in gebruik genomen.  
 

 
Plan waterbus 
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2.4.7 Omgevingsanalyse Berendrecht – Zandvliet 

 
De omgevingsanalyse van Berendrecht en Zandvliet dateert van 19 december 2019 en 
werd opgemaakt door de dienst Stadsontwikkeling/ afdeling Ruimte/ team Ruimtelijk 
Onderzoek. Aan de hand van geodata (GIS) en statistische data wordt de omgeving op 
een kwantitatieve en objectieve manier in beeld gebracht om zo tot een onderbouwde 
visie te komen.  
Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo bestaat uit 3 wijken: Polder, Lillo en Haven 
Bezali.  De voornaamste uitspraken gaan over de wijk Polder. Deze wijk bestaat uit de 
volgende buurten: L100: kern Berendrecht, L122: Viswater, L111: Steenhovenstraat, 
L18: Kraaienberg, L000: kern Zandvliet, L011: Stalshoek, L022: Grote Ruigeheide en 
L090: Noordlaanpolder. 
 
De volgende thema’s komen aan bod: socio-demografie, handel, wonen, mobiliteit, 
milieu, en voorzieningen (lokaal woonondersteunend: onbebouwd en bebouwd),…, 
waarbij de synthese van het thema gevolgd wordt door de kaarten en grafieken.  
 
De gegevens die relevant zijn voor dit RUP kunnen als volgt worden samengevat (bron: 
stad in cijfers):  
 
Sociaal-demografisch profiel buurt wijk Polder 

 stagnerende bevolkingsgroei 

 zeer lage bevolkings- en woondichtheid (13,5 hh/ha) 
 lage verhuisintensiteit 

 vergrijzing: minder jongeren en daalt de laatste jaren (20% 0-17 j. t.o.v. stad: 
22,6%), meer 65-plussers en is stijgende 

 zeer weinig allochtonen (15% t.o.v. stad: 50,1%), 29% in buurt Viswater (L122) 

 hogere werkzaamheidsgraad (70% t.o.v. stad 60%) 
 meer langdurig werklozen (16% t.o.v. stad: 11,4%), vooral in buurt Stalshoek 

(L011) 
 hogere inkomens, zeer laag aandeel kansarmoede (1,9 t.o.v. stad: 4,9) 

 Antwerpse monitor: 66,4% voelt zich thuis in de wijk (t.o.v. stad: 55,4%) 
 
Handel en wonen: 

 oppervlakte-inname functies (72% onbebouwd, 23% wonen, 4% gemeenschap, 
maar 1% bedrijvigheid) 

 klein handelsapparaat, uitgezonderd buurt Zandvliet Kern (L000) 

 Antwerpse monitor: 54% inwoners vindt aanbod voldoende 
 behoefte aan kinderopvang (11 pl), supermarkt (1), DKO Beeld, jeugdhuis/ 

centrum, fuifruimte (1) en zwembad. 
 aandeel grondgebonden woningen is heel hoog (94%) 

 29% grote woningen (> 160 m², t.o.v. stad 15%), vooral in buurten, Zandvliet-
Kern (L000) en  Stalshoek (L011). 

 aandeel woningen met 2 verdiepingen 99% 
 gemiddeld % sociale woningen (9,5% t.o.v. stad: 10,3%), 35% in buurt Viswater 

(L122) 
 
Openbare ruimte: 

 zeer veel groen in de wijk (70% publiek groen t.o.v. stad: 33%: vooral 60% 
agrarisch groen, 24% natuurlijk groen en zeer weinig gebruiksgroen: 6,6%, 
waarvan maar 1,9% toegankelijk) 
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 behoefte aan wijk en stadsdeel-gebruiksgroen (minimaal 5ha, vooral in 
buurten Zandvliet-Kern- L000, Stalshoek - L011,  Steenhovenstraat - L111 is er 
tekort) 

 overstromingsgevoelig gebied in buurt Viswater (L122) (7,5% vd hh t.o.v. stad: 
3,4%) 

 slechte doorwaadbaarheid van de wijk (veel te weinig doorsteken door de 
landbouwgebieden) 

 zeer hoog autogebruik (78%), minder fiets (7,6%) en OV (6,2%) t.o.v. stad (45%, 
31% en 15%) 

 goede luchtkwaliteit, minder goede geluidskwaliteit in buurten Stalshoek 
(L011), Steenhovenstraat (L111) en  Ruigeheide (L022) 

 Antwerpse Monitor: tevreden over parkeervoorzieningen (bewoners en 
bezoekers) en verkeersveilige schoolomgeving. Niet tevreden over openbaar 
vervoer en fietsvoorzieningen. 
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2.4.8 Landbouwimpactstudie  

Het Departement Landbouw en Visserij maakte een landbouwimpactstudie op voor het 
plangebied. De landbouwimpactstudie is een geautomatiseerde gebiedsanalyse op basis 
van beschikbare gegevens (in dit geval data uit 2017). De studie geeft indicatief de 
impact van een gebiedsontwikkeling weer op de gekende landbouwpercelen, voor de 
bijhorende bedrijven en op de huidige agrarische bestemmingen. 
 
De landbouwimpact wordt bepaald op basis van de landbouwstructuur (akker, 
bebouwing, grasland, kouter,…) en de landbouwwaarde (zeer hoog tot zeer laag). De 
landbouwimpactkaart wordt weergegeven op onderstaande figuur.  
 
Conclusie: er is niet veel professionele landbouw meer aanwezig in het plangebied. Een 
groot deel van het landbouwgebruik is niet-geregistreerd (weilanden, hobbygebruik). 
 

 
Landbouwimpactkaart (bron: LIS) 



  
  

startnota RUP Dorpsversterking – juni 2020  105 / 106 

 

3  BIJLAGE 3: SCREENINGSKAARTEN 

 
 
  



150a - bestaande snelverkeerswegen
150c - bestaande hoofdverkeerswegen
150d - aan te leggen hoofdverkeerswegen
150e - spoorwegen: bestaande lijnen
150f - spoorwegen: aan te leggen lijnen
150g - transportleidingen: bestaande afz leidingen
150h - transportleidingen: aan te leggen afz leidingen
150i - transportleidingen: bestaande leidingstraten
150j - transportleidingen: aan te leggen leidingstraten
150k - bestaande hoogspanningsleidingen
150l - aan te leggen hoogspanningsleidingen
150m - aan te leggen hogesnelheidslijn
150n - op te heffen aan te leggen lijninfra
1533 - aanduiding alternatief reservatiegebied
1506 - reservatiegebieden
1533 - alternatief reservatiegebied
0100 - woongebieden
0101 - woongebieden met kultureel- historische 
en/of esthetische waarde

0102 - woongebieden met landelijk karakter
0105 - woonuitbreidingsgebieden
0200 - gebieden voor openbaar nut
0300 - dienstverleningsgebieden
0401 - gebieden voor dagrecreatie
0402 - gebieden voor verblijfrecreatie
0500 - parkgebieden
0600 - bufferzones
0700 - groengebieden
0701 - natuurgebieden
0702 - natuurgebieden met wetenschappelijke waarde 
of natuurreservaten
0810 - bosgebieden met ecologisch belang
0900 - agrarische gebieden
0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
0910 - agrarische gebieden met ecologisch belang
0916 - bouwvrij agrarisch gebied
1000 - industriegebieden
1380 - reservegebied voor sliblagunering 
1500 - bestaande autosnelwegen
1504 - bestaande waterwegen

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, gewestplan, vector (toestand 01/01/2002, correctie 14/12/2018)
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Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met 
de 5 thematische ruimtes

      De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; Gemeente, Geopunt Vlaanderen
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De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

bodemkaart
Antropogeen
Nat zand
Vochtig zand

Droog zand
Nat zand antr
Vochtig zand antr
Droog zand antro
Nat zandleem
Vochtig zandleem
Natte klei
Vochtige klei
Natte Zware Klei
Vochtige Zware Klei
Landduin

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, Bodemkaart 2017
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Bodemonderzoeken OVAM

Calamiteiteninfo
Oriënterend bodemonderzoek
Beschrijvend bodemonderzoek
Bodemsaneringsproject
Eindevaluatieonderzoek
Melding bodemverontreiniging
Schadegeval
Evaluatieonderzoek schadegeval

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008;  WMS OVAM \\
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes

De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen 
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen 



Projectgebied
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

            zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
       De grotere open ruimtes in woongebied

De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008, Watertoets 2008-2014
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Infiltratiegevoelige bodems
Niet infiltratiegevoelig
Infiltratiegevoelig

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Geen informatie beschikbaar
Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)
Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)

Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017
Niet overstromingsgevoelig
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig

Winterbedkaart
Behoort niet tot het winterbed van de grote rivier
Behoort tot het winterbed van de grote rivier

Watertoets
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

          zonevreemde verkaveling overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen Vlaamse hydrografische atlas
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Polder Nieuw-Noordland

Polder van Stabroek

Oppervlaktewaterwingebieden
Polder
Watering

VHA-waterlopen:
Bevaarbaar
Geklasseerd, eerste categorie
Geklasseerd, tweede categorie
Geklasseerd, derde categorie
Niet geklasseerd
Gracht van algemeen belang

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; VHA 05/04/2019, Waterwinningsgebieden 2012, Polders en Watering 2011
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling overlappend met de 5 
thematische ruimtes

De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017
Niet overstromingsgevoelig
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig

VHA-waterlopen:
Bevaarbaar
Geklasseerd, eerste categorie
Geklasseerd, tweede categorie
Niet geklasseerd

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, Watertoetskaart 2017, VHA 05/04/2019
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
         De grotere open ruimtes in woongebied

De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Signaalgebieden:
Bouwvrije opgave
Verscherpte watertoets

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, gewestplan 2002; VMM Signaalgebieden - goedgekeurde WMS  -  dd.16/06/2020
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap
      zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen
VHA-waterlopen

VMM zoneringen:
        Woonkernen

Collectief geoptimaliseerd buitengebied
Collectief te optimaliseren buitengebied
Individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig
Individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland
Individueel te optimaliseren buitengebied - gesloten opvangsysteem aanwezig Individueel te 
optimaliseren buitengebied - gesloten opvangsysteem gepland

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; VMM, VHA 05/04/2019, WMS Stroomgebiedbeheerplannen- Zoneringen -  dd.16/06/2020

\\
sw

ec
o.s

e\
BE

\A
MS

01\
Pr

oje
ct\

RI\
123

50
05

1_
RC

_R
UP

_L
an

ds
ch

ap
sk

am
er

s_
Be

ren
dr

ec
ht_

Za
nd

vli
et\

RP
\5

_G
ra

ph
ics

\G
IS\

ka
ar

ten
\s

cre
en

ing
sk

aa
rte

n\
Nie

uw
 pr

oje
ctg

eb
ied

\0
2-

6 
VM

M 
zo

ne
rin

ge
n.m

xd
 -

  d
d.1

6/
06

/2
02

0

0 200 400100 m

VMM - Zoneringen

Omgevingsanalyse
STAD ANTWERPEN

RUP Dorpsversterking Berendrecht-Zandvliet



Brabantse Wal

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats

Schorren en polders van de Beneden-Schelde

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling overlappend 
met de 5 thematische ruimtes

De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Vogel- en habitatrichtlijngebieden NL
Vogelrichtlijngebieden NL
Habitatrichtlijngebieden
Vogelrichtlijngebieden
Ramsar

Bron: ESRI, Delorme, NAVTEQ canvas world light gray base; AGIV, Vogelrichtlijngebieden 2006, Habitatrichtlijngebied 2014, Ramsar 1998
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De Kuifeend

Slikken en schorren langsheen de Schelde

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen
Grote Eenheden Natuur
Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
Natuurverwevingsgebied
Natuurbeheergebied NL

Bron: ESRI, Delorme, NAVTEQ canvas world light gray base; AGIV, afbakening van het VEN (10/16)
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes

        De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen
belangrijke faunistische waarde

BWK 2 - BWK-zone:
Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol

Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, dd.16/06/2020, Vlaanderen, INBO, BWK versie 2, 2018
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Watergang

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

VHA-waterlopen
Habitat
Onzeker habitat
Deels habitat
Bos

Bron:  Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, dd.16/06/2020, Vlaanderen; INBO, BWK versie 2, aug 2016, Boswijzer 2012, VHA 05/04/2019

\\
sw

ec
o.s

e\
BE

\A
MS

01\
Pr

oje
ct\

RI\
123

50
05

1_
RC

_R
UP

_L
an

ds
ch

ap
sk

am
er

s_
Be

ren
dr

ec
ht_

Za
nd

vli
et\

RP
\5

_G
ra

ph
ics

\G
IS\

ka
ar

ten
\s

cre
en

ing
sk

aa
rte

n\
Nie

uw
 pr

oje
ctg

eb
ied

\0
3-

4 
NA

TU
RA

20
00

 ha
bit

at
 en

 B
OS

WI
JZ

ER
.mx

d -
  d

d.1
6/

06
/2

02
0

0 200 400100 m

Natura 2000 habitat en boswijzer

Omgevingsanalyse
STAD ANTWERPEN

RUP Dorpsversterking Berendrecht-Zandvliet



Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen

Antwerpen - Antitankgracht

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen landschapsatlas vastgestelde inventaris

landschapsatlas wetenschappelijke inventaris
erfgoedlandschappen (indicatief)
beheersplannen

Bron: WMS GRB, Onroerend erfgoed 09/2018
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Antitankgracht

Windmolen Westmolengeest met omgeving
Windmolen Westmolengeest

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen 

monumenten
cultuurhistorische landschappen
stads-en dorpsgezichten
archeologische sites

Bron: WMS GRB; Onroerend erfgoed 09/2018
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Villa
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Villa
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Dorpswoning

Dorpswoning
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HoevegebouwDorpswoning
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Dorpswoning
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Dorpswoning
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Polderhuizen
Polderhuizen
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PolderhuizenPolderhuizen
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Woonstalhuis

Woonstalhuis

Kasteelhoeve

Polderhuisje
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PolderhuizenPolderhuizen

Duitse bunker
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Dorpswoningen
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Dorpswoningen

Dorpswoningen

Dorpswoningen

WeeltjenshoeveWeeltjenshoeve

Gemeenteschool

Gemeenteschool
Gemeenteschool

Arbeiderswoning

Arbeiderswoning

Noordlandbruggen

Twee dorpswoningenTwee dorpswoningen

Tuinwijk Bosstraat Tuinwijk BosstraatTuinwijk Bosstraat

Kasteel Reigershof

Twee dorpswoningenTwee dorpswoningen

Langgestrekte hoeve

Langgestrekte hoeve

Grenspaal nummer 261

Grenspaal nummer 263

Modernistische woning

Herberg Blauw Hoeveke

Villa in cottagestijl

Burgerhuis met magazijnBurgerhuis met magazijn

Hoeve met losse bestanddelen

Hoeve met losse bestanddelen

Hoeve met losse bestanddelen

Hoeve met losse bestanddelen
Hoeve met losse bestanddelen

Koetsierswoning Hof van Delft

Graanwindmolen Westmolengeest

Herberg De Leeuw van Vlaanderen

Boerenwoning met aanpalende stal

Gekoppelde modernistische woningen

Landgoed Hof Kums-Van der Elst en bunker

Schandpaal van Wilmarsdonk, Oorderen en Oosterweel

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Bron: WMS GRB, Onroerend erfgoed 09/2018
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vastgestelde inventarissen
vastgestelde inventaris
historische tuinen en parken
houtige beplantingen

wetenschappelijke inventarissen
(niet vastgesteld)

orgels
bouwkundig erfgoed - relicten
bouwkundig erfgoed - gehelen
historische tuinen en parken
houtige beplantingen
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Projectgebied:

De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
        De grotere open ruimtes in woongebied

De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Archeologie:
archeologische onderzoeksgebieden (CAI)
archeologische sites (beschermd onroerend erfgoed)
archeologische zones (vastgestelde inventaris onroerend erfgoed)
archeologische zones (wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed)
gebieden geen archeologie (onroerend erfgoed)

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; Onroerend erfgoed 09/2018, CAI 04/2018
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes

       De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Wegenregister:
autosnelweg
weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is
weg bestaande uit één rijbaan
rotonde
op- of afrit, behorende tot een niet-gelijkgrondse verbinding
ventweg
wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen

Bron: Informatie Vlaanderen, Wegenregister GRB 14/11/2019 
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
         De grotere open ruimtes in woongebied

De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Haltes De Lijn (2011)
Reiswegen De Lijn

Bron: WMS GRB, WMS Vervoersmaatschappij De Lijn dd.16/06/2020, 
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1997

60

18

94

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap
      zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes

        De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (2019)

        fietssnelweg
hoofdroute
functionele fietsroute
alternatieve functionele fietsroute

toeristisch recreatief fietsnetwerk Vlaanderen (2018)
      fietstrajecten met knooppunten
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Bron: WMS GRB dd.16/06/2020
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Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

               zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes

          De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Bron: Informatie Vlaanderen, WMS Raadpleegdienst voor historische cartografie  
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BASF
Antwerpen

Gunvor
Petroleum
Antwerpen

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Voorzieningen
Ziekenhuizen (alg/psych)
Ouderenvoorzieningen (RH/WZC)
Onderwijs
Kinderopvang
Recreatie

projectgebied buffer 200m
sevesobedrijven (september 2018)

Hogedrempel Sevesobedrijven
Lagedrempel Sevesobedrijven
Seveso buffer 2km
Woongebied op gewestplan
Recreatiegebied op gewestplan

Bron: NGI, Topografische kaart, 2001; AGIV, Gewestplan; voorzieningen, geopunt Vlaanderen
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HAG en landbouwgebruikskaart

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen
de dorpen en het open landschap

 zonevreemde verkaveling overlappend met de 5 thematische ruimtes
De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

HAG
Landbouwgebruikspercelen:

Landbouwinfrastructuur
Groenten, kruiden en sierplanten
Grasland
Voedergewassen
Aardappelen
Suikerbieten
Granen, zaden en peulvruchten
Maïs
Overige gewassen
Houtachtige gewassen
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Bron: WMS GRB; Landbouwgebruikspercelen ALV 2017, HAG 2013
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Stratenatlas

De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap
     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes

De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen
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 Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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Topokaart

Projectgebied:
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes

         De grotere open ruimtes in woongebied
De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen
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Projectgebied
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
         De grotere open ruimtes in woongebied

De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Bron: Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
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Projectgebied
De bebouwing die de rand vormt tussen de dorpen en het open landschap

     zonevreemde verkaveling (geheel of gedeeltelijk) overlappend met de 5 thematische ruimtes
          De grotere open ruimtes in woongebied

De twee historische dorpskernen
De hoeves en kasteeldomeinen
Het agrarisch gebied tussen de twee dorpen

Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen
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