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VOORWOORD

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

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

De nota ‘Methodiek, basisstructuur en context’ kadert enerzijds de ambitie en aanpak die voor 
de opmaak van het Groenplan wordt gehanteerd. Anderzijds geeft deze nota een basisbeeld 
van het huidige groenareaal van de stad, dat verder in de andere analysenota’s per thematische 
functie wordt geanalyseerd. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de plannings- en 
beleidscontext die betrekking heeft op het groen. 



METHODIEK, BASISSTRUCTUUR EN CONTEXT                                 _DEEL1 

Bovenlokaal
GROENPLAN

►3

INHOUDSTAFEL

1.  METHODIEK
1.1  Wat is een groenplan
1.2  Waarom een groenplan voor Antwerpen
1.2.1 Implementatie van het bestuursakkoord
1.2.2 Doorwerking van het s-RSA
1.3 Doelstellingen en opzet
1.4  Aanpak bovenlokaal groenplan
1.5 Aanpak lokale groenplannen
1.6 Aanpak bomenplan

2.  DE GROENBLAUWE STRUCTUUR VAN ANTWERPEN
2.1 De fysische onderlegger
2.1.1 Reliëf
2.1.2 Oppervlaktewater
2.1.3 Grondwater
2.1.4 Bodem
2.2 De geomorfologische gebieden en de landschappelijke structuur
2.2.1 De geomorfologische gebieden
2.2.2 De landschappelijke structuur
2.3 De groenblauwe basiskaart
2.3.1 Totaal groenblauw areaal (ha en %)
2.3.2 De groene hoofdtypes
2.3.3 Groenblauw areaal per district (ha en %)
2.4 Het stadsweefsel als contramal

3.  DE BETEKENIS VAN GROEN IN DE STAD
3.1 De ecosysteemdiensten van groen 
3.2 De welzijnsverhogende effecten van groen
3.3 De welvaartsverhogende effecten van groen

4 BENCHMARKING: ANTWERPEN T.O.V. ANDERE STEDEN
4.1 Antwerpen in Vlaamse context
4.2 Antwerpen in Europese context

5. ALGEMENE PLANNINGSCONTEXT
5.1 Statuut groenblauw areaal 
5.2 Gewestplan
5.3 BPA’s en RUP’s
5.3.1 Groenbestemming in BPA of RUP
5.3.2 Bestemmingen BPA/RUP binnen ge groenblauwe basiskaart
5.3.3 Conclusies uit de bestemmingstoestand
5.4 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
5.4.1 Internationaal en Europees niveau
5.4.2 Federaal en Vlaams niveau
5.4.3 Provinciaal niveau
5.4.4 Stedelijk niveau
5.5 Beleidskaders en uitgevoerde projecten

5
5
7
7
8

17
18
21
21

23
23
23
25
27
31
33
33
35
36
36
37
40
53

58
58
60
61

62
62
64

69
69
71
74
74
77
77
78
78
78
79
79
81



Bovenlokaal
GROENPLAN
► 4

Het groenplan is een overkoepelende 
beleidsvisie die een coherente aanpak 
voor de hele stad mogelijk maakt en die 
is toegespitst op een betere ruimtelijke 
spreiding, uitbreiding en bescherming van 
het groenareaal. 
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1. METHODIEK
1.1 Wat is een groenplan

In Vlaanderen wordt het instrument ‘groenplan’ nog niet systematisch toegepast. De Vlaamse 
overheid promoot via het Agentschap Natuur en Bos (ANB) het Harmonisch Park- en  
Groenbeheer en heeft een richtlijn uitgewerkt voor het opmaken van groenplannen. In deze  
richtlijn wordt een groenplan gedefinieerd als:

‘een richtinggevend beleidsdocument voor wat betreft 
de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het groen’

‘Groen’ wordt hierbij ruim geïnterpreteerd, gaande van bermen, pleinen, begraafplaatsen, 
bomenrijen, plantsoenen, individuele bomen tot volledige parken. 
Het plan bepaalt de rol die het groen kan spelen binnen een gemeentelijk grondgebied. 
Het groenplan wordt gebruikt als kader voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere 
stadsontwikkelingsprojecten. Het geeft aan wat de minimale groene randvoorwaarden zijn om 
tot een duurzaam groen-blauw netwerk te komen. 

Het groenplan behandelt vraagstukken over claims op de groene ruimte. De haalbaarheid 
en wenselijkheid van ingrepen wordt getoetst door middel van ontwerpmatig onderzoek. 
Doelstelling is daarbij niet om te blijven hangen in algemene schema’s en bestemmingen, maar 
als resultaat een concreet actieplan met prioriteiten, acties en ontwerpkrijtlijnen op projectniveau 
voor te leggen. In het groenplan gaat tevens specifieke aandacht uit naar beeldkwaliteit en 
beheer. Welk groen wil de stad verwezenlijken in welke stadsdelen? Welk beheer dient daaraan 
gekoppeld te worden? Vernieuwende strategieën en/of inrichtingsprincipes kunnen daarbij 
oplossingen bieden. 
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Doelstellingen uit de bestuurakkoorden 2013-2018 van de districten met doorwerking 
naar het groenplan:

● AN028:  Het ontwikkelen van een degelijk speelweefsel. 
● AN029:  Op zoek gaan naar braakliggende terreinen die als tijdelijk speelterrein of verpooshoekje 
    kunnen ingericht worden.
● AN040:  Kleinschalige basketveldjes, voetbalveldjes, looppister,... moeten zoveel mogelijk behouden 
    of aangelegd worden.
● AN078:  Uitbreiding van hondenloopzones. 
● AN079:  Heraanleg van de Zuiderdokken, met een mix van parken, recreatieruimten,...
● AN080:  Het schaarse groen in het district wordt niet alleen behouden maar ook gevoelig uitgebreid.
● AN084:  Bestaand maar ontoegankelijk groen- en parkaanbod ontsluiten voor publiek.
● AN093:  Recreatiezone Sint-Annastrand wordt in overleg met de horeca opgewaardeerd. 
● BE036:  We steunen het idee om de de gedeeltelijke overkapping van de Ring extra groen te creëren 
    als deel van een gemengde invulling. 
● BE040:  Het bestuur ijvert bij de stad om de ‘restgronden’ langs de Ring (Wolvenberg, De Villegaspark 
    en Leewerikpark) aan te kopen en te vrijwaren. 
● BE046:  Onderzoeken mogelijkheid horeca-uitbating met terras voor Brilschanspark.
● BE047:  Bestemmingswijziging van Wolvenberg naar parkgebied met ecologische functie. 
● BO070:  Het groentekort is nog altijd groot. 
● BO071:  Buurtpark aan het Moorkensplein, groene boulevard op de Engelse Lei. 
● BO072:  Ontwikkeling van park Spoor Oost. 
● BO073:  Te Boelaerpark meer uitspelen als ontmoetingsplek voor de buurt. 
● BO077:  We onderzoeken de mogelijkheid voor een kinderboerderij. 
● BZL008: Een structuurschets voor de toekomstige ontwikkeling van het district.
● BZL009: Er is veel onbebouwde open ruimte, met veel mogelijkheden, kansen maar ook bedreigingen.
● BZL013: De structuurschets zorgt ervoor dat de open ruimte rond de dorpen gevrijwaard blijft.
● BZL015: Het natuurcompensatiegebied Opstalvallei moet gevrijwaard blijven. Zachte recreatie moet 
    er mogelijk zijn en blijven. Er wordt onderzocht of er ook ruimte is voor tulpenteelt. 
● BZL031: Er is een uniek netwerk met trage wegen tussen de dorpskernen. 
● BZL034: We onderzoeken of de omgeving van de Bosschool kan omgevormd worden tot recreatiezone. 
● BZL129: Voor waterplassen wordt een waterpeil nagestreefd dat natuur de beste kansen geeft.
● BZL137: Er is nog veel open groene ruimte en die willen we behouden.
● DE032:  In 2018 vinden alle kinderen binnen loop-, skate- en fietsafstand speelruimte.
● DE048:  De integrale ontwikkeling van Park Groot Schijn. 
● DE128:  De groene long van Deurne behouden en waar mogelijk uitbreiden. We steunen ook de idee 
    om door de gedeeltelijke overkapping van de Ring extra groen te creëren. 
● DE139:  We willen de volkstuinen verder doen groeien en bloeien. 
● EK007:  We geven de opdracht tot de opmaak van een knelpuntennota rond Hoekakker en de site 
    Hof van Delft. 
● EK008:  We ondersteunen de opmaak van een RUP voor Veltwijckpark. 
● HO003:  We zoeken naar plaatsen waar we nieuwe sportinfrastructuur kunnen ontwikkelen. 
● HO037:  In Sorghvliedtpark en Fort 8 zijn er heel wat mogelijkheden voor aangename horeca.
● HO039:  We maken de omgeving van de jachthaven aantrekkelijker en beter bereikbaar voor 
    wandelaars; fietsers en natuurliefhebbers. 
● HO125:  We realiseren in het park Broydenborg een beeldenpark.
● ME041:  Bij de heraanleg van parken en groene zones wordt rekening gehouden met de opmerkingen 
    van de Merksemse jongeren. 
● ME042:  In het Bouckenborghpark wordt er een speel- en ontdekkingspark voor jongeren opgericht, 
    waarbij het natuurlijke karakter van het bos behouden blijft. 
● ME073:  Het Groene Hart van Merksem wordt volledig gerealiseerd. De verbinding van de reeds 
    bestaande parken is essentieel om de groene zones aantrekkelijker te maken. 
● ME075:  Het district dringt aan bij de stad op een snelle realisatie van het Laaglandpark, dat kan worden gebruikt 
    voor de creatie van bijkomend groengebied. 
● WI139:  Onderzoeken mogelijkheden in het fort 6.
● WI145:  Blijven voorzien in voldoende en kwalitatieve speelruimtes.
● WI162:  Het district volgt het masterplan voor de kinderboerderij op en waakt er over dat deze haar 
    educatieve rol kan blijven opnemen. 
● WI186:  Het district wil onderzoeken waar er nog ruimte en nood is aan kleinschalige 
    buurtsportinfrastructuur. 
● WI213:  Streven dat groene plekjes kwaliteitsvol blijven. 
● WI214:  Koesteren van de overgebleven open en groene ruimten.
● WI215:  Het district is voorstander van een zo integraal mogelijk groenbeleid. 
● WI218:  We breiden waar mogelijk het groen uit in ons district.
● WI222:  Bestaande volkstuintjes worden zoveel mogelijk behouden. 
● WI230:  We behouden de groene recreatieve functie van onder meer de Wilrijkse forten. 
● WI237:  Onderzoeken of er nood is aan meer kwalitatieve hondenloopzones. 
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1.2 Waarom een groenplan voor Antwerpen

1.2.1 Implementatie van het bestuursakkoord

In haar Bestuursakkoord 2013-2018 (BA) stelt het stadsbestuur van Antwerpen dat 
‘we deze prachtige stad geërfd hebben van de vorige generaties en we de plicht hebben om ze 
nog mooier en beter aan onze kinderen door te geven’. 
Antwerpen is in de eerste plaats een stad waar mensen wonen en leven. De levenskwaliteit is 
de basisvoorwaarde voor een aangename en leefbare stad. Voldoende open ruimte met groen 
en water is hierbij een aandachtpunt. Het groenplan helpt deze ambitie realiseren door de 
doelstellingen uit het bestuursakkoord te ondersteunen. Het groenplan is eveneens nodig om:

● het ecologisch functioneren van de stad veilig te stellen en te verbeteren. 
Een coherent groen-blauw netwerk in en rond de stad is belangrijk voor de kwaliteit van de  
leefomgeving. Het areaalverlies en de versnippering moeten zoveel mogelijk ingeperkt wor-
den zodat grotere gehelen ontstaan en de stad zijn ecologische verbinding met het buiten-
gebied kan optimaliseren of herstellen. Het vrijwaren en herstellen van het natuurlijke water-
systeem is hierbij als eerste een opgave en dient de drager te worden voor meer ‘stedelijke 
natuur’. 

● het maatschappelijk functioneren en de sociale cohesie van de stad te versterken. 
De beschikking over groene ruimten is bepalend voor de kwaliteit van de menselijke biotoop. 
In de drukte van de stedelijke context vormen groene ruimten de noodzakelijke antipool om 
tot rust te komen en te ontspannen. Daarnaast vervult groen in het algemeen een belangrijke 
bijdrage in de remediëring van de stedelijke milieuproblematiek zoals luchtverontreiniging, 
licht- en geluidpollutie, stedelijke opwarming, enz. Het areaal en de kwaliteit van het groen 
vormt een belangrijke graadmeter voor de duurzame ontwikkeling van de stad Antwerpen. 

● het operationeel functioneren en de samenhang van de stedelijke beleidsorganen en 
diensten te ondersteunen en te stroomlijnen op het vlak van beleidsontwikkeling, planning, 
ontwerp en inrichting, uitvoering, beheer en onderhoud. 

Ook in de bestuursakkoorden van de verschillende districten zijn vele beleidspunten te vinden 
die betrekking hebben op de groenstructuur van de stad. 

De stad Antwerpen opteert resoluut om haar groenplan niet als een sectoraal plan op te bouwen 
omdat dan de meest nijpende sleutelkwesties in het kader van het groenbeleid, o.a. het behoud 
van het areaal en het tegengaan van versnippering, onvoldoende behandeld zouden kunnen 
worden. Daarenboven raakt de groene ruimte aan heel wat andere beleidssectoren (jeugd, 
sport, mobiliteit,...), die in een sectoroverschrijdend groenplan eerder opportuniteiten dan 
bedreigingen kunnen vinden. 

Het Antwerpse groenplan geeft aan welke groenstructuren de stad omvat, wat de waarde, 
samenhang en functie van deze structuren is en hoe zij te handhaven en te versterken zijn. 
Het plan biedt een antwoord op de vraag aan welke eisen het structurele groen moet voldoen, 
hierbij rekening houdend met het multifunctionele karakter ervan. Het groenplan bevat een 
samenhangende visie op de ontwikkeling, inrichting en het beheer van het groen op korte en 
langere termijn. Het vormt het kader dat Antwerpen aanzet om meer groene initiatieven te 
initiëren. Het is een belangrijk document voor het voeren van een pro-actief stedelijk groenbeleid 
dat kan inspelen op verschillende behoeften en uitdagingen uit diverse beleidssectoren. 
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1.2.2 Doorwerking van het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan
 Antwerpen (s-RSA)

Het s-RSA (1)  is opgevat als een strategisch document. Het s-RSA werkt met twee ruimtelijke 
strategieën:

● Het generieke beleid heeft betrekking op een aantal stadsbrede ‘beelden’ waarin richtlijnen 
gedefinieerd worden die voor iedereen gelden. 

● Het actieve beleid focust op een projectmatige benadering van een aantal strategische 
ruimten, waarbij het aspect ontwerpen een belangrijke rol speelt. 

Het groenplan is voornamelijk geënt op de strategische ruimte ‘Zachte Ruggengraat’, maar 
vormt ook een doorwerking van heel wat principes uit de generieke beelden Waterstad, Ecostad, 
Poreuze stad,... . 

(1) Het s-RSA is het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, waarin de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad bepaald wordt.   

Figuur 1: s-RSA selecties Zachte Ruggegraat
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DE ZACHTE RUGGENGRAAT 

Visie en doelstellingen
De strategische ruimte ‘Zachte Ruggengraat’ is een opeenvolging van onderling verbonden open 
ruimten, gerelateerd aan het watersysteem. Dit is één van de meest structurerende elementen 
in de stad. De voornaamste doelstelling van de Zachte Ruggengraat is het creëren van een 
krachtig samenhangend ecologisch systeem zoals omschreven door de beelden Ecostad 
(groeiende natuur) en Waterstad (ruimte voor water). De Zachte Ruggengraat is opgebouwd 
uit vijf ‘parken’: het Scheldepark, het Zuiderpark, het Schijnvalleipark, het Noorderpark en 
het Havenpark. Deze vijf parken verbinden de Schelde met het hinterland en zijn onderling 
verbonden door de groene corridor van de Singel en door kleinere corridors, gevormd door het 
doorsijpelen van de natuur in het weefsel van de compacte stad. Bijkomende doelstellingen 
zijn een thematische differentiatie tussen de vijf parken, een maximalisatie van de ecologische 
waarde door een aangepast beheer, de bescherming van kleine waardevolle groenzones in de 
bebouwde omgeving en een specifiek beheer van de beekvalleien. 

Scheldepark
Het Scheldepark strekt zich uit over linker- en rechteroever en omvat de gebieden Hobokense 
Polder, Fort 8, Blokkersdijk, Sint-Annabos, Galgenweel, Burchtseweel, Middenvijver, het Rot en 
een deel van de Scheldeboorden-LO. Natuurontwikkeling is de basisdoelstelling van dit park. 
Daarnaast wordt gestreefd naar het creëren van een aaneengesloten groenstructuur langs het 
zuidelijke deel van de Schelde, het ontwikkelen van aan het water gelinkte sportactiviteiten, 
het creëren van betere relaties met de omliggende woongebieden en het afstemmen van de 
toegankelijkheid van de kerngebieden op de draagkracht ervan. Een bijkomende maatregel zou 
het realiseren van nieuwe Scheldebruggen kunnen zijn, die de groene ruimte op Linkeroever 
verbinden met het stadscentrum. 
Strategische projecten in het Scheldepark zijn:
● Reorganisatie fort 8 en omgeving
● Hobokense Polder (versterking relatie tussen stad en Schelde)
● Herstructurering Scheldeboorden-LO (totaalconcept)
● Middenvijver (schakelpunt groene ruimten LO)
● Landschapsinrichting Burchtseweel - Sint-Annabos - Blokkersdijk
● Nieuwe voetgangersbrug tussen LO en RO

Zuiderpark
Het Zuiderpark strekt zich uit over de campus Drie Eiken, Nachtegalenpark (Middelheim, 
Vogelzang en Den Brandt), Wilrijkse Plein en Expo. Het Zuiderpark moet een ontwikkeling van 
een aaneengesloten park garanderen dat het zuidelijke deel van de stad en de groene vinger in 
Aartselaar/Edegem via de Spaghettiknoop met het centrum van de stad en de Schelde verbindt. 
Het park moet de natuurlijke structuur versterken en een kader vormen voor de inpassing van 
een groot aantal voorzieningen op metropolitane schaal (universiteit, Expo, cultuurcentrum De 
Singel, sportfaciliteiten). Bijkomend dienen geluidsdempende maatregelen voor de R1 en de 
E19 genomen te worden. 
Strategische projecten in het Zuiderpark zijn:
● Herstructurering Campus Drie Eiken - Fort 6
● E19 - knooppunt (verbinding noordelijk en zuidelijk deel van het Zuiderpark)
● Herstructurering Cultuurpark
● Uitwerking Spaghettiknoop
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Schijnvalleipark
Het Schijnvalleipark strekt zich uit vanaf Spoor Noord over Rivierenhof, Ruggenveld, Ertbrugge, 
Fortvlakte tot aan de Bremweide. Het Schijnvalleipark moet de ontwikkeling garanderen van 
een aaneengesloten park langs de Schijnvallei dat de verbinding maakt van de groene vinger in 
Wommelgem/Ranst met de Schelde en het stadscentrum. Het park vormt zowel een functioneel-
recreatieve als een ecologische verbinding. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om een aantal 
sterke barrières te overbruggen en om de geluidsoverlast aan te pakken. 
Strategische projecten in het Schijnvalleipark zijn:
● Het Schijntje (creëren van een samenhangend park)
● Transformatie Spoor Oost

Noorderpark
Het Noorderpark strekt zich uit over de Oude Landen, Rozemaai, de vallei van de Laarse Beek, 
het Fort van Merksem, de Kwade Velden en de vallei van de Oudelandse Beek. Het Noorderpark 
moet de ontwikkeling garanderen van de verbindende parkstructuur in het noordelijk deel van 
de stad en moet het bebouwde perifere landschap van Brasschaat/Schoten verbinden met 
het stadscentrum en de Schelde. Bijkomende doelstellingen zijn de ecologische ontwikkeling 
van de gebieden rond de Laarse en de Donkse Beek en het voorzien van voldoende sport- 
en recreatieve voorzieningen voor Merksem, Luchtbal en Ekeren. Er moet hierbij steeds 
een evenwicht gezocht worden tussen de bescherming van natuur en toegankelijkheid. De 
uitbreiding van de tweede spoorontsluiting is mogelijk, mits geluidsoverlast wordt aangepakt en 
een goede landschappelijke inpassing. 
Strategische projecten in het Noorderpark zijn:
● Aansluiting Albertkanaal (creëren van de noordelijke link i.f.v. de 
     Oosterweelverbinding)
● Laarse en Oudelandse Beek (creëren natte natuur)

Havenpark
Dit park strekt zich uit langs de Schelde-oevers en de natuur- en buffergebieden van en 
rond de haven. Het Havenpark moet een aaneengesloten parkstructuur langs en binnen 
het havengebied garanderen. De rol van de havenbuffers wordt versterkt en gelinkt met het 
grote landschapsproject in de polders ten noorden van de haven en met de stad ten zuiden 
van de haven. Specifieke aandacht wordt besteed aan de rol van water, zowel aan grote 
wateroppervlakken als aan het complexe systeem van grachten en kanaaltjes. Een fietspad 
langs de Schelde en toegangen tot de buffergebieden kunnen voorzien worden. 
Strategische projecten in het Havenpark zijn:
● Een park tussen haven en dorpen (Berendrecht/Zandvliet)
● Een park tussen haven en rivier (Noordkasteel)

GROENE SINGEL

Visie en doelstellingen
De basisdoelstelling is om de strategische ruimte Groene Singel, die er vandaag onderbenut, 
gefragmenteerd en marginaal bijligt, tot een nieuwe centraliteit voor de stad om te vormen. Het 
is een hoogwaardige stedelijke ruimte, open, groen en in staat om te werken als een verbinding 
tussen binnen- en buitenstad, binnen een corridor die het systeem van de vijf parken van de 
Zachte Ruggengraat verbindt. Ten gevolge van deze wens moet de mobiliteit er naar een lager 
schaalniveau gebracht worden.

Overkapping 
Het s-RSA stelt voor om een selectieve overkapping ter hoogte van de Schijnpoortknoop tot 
aan de omgeving van het station van Berchem te onderzoeken. 
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WATERSTAD

Visie en doelstellingen
De Schelde en de grote beken moeten, als onderdeel van een netwerk van parken en 
natuurelementen, de basisstructuur vormen van de open ruimte van de stad. De mogelijkheden 
voor het herstel van (het contact met) het waternetwerk en met de Schelde moet onderzocht 
worden. Zowel op de linker- als de rechteroever moet de relatie tussen stad en Schelde hersteld 
of minstens verbeterd worden. De kwaliteit van het publieke domein rond de rivier, de beken, 
dokken en het kanaal moet vergroot worden en de toegankelijkheid ervan moet verbeteren. 

Selecties
● De rivier- en beekvalleien (Schelde, Schijn, Struisbeek en Hollebeek)
● Historische plassen, dokken en strand (forten, Sint Anna, ruien,...)
● Nieuwe natte natuur (Linkeroever, Opstalvalleigebied en Oude Landen)
● De Scheldebruggen (Zuid en Eilandje)
● Nieuwe hoogbouwgebieden (Schelde)

Figuur 2: s-RSA selecties Waterstad
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ECOSTAD

Visie en doelstellingen
In het s-RSA worden ecologie en open ruimte beschouwd als een belangrijk onderdeel van 
de hedendaagse welvaart, als een voorziening om het dagelijks leven te verbeteren. Om 
de leefkwaliteit te verhogen moet het stedelijk gebied zijn inwoners groene ruimten kunnen 
aanbieden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen. Deze groene ruimten 
hoeven er niet allemaal uit te zien als parken of stadsbossen. Open landschappen dragen bij 
tot de diversificatie van de groene ruimte in en rondom de stad. Om hun gebruikswaarde voor 
de inwoners van de stad te verhogen dienen deze groenzones toegankelijk te zijn voor het 
publiek door middel van paden. 
Als voornaamste doelstelling wordt de ontwikkeling van een continue parkstructuur vooropgesteld. 
Het patchwork van kleine geïsoleerde snippers moet worden verbonden met het bestaande 
beschermde weefsel van grote natuur- en parkgebieden. Via een volwaardige groenstructuur 
moet een nieuwe stedelijke orde bewerkstelligd worden: de stad moet gestructureerd worden door 
de ‘leegten’. De groene ruimten zijn heel heterogeen maar elke ruimte kan haar eigen identiteit 
hebben en daarmee de leesbaarheid van de ganse structuur versterken. Het is niet mogelijk 
om overal natuur maximale kansen te geven, maar er kunnen groene ruimten onderscheiden 
worden waar natuurontwikkeling gemakkelijk, mogelijk of moeilijk zal zijn. Hetzelfde geldt voor 
het recreatieve medegebruik: groene ruimten kunnen geschikt zijn voor zeer zachte, zachte of 
harde recreatie. Meestal is het recreatief potentieel omgekeerd evenredig met de ecologische 
kwetsbaarheid. Tenslotte hoeven bebouwing en groen niet per definitie met elkaar in conflict te 
staan. Er kunnen innovatieve oplossingen bedacht worden die coherent zijn met het landschap. 
Bouwen in bepaalde groenstructuur-ondersteunende gebieden kan aangewend worden om 
randen af te werken en toegankelijkheid te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar 
het publieke domein, waarin water een leidende rol vervult. 

Selecties
● Overstromingsgebieden en natte natuur (Linkeroever, Opstalvalleigebied en 
     Oude Landen)
● Potentiële stads(rand)bossen (Ertbrugge, Edegemse Hoek en Kleidaal)
● Bestaand ecologisch en gebruiksgroen (parken, natuurgebieden,...)
● Agrarische landschappen (polder Zandvliet en Klaverblad)
● Geïsoleerde snippers in de bebouwde ruimte (Drie Eiken,...)
● Open ruimte verbindingen naar de Schelde (Fort 8, Nachtegalenpark, Spaghettiknoop, 
     Schijnvallei, Donkse Beek, Schoon Schijn, Noordkasteel, Linkeroever en IPZ)
● Ontbrekende vlakvormige schakels (knoop E19, Spoor Oost, Scheldeboorden-LO,...)

POLYCENTRISCHE STAD (DORPEN EN METROPOOL)

Visie en doelstellingen
De stad wordt beschouwd als een samenspel tussen het metropolitaan gebied langs de 
Schelde (metropool) en een verzameling wijken met eigen herkenbaarheid en leefbaarheid 
(dorpen). In het metropolitaan gebied is er een concentratie aan bebouwing en een gebrek aan 
groene ruimte. De scheldekaaien spelen er een belangrijke rol als continue publieke ruimte. 
Het Eilandje en Nieuw-Zuid zijn er gebieden die ingrijpende transformaties ondergaan, waarbij 
speciale aandacht moet uitgaan naar de schakel die ze vormen tussen de stad en de rivier. Als 
doelstelling voor de dorpen wordt de versterking van de stedelijke centra vooropgesteld. Lokale 
voorzieningen kunnen er toegevoegd worden en nieuwe ingrepen dienen een duidelijk kwalitatief 
karakter te geven aan het publieke domein. Nieuwe pleinen of parken kunnen er gecreëerd 
worden. Een optimale relatie tussen de stedelijke centra en de stedelijke parkstructuur wordt 
nagestreefd.  
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DORPEN EN METROPOOL: WONEN

Visie en doelstellingen
Antwerpen moet nieuwe bewoners aantrekken door kwalitatieve en interessante woonmilieus 
aan te bieden. Het publieke domein vormt daarbij een rode draad in de herstructurering van de 
stad. Op basis van een woonbehoeftestudie en mogelijke randvoorwaarden vanuit hydrologisch, 
ecologisch, cultuurhistorisch of recreatief perspectief, vormt de woningprogrammatie de basis 
voor het toekomstig woonbeleid. In deze programmatie wordt aangegeven welke gebieden wel 
of niet in de toekomst bebouwd kunnen worden. 

Selecties
● Uitgesloten gebieden i.f.v. water, cultuurhistorische of ecologische waarde 
     (Opstalvalleigebied, Puihoek, Kwaedevelden,...)
● Gebieden bebouwbaar onder specifieke voorwaarden (Nieuw-Zuid, Nieuw-Zurenborg,
     Neerland,...)

Figuur 3: s-RSA selecties Ecostad
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DORPEN EN METROPOOL: RECREATIE

Visie en doelstellingen
Antwerpen wil streven naar meer welzijn voor haar bewoners. Een goed uitgerust 
voorzieningenaanbod beantwoordt aan deze behoefte. De voornaamste ambitie is het zoeken 
naar synergieën tussen de verschillende voorzieningen onderling (vb: onderwijs en sport). Op 
basis van deze ambitie worden ‘cultuurrecreatieve clusters’ geselecteerd. Dit zijn stedelijke 
ruimten waar de relatie tussen verschillende soorten recreatieve voorzieningen benadrukt 
wordt. Deze clusters zijn aanvullend bij de stedelijke centra. Het principe van de clusters 
beklemtoont de noodzaak aan kwalitatieve omgevingen waarin de voorzieningen ingebed zijn. 
De uitbouw van nieuwe wandel- en fietspaden, de herinrichting van gelijkvloerse ruimten, de 
herstructurering van de open ruimte en de toevoeging van speelpleintjes zijn doelstellingen om 
de cultuurrecreatieve clusters te versterken. 

Selecties
● Te herstructureren bestaande cultuurrecreatieve clusters (Berendrecht-Zandvliet, Ekeren, 

Fort Merksem, Rivierenhof-Ruggenveld, Parken Deurne-Zuid, Spoor Noord, Stadspark, Hof 
van Leysen, Nachtegalenpark, Fort 6, Kielpark, Rooi, Hoboken, Fort 8, Luchtbal, Esmoreit 
en Dwarslaan)

● Nieuwe cultuurrecreatieve clusters (Middenvijver, Eilandje, Slachthuissite en Nieuw-Zuid)
● Reserve cultuurrecreatieve clusters (Fort Merksem, Bosuil)
● Cultuurrecreatieve toplocaties

Figuur 4: s-RSA selecties Recreatieve stad
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POREUZE STAD

Visie en doelstellingen
Porositeit heeft te maken met stedelijke verschijningsvormen. Vanuit de doelstelling om 
meer leefkwaliteit te garanderen wordt een groenstrategie voorgesteld. Ter bevordering van 
de groenvoorzieningen in de diverse stadswijken worden o.a. gebieden in de 19e eeuwse 
gordel opgenomen. Deze gebieden zijn meestal stadsdelen met significante tekorten buurt- 
en wijkgroen. Omdat in deze gebieden weinig openbaar groen aanwezig is, focust deze 
doelstelling op het verbeteren en verhogen van het inpandig groen en de herontdekking van de 
straat als ontmoetingsruimte. Door middel van punctuele ingrepen in bestaande bouwblokken, 
het wegwerken van barrières of het verminderen van de maximale bebouwingsindex kan de 
infiltratie van open ruimte bewerkstelligd worden. 

Selecties
● Inpandig groen (inzet op het verhogen van groen in bouwblokken)
● Restgroen (inzet op kwalitatief verhogen bestaand groen in moderne stadswijken)
● Wijkgroen (inzet op behoud groen in woonwijken)
● Gepland groen (inzet op groene ontwikkeling van wastelands, o.a. Spoor Oost)
● Groene dooradering (haven)
● Speelpleinen 

Figuur 5: s-RSA selecties Poreuze stad
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HAVENSTAD

Visie en doelstellingen
De scheiding tussen stad en haven blijft bepalend. Anderzijds kunnen interacties tussen stad en 
haven versterkt worden door de mogelijkheden in de contactzones zo goed mogelijk te benutten. 
De stedelijke parkstructuur dient de haven te omarmen. In het noorden kan een natuurlijke 
buffer tussen de haven en de polderdorpen Berendrecht, Zandvliet en Lillo gecreëerd worden.

Selecties 
● Contactzones (o.a. Noorderlaan, Noordkasteel,...)

SPOORSTAD

Visie en doelstellingen
Dit beeld staat voor het mobiliteitsverhaal van de stad. Doelstellingen zijn o.a. het verbeteren 
van het lager netwerk (lokale wegen,...), een coherent parkeerbeleid,  de uitwerking van de 
tangenten (Singel) en radialen, de opwaardering van stationsomgevingen en het zoeken 
van nieuwe tramtracés. De sluiting van de Ring moet geïntegreerd worden in het stedelijk 
en natuurlijk weefsel en maximaal vertrekken vanuit landschappelijke mogelijkheden. Een 
optimalisatie van het openbaar vervoer en het trage netwerk moet de residentiële gebieden 
beter verbinden met de parken en voorzieningenclusters. De straat moet ontdekt worden als 
publieke ruimte waarin ook groen (bomen) een volwaardige plek krijgen. 

Selecties
● Stations, OV-knooppunten, spoorwegbundels
● P&R, transferia
● Stedelijke en territoriale boulevards
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1.3 Ambitie en opzet van het Antwerps groenplan

Het is de ambitie van de stad Antwerpen om een groenbeleid uit te stippelen dat niet op zichzelf 
staat maar nadere uitvoering geeft aan de ruimtelijke visie en het kader zoals weergegeven 
in het s-RSA. In het groenplan dienen op een samenhangende wijze de krijtlijnen bepaald te 
worden van de verschillende aspecten die hiervoor van belang zijn, namelijk:

● Planologische maatregelen 
Dit vereist een ruimtelijk onderzoek van de groenstructuur om de doelstellingen van het 
s-RSA te verfijnen, zodat ze praktisch inzetbaar worden bij het uitwerken van RUP’s, 
verordeningen,... . 

● Ontwerp-, inrichtings- en uitvoeringsaspecten 
Het gaat immers om meer dan het behouden van kwantiteit, maar vooral om het realiseren van 
duurzame en kwalitatieve groene ruimten. Dit vergt ontwerpend onderzoek om de ruimtelijke 
haalbaarheid te toetsen en een aantal kwalitatieve aspecten (o.a. de beeldkwaliteit) op vlak 
van ontwerp en inrichting te verduidelijken. 

● Beheerrichtlijnen
Groene elementen vergen het jaar rond een intensief beheer en onderhoud. Dit kan 
geoperationaliseerd worden door het harmonisch park- en groenbeheer als richtlijn toe te 
passen en dient ook afgestemd te zijn op meervoudig gebruik en het beeld dat men met 
deze groene ruimten voor ogen heeft. Ook het verzekeren van de sociale toegankelijkheid 
en veiligheid vergen bijzondere aandacht. Daarbij gaat het in de eerste plaats om gebieden 
die rechtstreeks door de stad zelf ingericht en beheerd worden, maar anderzijds ook om 
richtlijnen ten behoeve van een dialoog met de andere beheerders. 

Omwille van de schaal en de complexiteit van de stad Antwerpen, wordt het groenplan 
uitgewerkt op twee niveaus: op bovenlokaal/stedelijk niveau en op lokaal niveau per district. 
Antwerpen wil immers een groene stad worden, niet alleen in de grote parken, maar ook in haar 
stadsdelen, wijken en districten. Er wordt gestreefd naar een doorlopende groenstructuur van 
in de stadskern tot in de buitengebieden. Parallel aan het groenplan wordt ook een bomenplan 
uitgewerkt voor heel de stad. 
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1.4 Aanpak bovenlokaal groenplan

INVENTARISATIE

In een eerste stap wordt de groenblauwe structuur van Antwerpen globaal verkend. De   
bestaande groenstructuur wordt geïnventariseerd door bestaande studies, kwantitatieve 
gegevens en GIS-informatie te verzamelen. Een tweede belangrijk onderdeel is het verwerven 
van kennis over de planologische uitgangsbasis of de planningscontext. Het s-RSA vormt daarbij 
een belangrijk document. Daarnaast wordt ook de bestemmingstoestand in de groenstructuur 
in beeld gebracht en wordt bekeken welke gebieden of projecten in een planproces zitten in 
en rond Antwerpen. Dit onderzoek levert enerzijds kennis over de ruimtelijke beleidskrijtlijnen 
waarbinnen het groenplan van Antwerpen zich moet inpassen en anderzijds geeft dit aan 
welke bijkomende accenten er in het toekomstig beleid moeten gelegd worden. In een derde 
stap worden alle groenelementen van de stad gebiedsdekkend geïnventariseerd en op kaart 
gebracht. Dit gebeurt deels op basis van bestaande gegevens, aangevuld met luchtfoto-
analyse, terreinobservaties, kennisverzameling en gesprekken met specifieke werkgroepen. 
Deze inventarisatie met een gedetailleerde GIS-databank levert een basisbestand dat verder 
wordt onderzocht en geëvalueerd. 
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THEMATISCHE ANALYSE

Het geïnventariseerde groenareaal wordt vervolgens thematisch geanalyseerd. Groen omvat 
verschillende soorten, schalen en veel gevarieerde activiteiten. Om een gerichte analyse te 
maken wordt het groen benaderd vanuit een bepaald objectief of thema. Voor het groenplan 
van Antwerpen worden de verschillende functies die groen kan vervullen in 5 thema’s of 
functiecategorieën geclusterd, namelijk:

► De gebruiksfunctie van parken, ontmoetingsruimten, ruimten voor sport, spel en beweging, 
educatie, maar ook voor specifieke voorzieningen zoals begraafplaatsen, volkstuinen,... voor 
de bewoners en bezoekers.

► De ecologische functie van groen staat voor de betekenis van groen als habitat voor flora 
en fauna, de instandhouding van de biodiversiteit, maar ook voor het laten functioneren van 
de blauwe structuur, het waternetwerk. 

► De historische functie van groen staat voor het respect voor het verleden en dus voor het 
behoud van de historische tuinen of parken, relictlandschappen of oude bomen. Meestal 
gaat dit ook gepaard met een esthetische ervaring. 

► De milieufunctie bundelt de betekenis van groen voor de bescherming van het leefmilieu 
zoals i.f.v. fijn stof, geluid, waterretentie,... en ook voor de regeling van het stedelijk klimaat. 

► De flankerende functie clustert een aantal functies waarbij groen eerder ingezet wordt ter 
ondersteuning of als aanvullend element om het stadsweefsel en de open ruimte in te kleden 
en aangenamer te maken. Onder dit thema wordt o.a. het zogenaamde verkeersgroen, 
wegbermen, straatbomen, schermgroen, buffergroen en het kijkgroen met een louter 
representatieve functie gerekend. 

Verderop in de studie worden deze vijf thema’s niet alleen als kapstok gebruikt in de 
analyse, maar ook bij het onderzoek naar de gewenste structuur, het ontwikkelen van  
gereedschapskisten, het formuleren van het actieprogramma en het definiëren van strategische 
projectopgaven. De samenhang en het evenwicht tussen de verschillende thema’s wordt niet 
uit het oog verloren. 

Een eerste stap is het verwerven van inzicht in de manier waarop de groengebieden deze 
functies vervullen. Dit betekent dat de geïnventariseerde groengebieden geëvalueerd worden 
op hun waarde voor de bovenvermelde functieclusters. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre 
er knelpunten of behoeften zijn om deze functies goed te kunnen vervullen. Dit komt o.a. tot 
uiting in een mogelijk tekort aan gebruiksgroen, het ontbreken van ecologische verbindingen, 
een onvoldoende beschermingsstatuut of risicozones voor fijnstofdepositie,... . 

Per thema worden concepten ontwikkeld voor een beter functioneren van de 
groenstructuur. Dit zijn een soort groeiscenario’s ten behoeve van het opzetten van 
een wensstructuur. Omdat de groengebieden niet overal tegelijkertijd diverse functies 
kunnen vervullen en de groeiscenario’s per thema onderling kunnen conflicteren, moeten 
keuzes gemaakt worden over welke functie prioriteit krijgt in het opzet van de globale  
groenstructuur. Dit gebeurt door een toetsing van de verschillende concepten aan de 
doelstellingen van het s-RSA. Dit leidt tot het uitschrijven van de totale gewenste ruimtelijke 
groenstructuur en het bepalen van de functionaliteiten ervan. 
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INSTRUMENTENKIST

Een specifiek onderdeel van het groenplan op bovenlokaal niveau is het aanmaken van 
gereedschapskisten die als basis zullen gebruikt worden om op districtsniveau de gewenste 
groenstructuur te realiseren. Een gereedschapskist is opgebouwd uit fiches met de beschrijving 
van generieke regels die gebiedsgericht toegepast moeten worden. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de gereedschapskist ‘inrichtingsprincipes’ (aanleg, ontsluiting, uitrusting, 
meubilair,...) en de gereedschapskist ‘beheer’ (dunnen van loofhoutbestanden, ontmesten, 
maaien,...). Dit geldt zowel voor de groengebieden als voor het bomenbestand. 

ACTIEPROGRAMMA

De belangrijkste stap in het groenplan is het bepalen van het actieprogramma. Op basis van de 
doelstellingen van het bestuursakkoord, het s-RSA en de gewenste groenstructuur, wordt het 
actieprogramma geselecteerd en worden prioriteiten bepaald. Het actieprogramma beschrijft 
de maatregelen die de stad moet nemen om het groenplan tot uitvoering te brengen zoals 
het opstellen van RUP’s, de aankoop van gebieden, (her)inrichting van gebieden, omvorming 
van beheer,... . Tot slot worden op basis van de prioriteiten in het actieprogramma de meest 
strategische projecten en ontwerpopdrachten geselecteerd en volgens belang gerangschikt en 
beschreven (projectdefinitie). 
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1.5 Aanpak lokale groenplannen

De groenplannen op districtsniveau zullen afzonderlijk per district kunnen gelezen en gebruikt 
worden. Vanuit het programma dat voor het district wordt aangereikt in het bovenlokale niveau 
worden voor elke groenzone de gewenste functies beschreven en de functionele prioriteiten 
benoemd. Het programma wordt gebiedsgericht en uitvoerbaar toegepast per groenzone, 
park of bomenrij. De groenzones en de bomen worden samen bestudeerd als een ruimtelijk 
samenhangende structuur. 

De inventarisatie en analyse van de groengebieden wordt tot op niveau van de beheerseenheid 
verfijnd. Beheerseenheden zijn delen van groengebieden waarvoor één bepaalde inrichtings-  
of beheermaatregel uit de gereedschapskist van toepassing is. De inventarisatie wordt 
getoetst op het terrein. De behoeften werden reeds op bovenlokaal niveau bepaald, maar op 
districtsniveau wordt ook gepeild naar specifieke lokale noden via bevoorrechte getuigen. 
De gewenste groenstructuur op districtsniveau houdt een verdieping in op perceelsniveau van 
de gewenste groenstructuur op globaal niveau. Er wordt bepaald waar nieuwe parken aangelegd 
of uitgebreid worden. Daarnaast wordt beschreven welke beheers- en inrichtingswerken nodig 
zijn. Het actieprogramma wijst zeer concreet acties uit de gereedschapskist toe aan bepaalde 
gebieden, eenheden of percelen. 

Strategische projecten voor de districten worden afzonderlijk beschreven of gelanceerd. Het 
zijn projecten die voor het toekomstige functioneren van de groenstructuur op districtsniveau 
een bijzondere betekenis hebben en dus extra aandacht en verdieping vragen. 

1.6 Aanpak bomenplan

Een bijzonder onderdeel van het groenplan is het bomenplan. De planvorming rond het 
bomenplan loopt parallel met het groenplan en omvat volgende onderdelen:

● Inventarisatie en VTA-analyse. 
De stad Antwerpen heeft voor het uitwerken en opvolgen van het bomenplan een speciaal 
bomenprogramma (software) aangekocht waarin alle boomgegevens van Antwerpen worden 
opgeslagen. Het bomenplan wordt op het terrein uitgevoerd en start met een inventarisatie 
van soort en standplaats en met een VTA-analyse (vitaliteitsanalyse) in een bepaald district. 
De juiste inventarisatie van de bomen is belangrijk als het groenplan uitgevoerd wordt op het 
meer gedetailleerde beleidsniveau van het district. Tegen de periode dat de bomen in het 
eerste district geïnventariseerd zijn kan gestart worden met het lokale groenplan voor dat 
district. 

● Een visiedocument over het bomenbeleid en -beheer in Antwerpen.
● Een protocol. 

In dit protocol staat beschreven hoe in bepaalde situaties met bomen moet worden omgegaan. 
Dat gaat bijvoorbeeld over de soortkeuze, maar ook over welke maat bomen op welke locatie 
wordt geplant, welke snoeiwijze wordt toegepast, hoeveel wortelruimte een bepaalde boom 
minimaal beschikbaar moet hebben, welke plantverbanden worden ingezet, hoe bomen 
worden beheerd tijdens de periode van de tijdelijke kroon (jeugdbegeleidingssnoei) en hoe 
daarna. 

● Een actieplan bomenbestand Antwerpen (ABA) 
Op basis van de inventarisatie wordt het huidige bomenbestand kwalitatief geanalyseerd en 
worden de keuzes uit de visie en het protocol doorvertaald naar gewenste wijzigingen. Deze 
acties zullen meegenomen worden in de districtsplannen. 

● Een beheerplan.
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Glacis van 
Brasschaat

2. DE GROENBLAUWE STRUCTUUR 
 VAN ANTWERPEN
2.1 De fysische onderlegger

De fysische drager wordt gevormd door het reliëf, het water en de bodem (2). Samen vormen 
deze de geomorfologische kenmerken van een gebied. De fysische onderlegger bepaalt waar 
nederzettingen ontstonden en zich ontwikkelden en welke gebieden lange tijd onbebouwd 
bleven of in sommige gevallen nog steeds onbebouwd zijn. Zo werd bijvoorbeeld het historisch 
centrum van Antwerpen ontwikkeld op een droge stuifzandrug aan een bocht in de Schelde. 

2.1.1 Reliëf

Het reliëf heeft een sterke invloed op vegetatie- en habitattypes. Het bepaalt mee de mate 
van vochtigheid, blootstelling aan zonlicht en wind. De topografie ligt dus aan de basis van 
het ontstaan van microklimaten. Antwerpen situeert zich in een alluvium waar geen grote 
topografische verschillen voorkomen. Maar het grondgebied van Antwerpen is niet ‘vlak’. Het 
wordt gekenmerkt door een gearticuleerde microtopografie. Dit microreliëf bepaalt enkele 
onderscheiden topografische deelgebieden.

● Alluviaal gebied
Het noorden van Antwerpen bestaat uit poldergronden, gewonnen door het indijken van de 
alluviale gebieden van de Schelde. Door de groei van de haven werd de topografie van dit 
gebied grondig gewijzigd: het volledige havengebied werd opgehoogd met 6m. 

● Beekvalleien
De belangrijkste beekvalleien zijn de Struisbeek in het zuiden van de stad en de Grote Schijn 
in het oostelijk deel van Antwerpen. De Struisbeek vormt ter hoogte van Wilrijk de zuidelijke 
grens van de stad. De beekvallei is nadrukkelijk zichtbaar uitgesneden in de hogergelegen 
Questa van Boom. De Grote Schijn stroomt Antwerpen binnen ter hoogte van het Rivierenhof. 
De beekvallei is bijzonder gearticuleerd tussen Deurne-Noord en Deurne-Zuid. 

● Steilranden
De Brabantse Wal kenmerkt het reliëf van het noordoostelijke omgeving van Antwerpen. De 
Brabantse Wal vormt de rand van het alluviaal gebied van de Schelde. Op het grondgebied 
van de stad is de Brabantse Wal enkel ter hoogte van Berendrecht-Zandvliet duidelijk 
aanwezig en er zijn nog enkele uitlopers ter hoogte van Mariaburg en Merksem merkbaar. 
Tussen het opgehoogde havengebied en de Brabantse Wal bevindt zich een lager gelegen 
relict van het Schelde-alluvium. Hier vloeien verscheidene beken vanaf de Brabantse Wal 
in het lager gelegen vlakke deel, waardoor ze aan snelheid verliezen en tot een erg vochtig 
gebied leiden. 
In het zuidelijke deel van Antwerpen wordt het reliëf gevormd door de Questa van Boom. 
Grote delen van Hoboken, Wilrijk en Berchem bevinden zich op de hoger gelegen gronden 
van de Questa. 

● Werven
De Werven zijn de stuifzandduinen (droog pleistoceen) die hoger gelegen gronden in 
het Scheldealluvium vormen. Deze stuifzandduinen reiken tot de oevers van de rivier en 
bepaalden ooit de vestigingsplekken van centra. Het historisch centrum van Antwerpen is op 
dergelijke stuifzandduin ontstaan. Ook in het oostelijke deel van de stad, in Deurne-Noord, 
zijn stuifzandduinen aanwezig. Deze veroorzaken een inclinatie naar het noordoosten (glacis 
van Brasschaat). 

(2) Het reliëf wordt bestudeerd in de topografie, de waterhuishouding in de hydrografie en de bodem in de
      pedologie.  
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Figuur 7: Oppervlaktewater
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2.1.2 Oppervlaktewater

Water en groen zijn direct met elkaar verbonden. Men spreekt vaak van de groenblauwe 
structuur. De reikwijdte van het water gaat echter veel verder dan enkel de groenstructuur. 
Water creëert kansen voor de ruimtelijke kwaliteit, voor natuurontwikkeling, voor recreatie, voor 
het ondervangen van de verwachte klimaatsveranderingen en voor economische ontwikkeling. 
Het water dat we zien stromen in beken en rivieren vormt een onderdeel van een watersysteem. 
Elke druppel water binnen het stroomgebied maakt deel uit van dat systeem, hetzij in vloeibare, 
vaste of gasvormige toestand. Zelfs het grondwater op grotere diepte in de ondergrond is een 
onderdeel van datzelfde systeem. Al het water uit een stroomgebied komt uiteindelijk samen op 
het punt met de laagste druk, de zee, waar het verdampt en een nieuwe kringloop start. 

● Schelde
De Schelde is de grootste en belangrijkste factor in het bepalen van de hydromorfologische 
kenmerken van het landschap. De Schelde is van oorsprong een zoetwaterrivier, gevoed 
door regen- en grondwater, die ontspringt in Frankrijk en via Henegouwen en Vlaanderen 
naar de Noordzee stroomt. Momenteel is de Schelde ter hoogte van Antwerpen echter 
een getijdenrivier. Toen circa 5000 jaar geleden de zeespiegel begon te stijgen trok de zee 
landinwaarts. Omstreeks de 10e eeuw werd het laatste stuk land doorbroken en werd het 
estuarium van de Wester- en Zeeschelde gevormd. Sindsdien is niet alleen de getijdeninvloed 
van de Noordzee een feit, maar bevat de Schelde ter hoogte van Antwerpen om die reden 
ook een hoog zoutgehalte (brak water), zeker bij vloedtij. 

● Natuurlijke beken
De overige grote zoetwaterbeken die invloed hebben op het watersysteem van het 
Antwerpse landschap zijn de Struisbeek (Benedenvliet), de Kleine Struisbeek, de Hollebeek, 
de Grote Leigracht, de Koudebeek, het Groot Schijn, het Klein Schijn, de Eethuisbeek, de 
Laarse Beek, de Oudelandse Beek, de Donkse Beek, de Zwarte Beek, het Schoon Schijn, 
de Verlegde Schijns, de Opstalbeek en de Papebeek. Op de linker Schelde-oever is sinds 
de systematische ophoging van het gebied de waterhuishouding ingrijpend gewijzigd. De 
terreinophoging heeft de polderstructuren (Borgerweertpolder) verloren doen gaan. De 
natuurlijke structuur van de waterlopen is er sterk gemanipuleerd. De oorspronkelijke kreken 
Burchtseweel en Galgenweel werden herschapen tot kunstmatige plassen en ter hoogte van 
Blokkersdijk ontstond een nieuwe plas. 

● Artificiële waterelementen
Naast deze natuurlijke waterlopen zijn er de afgelopen 200 jaar ook heel wat artificiële 
waterelementen in het Antwerpse landschap verschenen. In veel van de historische 
kasteeldomeinen werd vijvers en kanalen voorzien omwille van esthetische redenen en ook 
de verdediging van de stad gaf aanleiding tot het graven van grote grachten zoals in de forten 
en het Antitank-kanaal. Er werden ook kanalen en dokken gegraven voor commerciële en 
transportdoeleinden (Albertkanaal, Schelde-Rijn-verbinding en de havendokken). Sommige 
van deze waterelementen verloren geleidelijk hun oorspronkelijke rol en kregen inmiddels 
een recreatieve of natuurontwikkelingsfunctie. 
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Figuur 8: Grondwaterstanden
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2.1.3 Grondwater

Het systeem van het grondwater kan afgelezen worden door een combinatie van 
grondwaterstanden en grondwaterstromingen. Bij de grondwaterstromingen kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de diepere stromingen die hoofdzakelijk met de 
Scheldevallei samenhangen en anderzijds de ondiepe stromingen die lokaal sterk beïnvloed 
worden door de bodemstructuur (kleigronden en zandophooglagen) en onttrekkingen van het 
grondwater (bemalingen en drainages). 

De regionale diepe grondwaterstroming verloopt van gebieden met hoge TAW-waarden naar 
gebieden met de laagste TAW-waarden (3). Het fenomeen ‘kwel’ doet zich voor op locaties waar 
het TAW-peil boven de topografische hoogte staat. 
De stad heeft een netwerk van meetpunten waarvan maandelijks het freatisch (4) grondwaterpeil 
wordt gemeten. Dit netwerk heeft momenteel circa 150 actieve meetpunten verspreid over 
de districten, met uitzondering van Berendrecht, Zandvliet en Lillo. Voor de lezing van de 
grondwaterstromingen en grondwaterstanden werd gebruik gemaakt van de meetgegevens 
van 2007, 2008, 2010 en 2011. 

● Grondwaterstanden
Locaties waar het grondwater op het diepste niveau onder het maaiveld staat zijn gelegen in 
de stadskern nabij het kruispunt Leien-De Keyserlei, in Berchem en Borgerhout intra-muros. 

Kernstad (intra-muros)
In de kernstad ligt de grondwaterspiegel in het algemeen dieper dan 3m onder het maaiveld. Het 
grondwater in de bovenste lagen wordt zeer sterk beïnvloed door een grondwateronttrekking 
in de omgeving van de Franklin Rooseveltplaats. Het grondwater staat daar op een diepte 
van -8,5m. In min of meer concentrische invloedssferen is het effect van deze onttrekking 
minder naarmate de afstand tot deze locatie toeneemt. In westelijke richting bereikt het 
grondwater al een niveau van -4m ter hoogte van de Schelde. In noordelijke richting stijgt de 
grondwaterstand tot -4,5m ter hoogte van het Sint-Jansplein en aan de Noorderlaan staat 
het grondwater al op een diepte van -2m. In oostelijke richting is een kleine afwijking waar 
te nemen. Langs de Turnhoutsebaan ligt het grondwaterpeil op circa -4m, maar ter hoogte 
van de Stenenbrug daalt het peil terug tot zo’n -6,5m, waarschijnlijk als gevolg van lokale 
onttrekkingen. Ook in zuidelijke richting stijgt het grondwaterpeil tot -4,5m ter hoogte van de 
Markgravelei. Vanuit Berchem is er echter een beïnvloeding vanuit de site van het voormalig 
Militair Hospitaal, waar een grondwateronttrekking plaatsvindt. Het grondwater staat er ter 
hoogte van de Marialei op een peil van -7,6m onder het maaiveld. 

Linkeroever
Het grondwaterpeil op Linkeroever staat langsheen de Schelde op een niveau van circa -2m 
onder het maaiveld. Richting Zwijndrecht treedt een lichte daling op tot ongeveer -2,7m.

Hoboken, Wilrijk en Berchem extra-muros
Hoboken wordt gedomineerd door ondiepe waterstanden tussen -0,5m en -2m onder het 
maaiveld. Zowel nabij de Schelde als langs de Hollebeek ligt het grondwaterpeil beduidend 
hoger (-0,5m). Richting Wilrijk komt het  grondwaterpeil dieper te liggen, zeker op de hoger 
gelegen delen in de Koornbloemwijk (-3,5m) en het Steytelinckpark (-3m). Naar de zuidelijke 
stadsgrens toe stijgt het grondwaterpeil echter terug in de richting van de Kleine Struisbeek. 
In het open gebied van Park Neerland bevindt het grondwater zich net onder het maaiveld 
(-0,1m) en lokaal wordt zelfs kwel waargenomen. Naar het oosten in Berchem extra-muros 
daalt het grondwater verder en bereikt er gemiddelde peilen van -4m tot -5m. 

(3) TAW is de Tweede Algemene Waterpassing en deze bepaalt de referentiehoogte waartegenover 
hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld 
zeeniveau bij laagwater te Oostende. De Tweede Algemene Waterpassing dateert uit 1947 en werd 
uitgevoerd door het Nationaal Geografisch Instituut. 

(4) Bij het freatisch grondwater hangt de stijghoogte alleen af van de hoogte van de waterkolom. 
Dit grondwater kan aan de onderzijde wel begrensd zijn door een slecht doorlatende bodemlaag maar wordt 
aan de bovenzijde door geen ondoorlatende lagen afgesloten. 
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Figuur 9: Grondwaterstromingen
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Deurne, Merksem en Ekeren
Deze drie districten worden gedomineerd door ondiepe grondwaterpeilen, gemiddeld 
gesitueerd tussen de -1m en -1,5m. De aanwezigheid van de beekvalleien van het Schijn, de 
Donkse Beek, de Oudelandse Beek en de Laarse Beek hebben hier hun invloed. Lokaal, in 
Deurne-Noord in de omgeving van de Turnhoutsebaan zijn enkele diepere grondwaterstanden 
waargenomen (-3m tot -3,5m). 

● Grondwaterstromingen
De natuurlijke diepe grondwaterstromingen onder de antropogene ophooglagen stromen in 
de Antwerpse agglomeratie van de hoger gelegen gronden in het zuiden (Boomse Cuesta) en 
het oosten (Kempisch Plateau) naar het westen  (stadscentrum van Antwerpen, de Schelde 
en de lager gelegen polders). 

Hoboken, Wilrijk en Berchem extra-muros
In het zuiden van de stad is er een globale stroming vanuit het centrum van Wilrijk (16m 
tot 18m TAW) richting Hobokense Polder (1m tot 1,5m TAW), waar lokaal het grondwater 
opkwelt. Een deel van het grondwater stroomt af naar de Schelde, een ander deel stroomt 
door in noordelijke richting naar de kernstad. (3m TAW). In het uiterste zuidelijke puntje 
van de stad, in het district Wilrijk, wordt de diepe grondwaterstroming ook beïnvloed door 
de drainerende werking van de beekvallei van de Struisbeek (Benedenvliet) en verloopt de 
stroming van noord naar zuid, vanaf het centrum van Wilrijk naar de beek (9m TAW). 

Deurne, Merksem en Ekeren
In de oostelijke en noordelijke delen van de stad heerst een westelijke stroming, vanaf de 
oostelijke stadsgrens in Deurne, Merksem en Ekeren (4m tot 6m TAW) naar de Schelde. 
Door het ontbreken van meetpunten ten noorden van de stadskern langsheen de Schelde 
is dit moeilijk te kwantificeren, maar er kan aangenomen worden dat het om vergelijkbare 
peilen gaat als in de kernstad (3m TAW). In de directe omgeving van de havendokken (vb: 
Asiadok en Lobroekdok) ligt het grondwaterpeil echter hoger (circa 4m TAW) ten gevolge van 
het waterpeil in de dokken. De havenkanalen (inclusief het Albertkanaal en de Schelde-Rijn 
verbinding) en de dokken worden middels sluizen kunstmatig op een constant peil gehouden 
van 4,17m TAW. 

Schelde
De Schelde is een typische getijdenrivier met twee keer per dag hoog en laag water. Te 
Antwerpen wordt voor eb een gemiddeld peil gehanteerd van circa 0m TAW, voor vloed 
een peil van 5 à 6m TAW. Vanwege deze dagelijkse schommeling is de Schelde zowel een 
drainerende als filterende rivier. Bij laag tij stroomt het zoetere grondwater naar de Schelde, 
bij hoog tij infiltreert het zoutere water vanuit de Schelde naar de bodem. Het grondwater 
nabij de Schelde benadert een gemiddeld peil tussen 2m en 3m TAW. Door het niveauverschil 
tussen eb en vloed enerzijds en de grondwatertafel anderzijds is het bij vloed niet mogelijk 
om op een natuurlijke wijze water in de Schelde te laten afvloeien. Een systeem van pompen 
zorgt ervoor dat bij hoogtij op een kunstmatige wijze toch waterlozing in de Schelde mogelijk 
is. Het getijdensysteem van de Schelde creëert in de onmiddellijke omgeving van de rivier  
een micro-hydrologie, waarbij lokaal kwel optreedt door de schommelingen in de waterpeilen. 
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Figuur 10: Bodem
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2.1.4 Bodem

De structuur van de bodem bepaalt hoeveel water er vastgehouden wordt of infiltreert, hoe 
gemakkelijk planten kunnen wortelen en de mate waarin mineralen en organische stoffen 
vastgehouden en ter beschikking gesteld worden van de flora. 

Alle bodems in Antwerpen zijn ontstaan uit sedimentatie: afzettingen door de rivier en beken in 
de alluviale vlakten en de depressies en afzettingen door de wind. Door de verstedelijking en de 
expansie van de haven zijn nog maar weinig oorspronkelijke, natuurlijke bodems overgebleven. 
Door vergravingen, ophogingen, aanvullingen, enz. zijn een groot deel van de Antwerpse 
gronden door de mens beïnvloed en is de herkomst en samenstelling zeer heterogeen. 

● Kleigronden
In het alluviaal gebied in het noorden van Antwerpen bestaat de bodem uit vochtige tot natte 
klei, met sporadisch ook plekken met vochtige en natte zandleem. In de haven zijn een groot 
deel van deze bodems verdwenen onder  de ophoging van 6m. 

● Zandgronden
In het noorden en het oosten van de stad zijn droge en vochtige zandgronden aanwezig. 
In het noorden zijn de zandgronden afkomstig van de Brabantse Wal, die de alluviale klei 
bedekt met het zand van de Kempische Cuesta. Ook ter hoogte van Ekeren en Merksem 
zijn de zandgronden uitlopers van de Brabantse Wal. In Deurne-Noord zijn de zandgronden 
afkomstig van de stuifzandduinen. Waar beken aanwezig zijn, wordt de zandige ondergrond 
onderbroken door vochtige tot natte zandleemgrond.

● Zandleemgronden
In het zuiden van Antwerpen bestaan nog bewaarde natuurlijke bodems uit vochtig zandleem 
en nat zandleem in de beekvallei van de Struisbeek en in de Hobokense Polder, waar er ook 
delen klei aanwezig zijn. In de Hobokense Polder zijn grote delen van de oorspronkelijke 
leem- en kleibodem opgehoogd met antwerpiaan zand (met erin een kleifractie). De ophoging 
is erg ongelijkmatig en varieert van 5m ter hoogte van de Schelde tot 2m richting Grote 
Leigracht.  Sommige delen liggen nog wel op hun oorspronkelijke niveau, o.a. ter hoogte 
van de populierenaanplant langs de Grote Leigracht. In de beekvallei van de Struisbeek zijn 
vooral de gronden ten westen van de A12 (Boomse Steenweg) nog redelijk goed bewaard 
gebleven. 
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Figuur 11: De geomorfologische gebieden
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2.2 De geomorfologische gebieden en de landschappelijke structuur

2.2.1 De geomorfologische gebieden

De fysische onderlegger bepaalt de karakteristieke geomorfologische gebieden waarvan 
Antwerpen deel uitmaakt:

● Cuesta van de kleien van de Kempen
Dit gebied omvat het deel ten noorden van de stad. Het is een hogergelegen gebied met 
een kleiige ondergrond die door een relatief dunne zandlaag bedekt is. Doorheen dit gebied 
stromen een aantal beken richting Maas.

● Glacis van Brabant
Dit gebied is een overgangszone tussen de zandige bodems in het noorden en de 
Scheldepolders. Het gebied wordt getypeerd een sterke reliëfovergang . Er komen veel 
zandduinen voor. Vanuit dit hogergelegen gebied stromen heel wat beken over het Antwerpse 
grondgebied richting Schelde. 

● Scheldepolders
Dit gebied omvat het noordelijke en centrale deel van de stad rondom de Schelde. Het heeft 
een kleiige en lemige ondergrond. Dit gebied is van oorsprong lager gelegen, maar op het 
grondgebied van Antwerpen werd het oorspronkelijke reliëf aangepast en opgehoogd. 

● Depressie van Schijn-Nete
Dit gebied is een complex van rivier- en beekvalleien en interfluvia. Het wordt gekenmerkt 
door een zandlemige ondergrond. Het vormt een lagergelegen zone tussen het Glacis van 
Brabant en de Cuesta van Boom.

● Cuesta van Boom
Dit gebied wordt gekenmerkt door een sterk verstoord landschap met recente en oudere klei-
ontginningen. Het gebied is hogergelegen en er stromen een aantal beken doorheen naar de 
Schelde en de Rupel. 

● Oostelijke uitloper van de Vlaamse vallei
Dit gebied omvat de grote meanders van de Schelde en de Rupel. Het gebied  is een complex 
van beekvalleien. 
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Figuur 12: De landschappelijke eenheden
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2.2.2 De landschappelijke structuur

De geomorfologische gebieden bepalen samen met de natuurlijke (klimaat, vegetatie,...) 
en de cultuurhistorische (menselijke interventies) factoren de traditionele landschappelijke  
eenheden (5) in en rond Antwerpen. 

● Oostelijke Scheldepolders
De oostelijke Scheldepolders bestaan uit vlak landbouwgebied met kleine kerndorpen (o.a. 
Berendrecht, Zandvliet, Stabroek en Kapellen). Het landschap wordt gekarakteriseerd door 
weidse panoramische zichten, een skyline met dijken en groenschermen. In Antwerpen heeft 
de traditionele landbouwactiviteit op sommige plekken plaats gemaakt voor de ontwikkeling 
van natte natuur, zoals ter hoogte van de Kuifeend, Muisbroek, Bospolder-Ekers moeras, de 
Oude Landen en het Opstalvalleigebied. Men kan hier spreken van de ‘noordelijke wetlands’. 
Tussen de hogeropgespoten haven en polders ontstaat zo op de lagergelegen waterrijke 
gronden een aaneenschakeling van nieuwe natuurgebieden. 

● Heide- en bosgebied
Het heide- en bosgebied is een bosrijk landschap met een vlak tot lichtgolvend reliëf en 
zandduinen. Het oostelijke deel van Ekeren maakt deel uit van dit landschap maar is al in 
verregaande mate verstedelijkt zoals de woonwijk Mariaburg, park Hof De Bist, de woonwijk 
Donk, het Hof van Delft en de Sint Lucaskliniek. Slechts enkele kleine bosfragmenten 
verspreid herinneren hier nog aan het oorspronkelijke landschap. Net buiten Antwerpen ligt 
het Peersbos, een groot bosgebied dat nog wel een gave getuige van dit landschapstype is. 

● Land van Zoersel
Aansluitend bij het heide- en bosgebied ligt zuidelijker het Land van Zoersel. Dit is een bosrijk 
zachtgolvend gebied. Het landschap wordt getypeerd door de aanwezigheid van kerndorpen 
en ruime verkavelingen in de bossen (o.a. Schoten en Wijnegem). In Antwerpen zijn het fort 
van Merksem, het Rivierenhof, Ertbrugge en de Bremweide delen van dit landschap. 

● Land van Kontich
De volledige zuidoostelijke omgeving van Antwerpen wordt gevormd door het Land van 
Kontich. Dit is een vlak gebied met verstedelijkt weefsel. Het landschap wordt gekenmerkt 
door sterk versnipperde en onregelmatige kleine open ruimten en de complexe verweving 
van open ruimte met bebouwing en agro-industrie (tuinbouw op zandgronden). Op Antwerps 
grondgebied maken de forten VI, VII en VIII en het Schoonselhof deel uit van dit landschap. 

● Scheldevallei
De Scheldevallei is het doorbraakdal van de Schelde doorheen de questa van Boom. In 
Antwerpen maken de Hobokense Polder en Linkeroever deel uit van dit landschap. Al 
deze gebieden zijn opgehoogde zones. Omdat ze jarenlang onaangeroerd bleven hebben 
op enkele van deze terreinen zich spontaan nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Dit is het 
geval bij Hobokense Polder, Burchtseweel, het Rot en Blokkersdijk. De andere gebieden 
zoals Galgenweel, Middenvijver en Sint-Annabos kennen een intensiever recreatief gebruik. 
Alle gebieden worden gekenmerkt door zandige vlakten, duinen en open waterplassen. De 
waterplassen ontstonden door het ophogen van de omliggende gronden. 

● Schelde-estuarium
Dit landschap omvat de Zeeschelde, waarvan de dynamiek door de getijden bepaald wordt. 
De Schelde-oevers worden er gekenmerkt door slikken en schorren. Deze zijn relicten van 
een ooit zeer uitgestrekt dynamisch en ecologisch heel waardevol systeem. De slikken 
en schorren sluiten aan op het unieke brakwater getijdengebied van het Verdronken Land 
van Saeftinghe. In Antwerpen vormen zowel de slikken en schorren aan de noordzijde van 
Linkeroever als die op de rechteroever ter hoogte van de haven een onderdeel van dit 
landschap.  

(5) Antrop M., Universiteit Gent, 1995, Landschapszorg in Vlaanderen 
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2.3 De groenblauwe basiskaart

2.3.1 Totaal groenblauw areaal (ha en %)

De groenblauwe basiskaart toont de groene gebieden van Antwerpen anno 2011. 
Antwerpen heeft een oppervlakte van 20426 ha, waarvan er 27% groengebied is. Het 
water neemt circa 18% van de oppervlakte van het grondgebied in. Met een groenaandeel 
van 27% en circa 108 m² groen per inwoner scoort Antwerpen op het eerste zicht 
niet slecht. Het stedelijk territorium omvat ook nog een grote mate van privégroen (6). 
Dit aandeel stemt overeen met gemiddeld 44 m² tuin per inwoner. 

Stad Antwerpen _ water, publiek en privaat groen
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

506 225 (7) 20 426 ha 24,8 5 450 ha 27% 108 

Voor de groenblauwe basiskaart werden niet alle groen ruimten in Antwerpen meegenomen. In 
de richtlijn voor het opmaken van een groenplan van ANB wordt in dit verband gesteld:

“Een groenplan zal in de eerste plaats een visie ontwikkelen op de zogenaamde 
hoofdgroenstructuur. Deze kan een uitgebreid gamma aan groen omvatten, gaande van 
cultureel groen tot spontane natuur. De hoofdgroenstructuur zal de openbare groene ruimten 
bevatten. Hiertoe behoren zowel parken als laanbomen. Vanuit de belevingsinvalshoek wordt 
de hoofdgroenstructuur omschreven als alle ruimten die door de inwoners gepercipieerd 
worden als open en groene ruimte. Uit deze definitie blijkt dat het groen in eigendom van 
derden, naast dat in eigendom van de gemeente zelf, ook een belangrijke rol speelt in het 
ruimtelijk beeld van de gemeente. Vanuit een gebruiksinvalshoek kan de hoofdgroenstructuur 
omschreven worden als alle groene ruimten waar de inwoners kunnen recreëren, elkaar 
kunnen ontmoeten en waar ruimte, rust en contact met de natuur ervaren kunnen worden.”

Voor het Antwerpse groenplan werd geopteerd voor een brede insteek. Dit betekent niet dat 
alle groen meegenomen wordt. Strikt privaat groen en grote braakliggende percelen, die 
wel een groen voorkomen hebben maar die gelegen zijn in goedgekeurde verkavelingen, 
bedrijventerreinen e.d. worden niet meegenomen. Hun groene karakter is immers in functie 
van ontwikkeling op korte termijn slechts tijdelijk. Bij de groene ruimten die wel meegenomen 
worden is soms niet de volledige oppervlakte van de geïnventariseerde elementen effectief 
‘groen’. De verhardingen (paden,...) en soms zelfs gebouwen die inherent deel uitmaken van 
het groengebied (vb: kastelen, fortconstructies,...) zijn mee ingekleurd als groengebied.  

(6) Om een beeld van het privégroen te krijgen werd op basis van GIS-informatie de niet bebouwde of verharde 
      oppervlakte binnen de bouwblokken berekend.
(7) Toestand begin 2012

Gemiddeld beschikt de Antwerpenaar over 152m² groene ruimte 
per inwoner. Hiervan is gemiddeld 44m² privaat groen (tuin) en 
108m² publiek groen. 
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2.3.2 Vijf groene hoofdtypes 

Vermits groen in de stad voorkomt onder verschillende gedaanten is er ten behoeve van de 
globale inventarisatie op kaart een eerste indeling gemaakt in groentypen (8). Onder ‘groentype’ 
wordt hierbij de aard en het voorkomen van de groene ruimte verstaan. Voor Antwerpen worden 
een vijftal hoofdtypen onderscheiden. 

● Sociaalrecreatief groen
Dit groen heeft een sociale of recreatieve betekenis en werd expliciet in functie daarvan 
ingericht. Het betreft groen dat op verschillende wijzen effectief door de stadsbewoners wordt 
gebruikt. In hoofdzaak gaat het om parken en plantsoenen, sport- en recreatieterreinen, en 
ook specifieke gebieden zoals kampeerterreinen, weekendverblijfzones, volkstuincomplexen 
en begraafplaatsen. De inrichting van deze gebieden is afgestemd op menselijke activiteiten 
zoals wandelen, fietsen, sport, spel, beleving, rust,... . 

● Structuurgroen
Tot dit groen worden de groenelementen gerekend die hoofdzakelijk een bijdrage leveren 
aan de visuele beleving en ruimtelijke structuur van de stad, zoals:
► bomen, heesters en grasbermen langs wegen en verkeersverbindingen 
► het schermgroen en de groene bufferstroken rond industriegebieden
► het kijkgroen of decoratief groen dat een gebied qua beeldwaarde aangenamer maakt
Structuurgroen is vooral beeldbepalend en vormt het groene raamwerk van de stad. Het 
komt voor als punt-, lijn- en vlakelementen. 

● Natuurlijk groen
Bij natuurlijk groen staan de natuurlijke processen centraal. Het betreft het groen waarbij 
het natuurlijke karakter van de vegetatie een dominant kenmerk vormt en het eventuele 
recreatieve gebruik en inrichting relatief beperkt is en van secundair belang (medegebruik). 
Natuurlijk groen komt niet enkel voor in de specifiek hiervoor bestemde gebieden, zoals 
natuurgebieden en bosgebieden, maar ook in agrarische zones en langs waterstructuren. 
Dit type kan zowel bestaan uit hoog opgaand groen (bossen en bossages) als uit lage eerder 
grazige vegetaties, moerassen en waterplassen. 

● Agrarisch groen
Dit type omvat de open ruimte met een agrarisch bodemgebruik. Het kunnen zowel 
weiden, akkers als tuinbouwgebieden zijn als ook de hierbinnen voorkomende kleine 
landschapselementen (KLE’s: bomenrijen, taluds, hagen, houtkanten, grachten,...). Deze 
gebieden hebben, als ze ontsloten zijn door trage wegen, een bijzondere aantrekkingskracht 
voor de stedeling om de drukte van de stad te ontlopen en omwille van het open ruimtegevoel. 

● Overig groen
Dit type omvat het groen dat niet te vatten is onder de voorgaande groentypen maar dat 
wel een belangrijk potentieel heeft. Dit kunnen braakliggende terreinen zijn of gebieden in 
transitie (te herontwikkelen). Ook de grote grasvlakten die deel uitmaken van de luchthaven 
van Deurne werden onder dit type geplaatst. 

(8) Deze typologie betreft de groengebieden, maar omvat eveneens de waterelementen die 
inherent aan deze gebieden voorkomen. De ruimte die ingenomen wordt door water dat niet gelegen is binnen 
de bovenstaande gebieden zijn de Schelde, de dokken, het Albertkanaal, de gecategoriseerde waterlopen en 
enkele grotere plassen. Deze ruimte werd in de groenblauwe basiskaart opgenomen onder het type ‘water’. 
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Figuur 13: Groenblauwe basiskaart
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Stad Antwerpen _ groene hoofdtypes
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

506 225 (6) 20 426 ha 24,8 5 450 ha 27% 108 

Het sociaalrecreatieve groen, dat de meest directe gebruiksfunctie heeft voor de inwoners, 
neemt 27% van de oppervlakte in of slechts iets meer dan één vierde van het groenareaal. Dit 
stemt overeen met circa 30 m² per inwoner. 

Opvallend is dat 28% van het totale stedelijke groenareaal ingenomen wordt door natuurlijk 
groen. Dit dankzij de aanwezigheid van de slikken en schorren langs de Schelde, maar ook 
door een aantal natuurgebieden zoals de Hobokense Polder, Blokkersdijk, Nieuw-Middenvijver, 
Ekers Moeras, Oude Landen, de Kuifeend e.a.

Het agrarisch groen neemt maar liefst 21% van het groenareaal in en is geconcentreerd in de 
noordelijke polders, Ekeren en in het zuiden rond het Klaverbladkasteel. 

Antwerpen wordt doorsneden door heel wat verkeersinfrastructuren. Het aandeel structuurgroen 
errond bedraagt 18% van het groenareaal. 

Met 18% water in het territorium is het duidelijk dat Antwerpen een ‘stad aan de stroom’ is. De 
Schelde neemt een groot aandeel van dit percentage in, aangevuld met de vele dokken in de 
haven en enkele grote waterpartijen zoals het Galgenweel en de Ekerse putten. 

28% van het Antwerps groenareaal wordt ingenomen door 
natuurlijk groen.  27% van het groenareaal is sociaalrecreatief 
groen met directe gebruiksfunctie voor de inwoners.
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2.3.3 Groenblauw areaal per district en haven (ha en %)

● Verdeling groenblauw areaal haven

Haven
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

82 7435 ha 0,0 943 ha 13% nvt

De haven is een gebied dat niet te vergelijken valt met de overige districten. Dit gebied 
heeft een belangrijk aandeel aan water (21%) maar bezit toch ook nog een aanzienlijk 
groenaandeel van 13%. Dit voornamelijk door de aanwezigheid van veel natuurgroen (55%) 
zoals de slikken en schorren langs de Schelde en belangrijke natuurgebieden. Doordat grote 
infrastructuren het havengebied doorkruisen is 38% van het groenareaal structuurgroen. 

● Verdeling groenblauw areaal district Antwerpen en opgesplitst in delen

District Antwerpen (zonder deel haven)
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

190 492 3508 ha 54,3 1374 ha 39% 72

Het district Antwerpen (zonder het deel haven dat administratief ook nog tot dit district 
behoort) heeft met 54,3 inw/ha een gemiddelde bevolkingsdichtheid, maar dit cijfer is niet 
representatief voor heel het district omdat er grote lokale verschillen bestaan tussen de delen 
op Linkeroever, binnen de Ring en buiten de Ring. Met een groenaandeel van circa 39% 
scoort dit district hoger dan het gemiddelde van de hele stad Antwerpen. Ook dit resultaat 
is niet representatief voor het hele district omdat er een manifest ongelijke spreiding van 
de groengebieden voorkomt. Door dit district op te splitsen in een aantal geografische sub-
districten die een zekere mate van eenheid vertonen ontstaat een duidelijker beeld van de 
situatie van het groenareaal.  
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Deel district Antwerpen binnen de Ring
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

136 826 1448 ha 94,5 209,3 ha 14% 15,3

Het deel van het district Antwerpen binnen de Ring heeft met meer dan 94 inw/ha een hoge 
bevolkingsdichtheid. Het groenaandeel is met 14% zeer laag en een groot deel van het groen 
betreft dan nog het structuurgroen langs Ring en Singel (34%). Het groenareaal per inwoner 
is met circa 15,3 m² het laagste van Antwerpen. Het nieuwe park Spoor Noord levert een 
positieve bijdrage aan het aandeel sociaalrecreatief groen (46%). Opvallend is het vrij hoge 
aandeel ‘overig groen’ (19%), dat grotendeels het gebied Nieuw-Zuid en de Konijnenweide 
omvat. 

Met 15 m² publiek groen per inwoner heeft Antwerpen - intra 
muros het laagste groenareaal van de stad. Slechts 14% van de 
grondoppervlakte is er onderdeel van de groenstructuur.
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Deel district Antwerpen buiten de Ring
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

38 205 1065 ha 35,9 541 ha 51% 142

Het deel van het district Antwerpen buiten de Ring omvat zowel de zuidelijke lobben (wijken 
Kiel, Middelheim, Petroleum-Zuid, Tentoonstellingswijk) als de noordelijke lobben (Luchtbal 
en Rozenmaai). Dit deel heeft, in tegenstelling met het centrumgebied, met circa 36 inw/ha 
een eerder lage bevolkingsdichtheid en een hoog groenaandeel van 51% waardoor het groen 
per inwoner in dit districtsdeel stijgt naar 142 m². Vooral het aandeel sociaalrecreatief groen 
is door de aanwezigheid van het Nachtegalenpark/Middelheim/Den Brandt zeer groot, maar 
ook het aandeel natuurlijk groen is hoog doordat o.a. de Oude Landen binnen dit districtsdeel 
gesitueerd is. 

Antwerpen - extra muros omvat hoogbouwwijken maar ook 42% 
sociaalrecreatief groen, vooral in de parken in het zuidelijke 
deel, en 26% natuurlijk groen in het noordelijke deel.  
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Deel district Antwerpen Linkeroever
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

15 461 996 ha 15,5 623 ha 63% 403

Het deel van het district Antwerpen op de linker Scheldeoever heeft met circa 15 inw/ha een 
heel lage bevolkingsdichtheid. Het groenaandeel is met 63% het hoogste van Antwerpen en 
daardoor is ook het groen per inwoner met 403 m² het hoogst. Dit heeft te maken met de 
aanwezigheid van de grote natuurgebieden Blokkersdijk, het Vliet en Nieuw-Middenvijver en 
het sociaalrecreatieve groen van het Sint-Annabos. Maar ook tussen de hoogbouw bevindt 
er zich veel sociaalrecreatief groen.

12% van Antwerpen-LO bestaat uit water. Dit is het hoogste 
aandeel in heel de stad. Van het groen heeft 38% een natuurlijk 
karakter, dit is na Hoboken het hoogste van heel Antwerpen. 
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● Verdeling groenblauw areaal in overige districten

District Berchem
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

42 611 570 ha 74,7 116 ha 20% 27

Het district Berchem heeft met meer dan 75 inw/ha een hoge bevolkingsdichtheid. Het 
groenaandeel is er laag en een groot deel van het publieke groen (36%) maakt deel uit 
van het structuurgroen langs Ring en Singel. Het beschikbare publieke groen per inwoner is 
met 27 m² één van de laagste van Antwerpen. 50% van het groenareaal is sociaalrecreatief 
groen, zoals o.a. het Brilschanspark en de Veldekens. 

Berchem heeft weinig restgroen en nauwelijks agrarisch groen.  
Het aandeel sociaalrecreatief groen is er met 50% het tweede 
hoogste van heel de stad.  
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District Berendrecht, Zandvliet en Lillo (zonder deel haven)
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

9 824 1393 ha 7,1 949 ha 67% 966

Het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo is niet typisch voor Antwerpen. Door de heel lage 
bevolkingsdichtheid (7 inw/ha) is het eerder vergelijkbaar met een plattelandsgemeente. Het 
aandeel groen per inwoner is er met 966 m² heel hoog en het hoogste van Antwerpen. Het 
groenareaal bestaat er voornamelijk uit landbouwgebieden (56%) en natuurgebieden (25%).  

Berendrecht - Zandvliet - Lillo heeft met 67% het grootste 
groenareaal in de stad. Hiervan is slechts 7% sociaalrecreatief 
groen, wat het laagste van heel Antwerpen is.  



Bovenlokaal
GROENPLAN
► 46

District Borgerhout
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

45 570 390 ha 116,9 68 ha 17% 15

Het district Borgerhout heeft de hoogste bevolkingsdichtheid van heel Antwerpen (117 inw/
ha) en heeft ook een erg klein groenaandeel (17%). Dat groenaandeel wordt hoofdzakelijk 
geboden door het structuurgroen van de Ring, dat met 48% het grootste aandeel  
structuurgroen in een district vertegenwoordigd. Met 15 m² publiek groen per persoon is 
Borgerhout vergelijkbaar met het deel Antwerpen intra-muros.  

Borgerhout heeft met 48% het grootste aandeel structuurgroen 
van alle districten. Naast het ontbreken van agrarisch groen en 
natuurlijk groen is er ook amper restgroen aanwezig.   
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District Deurne
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

75 123 1303 ha 57,6 467 ha 36% 62

Het district Deurne heeft dankzij het hoge aandeel sociaalrecreatief groen (57%) een relatief 
hoog groenpercentage (36%). Door de relatief hoge bevolkingsdichtheid ligt het aantal m² 
publiek groen per inwoner echter met slechts 62 m² ruim onder het Antwerpse gemiddelde. 
De luchthaven is eigenlijk ook niet als volwaardige publieke groene ruimte te beschouwen, 
waardoor dit cijfer nog lager ligt (53 m²). Het provinciaal domein Rivierenhof brengt het 
aandeel sociaalrecreatief groen op het hoogste peil binnen de stad. 

Deurne heeft met een aandeel van maar liefst 57% van het 
groenareaal het meeste sociaalrecreatief groen in heel de stad. 
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District Ekeren
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

22 623 906ha 25,0 386ha 43% 171

Het district Ekeren heeft met 25 inw/ha een relatief lage bevolkingsdichtheid. Ekeren heeft 
een redelijk hoog groenaandeel, namelijk 43%. Met 171 m² groen per persoon scoort dit 
district opvallend hoog. Deze positieve situatie heeft Ekeren te danken aan de aanwezigheid 
van een aantal parken (o.a. Hof de Bist en het Veltwijckpark) maar vooral ook aan de 
landbouwgebieden in het noorden van het district en naast de Oude Landen. 

Ekeren heeft met een aandeel van 71% van het groenareaal het 
meest agrarisch groen in heel Antwerpen. Het aandeel private 
tuinen is er met 35% het hoogst .
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District Hoboken
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

37 283 977 ha 38,2 337 ha 35% 90

Het district Hoboken heeft een inwonersdichtheid die iets boven het Antwerps gemiddelde ligt 
(38 inw/ha). Het groenaandeel van 35% ligt ook rond het stedelijk gemiddelde maar door de 
hogere bevolkingsdichtheid scoort het aandeel publiek groen per inwoner met 90 m² lager. 
Het natuurlijk groen (48%) is er het hoogst van heel Antwerpen en ligt  voornamelijk geclusterd 
in respectievelijk het groengebied van Fort 8 enerzijds en de Hobokense Polder anderzijds. 

Hoboken benadert het gemiddeld groenpercentage van de stad. 
Het aandeel natuurlijk groen (48%) is er het hoogst van heel 
Antwerpen. 
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District Merksem
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

42 562 839 ha 50,7 246 ha 29% 58

Het district Merksem is wat de bevolkingsdichtheid betreft vergelijkbaar met Deurne, maar dit 
district heeft iets minder groen (29%). Sociaalrecreatief (45%) en structuurgroen (27%) komen 
het meest voor. Het groenaandeel per inwoner bedraagt maar 58 m² en dit ligt aanzienlijk 
onder het Antwerpse gemiddelde. Het meeste groenareaal ligt excentrisch geclusterd rond 
het Fort van Merksem. 

Merksem scoort met 29% groenareaal rond het gemiddeld 
groenpercentage van de stad en heeft nauwelijks natuurlijk 
groen.
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District Wilrijk
bevolking oppervlakte inw/ha groen groenaandeel m² groen/inw

39 894 1371 ha 29,1 501 ha 37% 126

Het district Wilrijk heeft een lagere bevolkingsdichtheid (29 inw/ha). Dit district heeft dank zij 
enkele parken en natuurgebieden (o.a. Fort 7) en de zuidelijk gelegen landbouwgebieden 
rond Klaverblad een hoog groenaandeel van 37%. Het groen is ook evenwichtig verdeeld 
over de verschillende types. Met circa 126 m² groen per inwoner is Wilrijk een district met 
veel publiek groen. 

Het groenareaal van Wilrijk heeft een evenwichtige verdeling 
qua groentypes: sociaalrecreatief, natuurlijk en agrarisch groen 
bepalen het beeld van het district.  
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Haven 7435 ha 82
0

/ 943 ha
13%

1564 ha
21%

31 ha
3%

40 ha
4%

517 ha
55%

355 ha
38%

0 ha
0%

Antwerpen 3508 ha 190492
54

72 1374 ha
39%

195 ha
6%

0 ha
0%

603 ha
44%

379 ha
28%

278 ha
20%

113 ha
8%

Antwerpen_im 1448 ha 136826
94

15 209 ha
14%

63 ha
4%

0 ha
0%

94 ha
46%

2 ha
1%

72 ha
34%

41 ha
19%

Antwerpen_em 1065 ha 38205
36

142 541 ha
51%

12 ha
1%

1 ha
0%

228 ha
42%

140 ha
26%

112 ha
21%

60 ha
11%

Antwerpen_lo 996 ha 15461
15

403 623 ha
63%

121 ha
12%

0 ha
0%

281 ha
45%

237 ha
38%

93 ha
15%

12 ha
2%

Berchem 570 ha 42611
75

27 116 ha
20%

2 ha
0%

0 ha
0%

59 ha
50%

11 ha
10%

41 ha
36%

5 ha
4%

Berendrecht_
Zandvliet_Lillo

1393 ha 9824
7

966 949 ha
67%

67 ha
5%

540 ha
56%

62 ha
7%

233 ha
25%

91 ha
10%

22 ha
2%

Borgerhout 390 ha 45570
117

15 68 ha
17%

0 ha
0%

0 ha
0%

35 ha
51%

0 ha
0%

32 ha
48%

1 ha
0%

Deurne 1303 ha 75123
58

62 467 ha
36%

21 ha
2%

54 ha
11%

262 ha
57%

24 ha
5%

27 ha
6%

100 ha
21%

Ekeren 906 ha 22623
25

171 368 ha
43%

3 ha
0%

273 ha
71%

58 ha
15%

0 ha
0%

43 ha
11%

12 ha
3%

Hoboken 977 ha 37283
38

90 337 ha
35%

16 ha
2%

11 ha
3%

114 ha
34%

160 ha
48%

27 ha
8%

25 ha
7%

Merksem 839 ha 42562
51

58 246 ha
29%

24 ha
3%

60 ha
24%

109 ha
45%

3 ha
1%

66 ha
27%

8 ha
3%

Wilrijk 1371 ha 39894
29

126 501 ha
37%

20 ha
1%

154 ha
31%

176 ha
34%

113 ha
23%

41 ha
8%

18 ha
4%

De tabel geeft een vergelijking van het groen in de verschillende districten. De grijze vakjes 
geven aan waar de laagste hoeveelheden groen (in totaal of per type) voorkomen. De gekleurde 
vakjes geven aan waar de hoogste hoeveelheden groen (in totaal of per type) aanwezig zijn. 
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2.4 Het stadsweefsel als contramal

Harde stedelijke ruimten vormen de contramal van de open groene ruimte. Samen bepalen ze 
het stedelijk weefsel. Het is vanzelfsprekend dat de inbedding in de harde stedelijke ruimten een 
sterke invloed uitoefent op het groen. Het harde weefsel maakt het groen tot ‘stedelijk’ groen: 
de karakteristieken van de harde ruimten bepalen in grote mate het gebruik en het doel van de 
omsloten of aangrenzende groene ruimte. Het harde weefsel bestaat uit verkeersinfrastructuur, 
verharde en bebouwde ruimten. 

● Verharde ruimte
Verharde ruimten, zoals kaden, pleinen, parkings,... kunnen zelf deel uitmaken van een 
grotere groene ruimte en dan door groen omgeven worden (vb: parkings campus Drie Eiken). 
Omgekeerd kan groen intrinsiek deel uitmaken van de verharde ruimte. Voorbeelden hiervan 
zijn bomen op een plein (vb: Bolivarplaats), plantenborders en kruiden of grassen in open 
voegen. 

Figuur 14: Stadsweefsel
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Figuur 15: Bouwweefsel
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● Bebouwde ruimte
Gebouwen nemen open ruimte in en bakenen deze af. De stedelijke bebouwing kan sterk 
verschillen afhankelijk van de ontstaansperiode, het stedenbouwkundig ontwerp en de 
huidige plaats binnen het stedelijke weefsel. De verschillende bebouwingstypen worden 
ook gekenmerkt door andere vormen van groen. De historische stadskern aan de Schelde 
heeft een redelijk dens kleinschalig weefsel waarin slechts enkele kleine groene pleintjes 
voorkomen. In de 19e eeuwse wijken, tussen de Leien en de Ring, is in het noordelijke 
deel (Borgerhout) het bouwweefsel vrij willekeurig en erg dens gegroeid, terwijl in het 
zuiden er duidelijke geometrische bouwblokken en laanstructuren herkenbaar zijn. Groene 
boulevards en pocketparken kenmerken dit weefsel. Het Albertpark, het Stadspark en de 
Zoo zijn voorbeelden van de eerste publiek toegankelijke parken die in de 19e eeuw hun 
intrede in het stedelijk weefsel maakten. Deze parken hadden niet alleen een recreatief en 
moraliserend doel, hun inplanting gebeurde meestal strategisch vanwege de invloed die ze 
konden uitoefenen op de vastgoedprijzen (9). In de historische ‘dorpen’ in de districten is de 
bebouwing, net als in de stadskern, fijnschalig en vaak ontbreekt er groen. De recentere 
stedelijke subcentra en woonwijken buiten de Ring hebben een midden- tot grootschalige 
bebouwing. Er zijn meestal ook parken voorzien of woongroen bij hoogbouw. Deze wijken 
dateren uit de 20e eeuw, waarbij de behoefte aan groen reeds als een inherent onderdeel 
van stedelijkheid werd beschouwd. De aandacht ging niet langer uitsluitend naar de rijkere 
bevolking, groen werd ook ingezet als een middel om de sociale doelgroepen te bereiken (10).  
Een bijzonder morfologisch deel van de stad is de haven. In de haven heeft de bebouwing een 
grote schaal en zijn er grotere open bouwpercelen aanwezig. Het gebied wordt gedomineerd 
door industrieel gebruik en daarmee samenhangend snelle ruimtelijke veranderingen. De 
open ruimte heeft er dan ook grotendeels een tijdelijk karakter, wachtend om ingenomen te 
worden door nieuwe bedrijvigheid of infrastructuur. 

● Verkeersinfrastructuur 
De verkeersinfrastructuur bestaat uit wegen, straten, paden, sporen, kanalen,..., die zorgen 
voor het transport van goederen en personen. De invloed van verkeersinfrastructuren op de 
groene ruimte is heel paradoxaal: enerzijds vormen ze barrières en anderzijds maken ze het 
groen bereikbaar en toegankelijk. Doorslaggevend hierbij is het type verkeersinfrastructuur. 

► Gemotoriseerd netwerk
Infrastructuur voor gemotoriseerd verkeer is er op gericht grote afstanden te overbruggen en 
gaat samen met hoge snelheden, geluids-, licht- en luchtpollutie. Deze infrastructuur omvat 
de hoofdwegen, primaire en secundaire wegen, kanalen, spoorwegen en trambanen. Op 
plaatsen waar ze een groengebied doorkruist veroorzaakt ze versnippering (vbn: Charles De 
Costerlaan, spoorlijn 12). Dit heeft gevolgen voor het ecologisch functioneren van het gebied, 
waarvan het oorspronkelijke natuurlijke systeem wordt doorbroken. Maar de versnippering 
en barrièrewerking heeft ook gevolgen voor het gebruik van de groene ruimten door de 
stadsbewoners. Door het scheidende karakter bakent deze infrastructuur stadsdelen, wijken 
en buurten af. De oversteekbaarheid van deze infrastructuur staat in directe relatie met de 
bereikbaarheid en dus het gebruikspotentieel van een groene ruimte. Bij de bepaling aan 
behoeften aan buurt-, wijk- en stadsdeelgroen speelt deze infrastructuur een belangrijke 
rol. Verkeersinfrastructuur kan eveneens de context voor groen vormen: heel wat wegen 
en sporen worden geflankeerd door groene beddingen (vb: de Ring) of in straten kan 
begeleidende laanbeplanting voorzien zijn (vbn: Jan Van Rijswijcklaan, Leien,...). 

► Traag netwerk
Voet- en fietspaden zorgen slechts zeer beperkt voor versnippering van groene ruimten. Met 
een goede inrichting kan dit effect geminimaliseerd worden. Voor gebruik door de stedeling 
zijn het net deze infrastructuren die het groen bereikbaar, toegankelijk en beleefbaar maken. 
Het functionele fietsroutenetwerk is gericht op snelle verbindingen en bestaat uit hoofdroutes, 
functionele routes en alternatieve routes. Het recreatieve fietsroutenetwerk is eerder gericht 
op beleving en maakt vaak gebruik van lokale verkeersarme wegen. 

(9) Ontstaan van het parkideaal in 19e eeuws België, dr. Andreas Stynen, lezing zesde
 landschapscontactdag mei 2011

(10) Felbevochten vergroeningen, Jens Van De Maele, lezing zesde landschapscontactdag mei 2011
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Figuur 16: Infrastructuur gemotoriseerd verkeer
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Figuur 17: Infrastructuur fietspaden
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3 DE BETEKENIS VAN GROEN IN DE STAD 

3.1 De ecosysteemdiensten van groen

Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem (11) aan mensen wordt geleverd. 
Het betreft:

● het verstrekken van een product  (vb: voedsel, drinkwater,...).
● het verstrekken van een regulerende dienst (vb: waterretentie, bestuiving,...)
● het verstrekken van een culturele dienst (vb: gelegenheid geven tot recreatie)
● een dienst die de andere ondersteunt (vb: kringloop van het water)

Het concept van de ecosysteemdienten won aan belang toen het in 2000 door de toenmalige 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, werd opgenomen in het ‘Millennium 
Ecosystem Assessment’ - project (12). Dit project had tot doel de consequenties van de 
veranderende ecosystemen voor het welzijn van de mens in te schatten. De publicatie was een 
mijlpaal om het belang van biodiversiteit en natuur te duiden. 

Recentere vervolgstudies hebben de relaties tussen het functioneren van ecosystemen en de 
mate waarin ze goederen en diensten leveren aan de maatschappij verder uitgediept. Deze 
studies proberen een economische waarde te geven aan de ecosysteemdiensten. Dergelijke 
monetarisering is noodzakelijk om bij beleidsbeslissingen de waarde van groen even tastbaar 
en kwantificeerbaar te maken als andere maatschappelijke aspecten (13). 
Recent ontwikkelde in Vlaanderen ook LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) 
een instrument voor het bepalen van de economische waarde van ecosysteemdiensten: de 
natuurwaardenverkenner. Om de waarde van een groene ruimte te bepalen wordt hierbij de 
relatie gelegd tussen ecologische, landschappelijke en milieu-economische factoren. 
http://rma.vito.be/natuurwaardeverkenner/index.php

De ecosysteemdiensten vormen ook een bouwsteen van duurzame ontwikkeling. Om duurzame 
ontwikkeling te operationaliseren worden drie aspecten onderscheiden: People (mensen), Planet 
(planeet, milieu) en Profit (opbrengst)(14). De drie duurzaamheidspijlers werden voor het eerst 
gebruikt door John Elkington in 1988 en vormen intussen algemeen de basis voor het uitwerken 
van duurzame projecten. Deze drie pijlers dienen op een harmonieuze wijze in evenwicht 
te worden gebracht om tot een duurzame ontwikkeling te kunnen komen. De verschillende 
ecosysteemdiensten kunnen, zoals aangegeven in het schema, op een gelijkmatige wijze een 
bijdrage leveren aan de drie duurzaamheidspijlers en zo de stedelijke ontwikkeling op een 
duurzame manier beïnvloeden. 

(11) Een ecosysteem bestaat uit twee componenten en wordt gevormd door de wisselwerking tussen beide:
● het biotische of levende deel (organismen: planten en dieren)
● het abiotische of fysisch-chemische deel (biotoop: water, bodem, lucht, licht en temperatuur)
De abiotische component bepaalt in grote lijnen de hoedanigheid van de biotische component. 

(12) Millenium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems ans Human Well-being: Synthesis, 2005. 
World Resources Institute UN. 

(13) Een grootschalig internationaal initiatief is de TEEB-studie (The Economics of Ecosytems and Biodiversity),
 waarvan het eindrapport in 2010 verscheen.

(14) John Elkington, 1988, Cannibals with fork: the triple bottom line of 21st century business.



METHODIEK, BASISSTRUCTUUR EN CONTEXT                                 _DEEL1 

Bovenlokaal
GROENPLAN

►59

In een publicatie (15) wordt het veelvoud aan functies die ecosysteemdiensten specifiek voor een 
stad vervullen beschreven. 

Deze multifunctionele benadering van stedelijk groen vormt een uitgangspunt voor dit groenplan. 
De verschillende ecosysteemdiensten van groen worden onder de vijf functiecategorieën 
behandeld. De psychologische en economische betekenis van groen komen hierbij eerder in 
de tweede lijn aan bod, maar hebben wel hun belang bij elk thema. 

(15) Hermy M., Schauvliege M. en Tijskens G., 2005, Groenbeheer een verhaal met toekomst, Velt in 
samenwerking met afdeling Bos en groen, Berchem.

Ecosysteemdiensten Betekenis van groen voor de stad
Milieubeschermend en 
klimaatregulerend

Groene long: zuiveren van lucht, productie van zuurstof en capteren van CO2, stof en 
                        andere polluenten
Waterhuishouding: verdamping, retentie en infiltratie
Klimaatregulering: zorgt voor verkoeling en luchtvochtigheid
Bodembescherming: bescherming en herstel van de bodemstructuur en capteren van 
                                     mineralen en polluenten
Geluidsdemping: in beperkte mate absorptie en diffuse reflectie van bepaalde
                               geluidsgolven

Psychologisch Psychotroop: bevordering mentale gezondheid en welzijn
Beleving: contact met levende natuur , seizoenen en rust
Identiteit: groenkenmerken worden overgedragen op de buurt en zijn bewoners
                  (psychotoop)

Recreatief Vrije tijd: ruimte voor recreatie, sport en ontspanning
Rust: tegenpool voor de drukte van werk en stad

Sociaal-maatschappelijk Ontmoeting: buurtverbinding en sociale cohesie

Educatief Leerfunctie: beperken van de vervreemding van de natuur
Wetenschap: natuurstudies e.a.

Esthetisch Kijkfunctie: representatief groen of als aanvulling bij bebouwing 
Schermfunctie: verstoppen van visuele vervuiling of behouden van privacy

Stedenbouwkundig Ordening: ontwerpelement om ruimte te definiëren of te benadrukken
Landgebruik: groene functies zoals parken, natuur,...
Scheiden of verbinden: structureel element om functies en/of ruimten af te stemmen

Verkeerskundig Geleiden: verduidelijken van de plaats (oriëntatie) en het wegverloop en brengen van 
                   schaal zodat afstanden en snelheid beheerbaar worden, doorbreken van 
                   eentonigheid of rust brengen
Scheiden: beveiligen van verkeersdeelnemers of functies

Cultuurhistorisch Erfgoed: weerspiegeling van een tijdsgeest

Signaalfunctie Indicator voor vervuiling: staat van biodiversiteit, gezondheid en vruchtbaarheid
Oriëntatie: plaatsbesef

Natuurbehoud en 
biodiversiteit

Biotoop: leefomgeving van fauna en flora, tegemoetkomen aan natuurbelevingswensen
Genenbank: instandhouden van soorten

Economisch Productie: vermarktbare producten (voedsel en hout)
Vastgoedwaarde: indirect via uitstraling, woon- en omgevingskwaliteit, citymarketing
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3.2 De welzijnsverhogende effecten van groen

Groen levert een belangrijke bijdrage in het leefbaar maken en houden van de stad. De talrijke 
functies die groen vervult in de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving zijn daar het bewijs 
van. Toch blijkt het groen nog niet altijd het nodige gewicht in de schaal te kunnen leggen  
wanneer er beleidsbeslissingen genomen worden. Vaak wordt nog vastgesteld dat een  
areaalverlies van de groene ruimten optreedt ten voordele van de sterkere sectoren. Het brede 
maatschappelijke rendement van groen wordt daarbij vaak nog onderschat.

● Leefomgevingskwaliteit / gezondheid
Uit wetenschappelijk onderzoek (16) blijkt dat het vertoeven in en het kijken naar natuur leidt 
tot vermindering van psychische en lichamelijke klachten en kan leiden tot een verbeterde 
concentratie. Het blijkt dat het aantal gezondheidsklachten met 0,15% per inwoner daalt 
voor elke 10% meer groen in de woonomgeving. Meer groen en groene ruimten in de 
omgeving leidt tot vaker bewegen, hetgeen tot een betere gezondheid en het verkomen van 
gezondheidsklachten kan leiden. Groen in de omgeving, dat uitdaagt tot bewegen, levert tot 
18 verzuimdagen per jaar minder op. Belevingswetenschappers hebben aangetoond dat 
mensen sneller genezen in een ziekenhuis in een groene omgeving en dat kinderen in een 
natuurlijke buitenspelomgeving meer gevarieerd en exploratief speelgedrag vertonen. De 
resultaten van zulke onderzoeken ondersteunen de veronderstelling dat vertoeven in een 
groene omgeving bijdraagt aan een gezonder leven.

● Recreatie / ontspanning
In een stedelijke omgeving draagt groen bij tot zowel passieve als actieve beleving. Van 
groen kan immers niet alleen worden genoten door er naar te kijken, men kan er ook allerlei 
activiteiten in uitoefenen (wandelen, fietsen, sporten, picknicken,...). Groen nodigt uit tot 
bewegen en genieten. 

● Structurering 
Groen speelt in de ruimtelijke structuur van een stad een belangrijke rol bij de identiteit, 
de herkenbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Het groen maakt ook deel uit 
van het straat- en wegprofiel en zorgt er voor de scheiding, geleiding en beveiliging van de 
gebruikers. De aanwezige groenstructuren in de ruimtelijke opbouw van een stad, worden 
bepaald door de relatie met het watersysteem en de geologische opbouw van de bodem.

● Educatie
De stadsbewoners zijn zich vaak niet bewust van de kwaliteiten van groen. De aanwezigheid 
ervan is dan ook belangrijk voor het tegengaan van de vervreemding van de mens ten 
opzichte van de natuur. Het groen in de stad is immers vaak de enige natuur waarmee de 
stedeling dagelijks in contact komt en daardoor gesensibiliseerd wordt voor de functies en 
noodzakelijkheid van natuur en groen. 

(16) Agnes Vandenberg (www.agnesvandenberg.nl) e.a. 
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3.3 De welvaartsverhogende effecten van groen

Groen heeft ook een economische functie. De directe economische betekenis i.f.v. de productie 
van grondstoffen (vb: voeding) is binnen een stedelijke context minder uitgesproken. De indirecte 
economische waarde die het groen vertegenwoordigt binnen de stad is veel substantiëler, maar 
blijkt moeilijker tastbaar te zijn. Vooral het gebrek aan een duidelijke monetaire waardering 
maakt open ruimte zeer kwetsbaar omdat de economische waarde ervan niet afgewogen kan 
worden t.o.v. die van andere functies. De aanwezigheid en beschikbaarheid van groen heeft 
voor de stad echter positieve indirecte financiële consequenties.

● Opwaardering patrimonium
Groen draagt niet alleen bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, maar zorgt 
ook voor een hogere waarde van het omgevend onroerend goed. Woningen in een groene 
omgeving liggen beter in de markt. De geschatte waardeverhogende effecten van uitzicht op 
parken, plantsoenen, water en open landschap variëren van 4,5% tot 15%. Uit onderzoek (17) 

is gebleken dat bij ‘uitzicht op groen’ de waardevermeerdering voor een woning 8% bedraagt 
en bij groen op loopafstand (maximaal 400m) 6%. Indien zowel kijk- als buurtgroen aanwezig 
is, kan de waardevermeerdering oplopen tot 14%. Als een woning grenst aan het water kan 
deze tot 28% meer waard zijn. De waarde van onroerend goed is erg afhankelijk van de 
kwaliteit van het groen en de mate waarin dit wordt onderhouden. Net aangelegde beplanting 
scoort daarbij aanzienlijk lager dan groen dat reeds is uitgegroeid. 

● Inperking stadsvlucht en verarming
Goede recreatiemogelijkheden en groen dragen bij aan een goed woonklimaat en kunnen de 
stadsvlucht inperken. De nabijheid van meer open ruimten kan stedelingen overtuigen om in 
de stad te blijven wonen en niet naar de groene rand te vluchten. Hoe meer kapitaalkrachtige 
bewoners de stad niet ontvluchten, hoe meer dit positief effect heeft op het inkomen van de 
stad uit belastingen, waardoor de stad minder verarmt. 

● Vestigingsklimaat, toerisme en werkgelegenheid
Een omgeving met meer groen en recreatiemogelijkheden biedt voor kantoorcomplexen 
en bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een stad met veel groen heeft ook een 
bijzondere aantrekkingskracht voor dagbezoekers, winkelend publiek, recreanten en 
toeristen. Groen vormt een belangrijk element van city marketing. Verder draagt groen 
steeds meer bij als bron van werkgelegenheid. Groenaanleg en groenonderhoud zijn vrij 
arbeidsintensief en bieden werkgelegenheid aan specifieke segmenten van de arbeidsmarkt. 

In Amerika blijkt het investeren in groene publieke ruimten zelfs meer op te brengen dan 
dezelfde gebieden vrij te geven voor ontwikkeling. De stijging van de waarde van het omgevend 
vastgoed levert daar voor de steden een directe hogere kadastrale taks op. 

(17) Fennema A.T., 1995, Wonen in het groen, de invloed van groen op de prijs van een woning, 
      L.U. Wageningen
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4 BENCHMARKING: 
 ANTWERPEN T.O.V. ANDERE STEDEN
4.1    Antwerpen in Vlaamse context

Een vergelijking maken van het groenaandeel en de groenindex (18) van Antwerpen met 
andere steden is niet eenvoudig omdat van de beschikbare informatie vaak de volledigheid en 
definiëring van de gemeten groenoppervlakten moeilijk of niet te achterhalen is. Zelfs wanneer in 
meerdere onderzoeken de resultaten van Antwerpen bekeken worden, vertonen deze onderling 
al verschillen. Bovendien wordt vaak gewerkt met indicatoren voor de stadsregio’s. 

In de Stadsmonitor 2011 zijn slechts enkele bruikbare indicatoren opgenomen, en hierbij 
wordt een volledig andere invulling of definiëring van ‘groene ruimte’ gehanteerd dan voor het 
groenplan van Antwerpen wordt toegepast. 

Wat betreft de bebouwde oppervlakte (20) is Antwerpen volgens de Stadsmonitor de dichtst 
bebouwde stad in Vlaanderen. Met een bebouwingspercentage van 76% laat ze steden zoals 
Gent (63%), Oostende (66%), Leuven (53%) en Brugge (50%) ver achter zich. Het aandeel 
‘open ruimte’ ligt volgens dit onderzoek in Antwerpen erg laag in vergelijking met andere 
Vlaamse steden.

Stad Bebouwde oppervlakte Groenindruk
2004 2008 2010 2008 2011

Antwerpen 75,1 75,6 75,7 64,0 68,6

Gent 59,3 62,8 63,3 63,4 67,8

Aalst 36,8 37,8 38,2 69,4 67,7

Brugge 49,3 49,5 50,3 81,7 82,2

Genk 50,9 51,8 52,3 88,2 85,4

Hasselt 35,5 36,8 37,5 80,1 82,9

Kortrijk 41,2 42,1 42,5 71,6 75,6

Leuven 51,4 52,8 53,5 77,4 79,0

Mechelen 42,3 43,1 43,6 68,3 63,8

Oostende 61,5 62,7 65,7 72,4 74,3

Roeselare 42,8 44,3 45,4 63,9 62,6

Sint-Niklaas 33,2 34,3 34,8 71,1 69,0

Turnhout 29,7 29,9 30,1 68,4 62,3

Totaal 13 steden 50,3 51,5 52,1 69,6 71,5

Vlaams gewest 25,1 25,8 26,2 / /

Wat betreft het aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende groen (parken, bomen, gras,...) 
in zijn buurt is (=groenindruk), scoort Antwerpen (69%) volgens de Stadsmonitor lager dan 
het totaal (71%) van de onderzochte steden. In Genk is er de grootste tevredenheid, 85% van 
de inwoners vindt dat er voldoende groen in eigen buurt is. Antwerpen kent wel een positieve 
evolutie in vergelijking met voorgaande jaren, terwijl andere steden zoals Genk, Mechelen en 
Turnhout een achteruitgang kennen. 

(18) De groenindex is het aantal m² groen per inwoner.
(19) Het groenaandeel (m² of %) is het gedeelte van de oppervlakte van het totale grondgebied dat 

ingenomen wordt door groene open ruimte.
(20) De bebouwde oppervlakte wordt in de Stadsmonitor omschreven als de totale oppervlakte in de stad van 

terreinen die worden ingenomen door woningen, wegen en alle andere inrichtingen en aangrenzende 
ruimten gebruikt voor menselijke activiteiten. O.a. stadsparken en tuinen worden eveneens tot de bebouwde 
oppervlakte gerekend. 
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Stad Openbaar buurtgroen op 400m wandelafstand
2004 % 2006 % 2008 % 2011 %

Antwerpen 289 446 63,5 305 699 66,3 333 709 70,8 413 753 84,1

Gent 171 987 75,0 201 525 87,0 205 852 87,0 193 542 78,4

Aalst / / / / / / 39 467 48,0

Brugge 55 664 47,6 60 215 51,2 70 477 60,0 85 559 73,0

Genk / / / / 48 204 75,5 53 235 81,9

Hasselt / / / / / . 42 460 57,5

Kortrijk 52 056 70,6 52 110 71,0 57 312 79,1 58 640 78,7

Leuven 70 948 78,1 72 103 78,7 72 982 78,2 78 646 80,8

Mechelen / / 30 877 40,3 35 982 44,7 40 015 46,4

Oostende 59 889 86,2 60 319 86,5 55 262 79,9 58 407 84,0

Roeselare / / 27 881 50,0 / / 29 222 50,0

Sint-Niklaas / / / / / / 34 141 47,0

Turnhout 25 009 65,0 24 891 62,0 25 723 63,8 26 339 63,7

In de Stadsmonitor wordt ook de bereikbaarheid van het openbaar buurtgroen (21) vergeleken. 
Vergelijking in de tijd is hierbij moeilijk door evoluties in de nauwkeurigheid van de basisgegevens. 
Voor 2011 blijkt Antwerpen, samen met Oostende, het beste te scoren.  

(21) Openbaar buurtgroen wordt hier gedefinieerd als groen dat een zekere gebruikswaarde heeft, vrij toegankelijk 
is en minimum 2000 m² groot is. Dit betekent dat het overdag op een vrij permanente basis wordt 
opengesteld voor het publiek, ongeacht of het een private of publieke eigendom is. 
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4.2    Antwerpen in Europese context

Algemeen kan gesteld worden dat West- en Noord-Europese steden merkelijk beter scoren 
dan de Zuid- en Oost-Europese steden (22). Uit één van de meest gangbare onderzoeken op 
Europees niveau (23), blijkt dat Antwerpen zich met de groenindex  duidelijk aan de bovenzijde 
van het gemiddelde situeert, maar met het groenaandeel net onder het gemiddelde blijft.  

(22) Fuller R.A. en Gaston K.J., The scaling of green space coverage in European cities, 2009
(23) Urban Audit (2004/2007), een profielbepaling van Europese steden
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Voor een meer gerichte vergelijking van het Antwerpse groenaandeel, werden Stockholm  
(EGC 2010), Hamburg (EGC 2011), Vitoria-Gasteiz (EGC 2012) en Nantes (EGC 2013) als 
cases genomen (24). 

Wat betreft het groenaandeel blijken de zuidelijke steden Vitoria-Gasteiz en Nantes, volgens 
de algemene trend, lager te scoren. Aangezien het aandeel groen en water ook in Hamburg 
redelijk laag ligt, behaalt Antwerpen voor het groenaandeel een tweede plaats. Het verschil met 
de net lager gerangschikte steden is echter vrij klein (4% à 5%), maar met het beter scorende 
Stockholm groot, namelijk 10%. Het verschil met het resultaat van Stockholm zit voornamelijk 
in het groenaandeel, aangezien Antwerpen binnen de aangenomen afbakening een grotere 
wateroppervlakte omvat (18%) ten opzichte van Stockholm (13%). Qua groenaandeel scoort 
Antwerpen dus maar liefst 16% lager dan Stockholm. 

Stad Aandeel 
groen/water (%)

Aandeel inwoners
<300m buurtgroen (%)

m² groen per inwoner

Antwerpen 45% 61% 108m²
Stockholm 55% 90% 150m²
Hamburg 40% 89% 17m²
Vitoria-Gasteiz 33% 100% 20m²
Nantes 41% 100% 57m²

Wat betreft het aantal m² groen per inwoner vormt Antwerpen ten opzichte van de EGC-steden 
eveneens de tweede in rij (108m²/inw). Stockholm scoort erg hoog (150m²/inw). Nantes (57m²/
inw), Hamburg (17m²) en Vitoria-Gasteiz (20m²) halen beduidend lagere resultaten. 

Op het eerste zicht lijkt Antwerpen dus een behoorlijk ‘groene’ stad te zijn. Dit resultaat wordt 
echter genuanceerd, wanneer de ruimtelijke spreiding van het groenaandeel ten opzichte van 
het woonweefsel bekeken wordt. Vitoria-Gasteiz en Nantes blijken, ondanks hun beperkte 
groenaandeel, dit erg efficiënt te hebben ontwikkeld in functie van hun inwoners. In beide steden 
leven alle inwoners (100%) binnen het bereik van buurtgroen (<300m). Ook in Hamburg en 
Stockholm leeft circa 90% van de inwoners binnen het bereik van buurtgroen. Antwerpen scoort 
op dit criterium aanzienlijk minder goed. Slechts 61%, of nog geen 2/3e, van de Antwerpenaars 
heeft in haar buurt beschikking over gebruiksgroen. 

Met een groenaandeel van 45% en 108m² groen per inwoner 
neemt Antwerpen een 2e plaats in t.o.v. de EGC-steden. Met 
slechts 61% bewoners binnen het bereik van buurtgroen is het 
groen in Antwerpen echter ruimtelijk niet goed gespreid. 

(24) European Green Capital (EGC), application forms, De vergelijking met de vier green capitals levert een 
relevante vergelijking, aangezien dezelfde basisgegevens gebruikt werden als uitgangspunt. Bovendien 
weerspiegelen de vier green capitals het ambitieniveau dat op het vlak van groenbeleid nagestreefd wordt.
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Hamburg Stockholm

Vitoria-Gasteiz Nantes

 concept nu
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Stad Groenbeleid Gerealiseerde acties
Stockholm Beschermen van ecologisch en bereikbaar groen voor 

meervoudig gebruik: 
● Verbeteren van de ecologische waarde van watergebieden.
● Beschermen van de biodiversiteit ein parken en natuurgebieden.
● Behouden van ecologisch waardevolle gebieden.
● Compenseren van de ontwikkeling van waardevolle 

groengebieden.
● Zorgen voor goede bereikbaarheid van groen- en 

watergebieden. 

● 5 watergebieden hersteld
● Toename graslanden met 

38%
● Parkprogramma voor 

ontwikkeling 
groengebieden

Hamburg Creëren van een aaneengesloten netwerk van groene 
ruimtes:
● Behoud van structurerende natuurlijke en recreatieve 

landschappen.
● Uitbouwen van een groenstructuur op basis van twee groene 

ringen, radiale groenassen en een netwerk van kleine groene 
plekken. 

● Versterken van natuurlijke biotopen en aanmoedigen van 
diversiteit.

● Creëren van nieuwe parken.
● Voorzien van variatie in en herstructureren van open recreatieve 

ruimten. 

● Toename natuur met 60ha
● Richtlijn minimum 13m² 

groen per inwoner binnen 
500m

● 30 projecten waarin 
nieuwe groene ruimte 
wordt gecreëerd

Vitoria-Gasteiz Uitbouw van een groen netwerk dat de tuinen en parken 
verbindt met de omringende groene gordel:
● Afwegen van ontwikkelingsprojecten aan economische en 

milieucriteria.
● Stadsparken ontwerpen voor recreatief gebruik en 24u per dag 

openstellen.
● Verbeteren van de biodiversiteit, o.a. door variatie aan 

straatbomen.
● Inzetten op veel kleine en homogeen verspreide parken.
● Natuur en biodiversiteit vanuit de groene gordel de stad laten 

indringen. 

● Verdubbeling groene 
ruimte (m² per inwoner)

● Toename zacht netwerk
(11%)

● Richtlijn nieuwe parken in
stadsontwikkelingsprojecten

● Herstructurering verlaten 
sites tot nieuw groen

Nantes Bijdragen in het behoud van de biologische systemen van 
de Loire en de Erdre en hun estuaria:
● Een gedifferentieerd management van groengebieden om de 

biodiversiteit te verbeteren.
● Beschermen van biologisch waardevolle corridors.
● Opbouw van een netwerk van groene ruimten i.f.v. voldoende 

buurtgroen voor huidige en nieuwe inwoners.

● Landschapscharter voor 
bescherming biologische 
sites

● Verdubbeling 
groenaandeel

● Oprichting kenniscentrum 
en monitoring habitats en 
soorten

Het groenbeleid dat de vier EGC-steden voeren vertoont grotendeels overeenkomsten, maar 
ook enkele accentverschillen. Het creëren van een groen netwerk, dat zowel ecologisch als 
recreatief potenties heeft, is de basisdoelstelling bij alle steden. Daarnaast valt op dat vooral 
de steden die reeds een goed recreatief groensysteem hebben (Nantes en Vitoria-Gasteiz), 
sterker de nadruk leggen op de ecologische kwaliteit als werkpunt maar dit ook bij de andere 
steden (vooral Stockholm en in mindere mate ook Hamburg) als een essentieel aspect van een 
goed functionerend groen netwerk wordt beschouwd. 

Alle vier de steden ondernamen reeds heel concrete acties ter realisatie van hun 
beleidsdoelstellingen. Dit resulteerde niet alleen in een effectieve toename van het groenareaal 
op hun grondgebied (in Vitoria-Gasteiz maar liefst een verdubbeling van het recreatieve groen), 
maar ook in een betere juridische bescherming van het groen (bijvoorbeeld via richtlijnen die 
toegepast worden bij stadsontwikkelingsprojecten) en een toenemende kennis omtrent het 
groen om dit efficiënter te kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld in Nantes). 
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Figuur 18: Statuut groenblauw areaal

21% van het groenblauwe 
areaal is eigendom van de stad, 
14% is in particulier bezit.
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(25) Onder semi-publieke instellingen worden o.a. universiteiten, sociale huisvestingsmaatschappijen e.d. 
begrepen. 

5. ALGEMENE PLANNINGSCONTEXT
5.1 Statuut groenblauw areaal

Van het geïnventariseerde groenblauwe areaal is circa 21% in eigendom van de stad Antwerpen. 
Daarmee bezit de stad zelf nagenoeg één vijfde van de huidige totale groenblauwe structuur 
en heeft zij hiermee een strategische rol in het toekomstige groenbeleid. Ongeveer 14% van 
het geïnventariseerde groen is in particulier bezit. Het Vlaamse gewest is de derde grootste 
eigenaar met een aandeel van circa 11%. Andere eigenaars zoals de provincie of de federale 
staat bezitten slechts kleinere groenaandelen, maar vaak zijn dit wel belangrijke groene plekken 
zoals het Provinciaal domein Rivierenhof of de Oude Landen. Opvallend is dat maar liefst 46% 
van het geïnventariseerde groenblauwe areaal tot het openbaar domein behoort en dus niet als 
kadastraal perceel geregistreerd of aan een eigenaar toegewezen is. 

Statuut (inclusief water) Oppervlakte (ha) Aandeel
Totaal 9.030 100,0%
Stad Antwerpen 1.889 20,9%
Intercommunale 48 0,5%
Provincie Antwerpen 126 1,4%
Vlaanderen 1.002 11,1%
Federaal 418 4,6%
Semi-publieke instelling (25) 152 1,7%
Andere 0 0,0%
Particulier 1.242 13,8%
Openbaar domein 4.151 46,0%
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Figuur 19: Gewestplanbestemming groen basiskaart

40,3% van het grondgebied van 
de stad is in het gewestplan 
bestemd als open ruimte.
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(26) Bij deze clustering werden enkele bestemmingen in de ‘zachte’ categorie opgenomen die op het eerste zicht 
niet bepaald als zachte bestemmingen bestempeld worden. De bestemmingszone ‘bestaande autosnelwegen’ 
werd mee opgenomen onder de zachte bestemmingen omdat naast de eigenlijke harde infrastructuur ook 
inherent veel ruimte met een groen karakter er in opgenomen zit. Ook de bestemmingszone ‘Vliegveld 
Deurne’ werd opgenomen bij de zachte bestemmingen. Hier geldt als motief niet alleen het aandeel 
inherente groene ruimte, maar ook de nabestemming als park waardoor er een juridische bescherming als 
groenzone bestaat. 

5.2 Gewestplan

Het planologisch statuut van de groene ruimten wordt in belangrijke mate geregeld door het 
gewestplan. Hierin komen op het grondgebied van de stad Antwerpen 43 verschillende types 
bestemmingszones voor. Om de analyse overzichtelijk te houden werden de 43 verschillende 
bestemmingen (exclusief overdrukken die bepaalde reserveringen vastleggen) geclusterd (26) 
en gehergroepeerd tot een reeks van 18 hoofdbestemmingen. Vervolgens werden deze nieuwe 
bestemmingseenheden verdeeld onder twee groepen, namelijk zachte en harde bestemmingen. 

In figuur 19 werden de groengebieden die opgenomen zijn in de basisinventarisatie weergegeven 
met hun respectievelijke bestemming volgens het gewestplan. Daaruit blijkt dat talrijke groene 
ruimten gelegen zijn in een groene hoofdbestemming, maar ook dat er veel in een zone met 
andere hoofdbestemming (vb: woonzone, industriezone,...) zijn gesitueerd. Dit betekent dat er 
feitelijk meer groene ruimte is dan dat er juridisch bestemd is. In Antwerpen zijn circa 8238 ha in 
het gewestplan bestemd als ‘zachte functies’ of open ruimte. Dit is 40,3% van het grondgebied. 

Bestemming opp v/h gewestplan % aandeel v/h/ totale grondgebied
bestaande waterwegen 2952,12 ha 14,46%

natuurgebieden 1549,89 ha 7,59%

parkgebieden 1160,68 ha 5,68%

agrarische gebieden 946,51 ha 4,64%

bufferzones 622,76 ha 3,05%

gebieden voor dagrecreatie 495,29 ha 2,43%

bestaande autosnelwegen 117,30 ha 0,57%

groengebieden 115,19 ha 0,56%

speelbossen of speelweiden 114,58 ha 0,56%

vliegveld van Deurne 105,32 ha 0,52%

gebieden voor verblijfrecreatie 57,55 ha 0,28%

militaire gebieden 0,08 ha 0,00%

Totaal 8237,27 ha 40,34%

Van alle zachte bestemmingen vormen de waterwegen het grootste aandeel. Ondanks de 
stedelijke context kan Antwerpen er prat op gaan dat het aandeel natuurgebieden op de tweede 
plaats komt. Met een aandeel van circa 7,5% van het territorium scoort het toch onder het 
gemiddelde in Vlaanderen (circa 9%). Eigen aan de stedelijke context nemen de parkgebieden 
1160 ha of 5,5% van het grondgebied in. De agrarische gebieden vertegenwoordigen nog een 
aandeel van 4,5%. Door de aanwezigheid van grote industriegebieden en talrijke lijninfrastructuur 
is het aandeel buffergroen in Antwerpen opvallend hoog (3%). 

Figuur 20: Aandeel zachte gewestplanbestemmingen
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(27) De inventarisatie gebeurde fijnschalig op perceelsniveau, terwijl het gewestplan een grove zonering hanteert. 

Wanneer de hoofdbestemmingen gerelateerd worden aan de basisinventarisatie, is een 
vaststelling dat circa 90% van de zachte bestemmingen ook effectief als groene ruimte 
geïnventariseerd werd. M.a.w. is 10% van de groene hoofdbestemmingen ingenomen door 
zonevreemd gebruik. Anderzijds bevindt zich in de harde bestemmingszones nog 13,4% 
groenblauw areaal. Zonder het water mee te rekenen blijkt zelfs 30% effectief groenareaal 
in een harde bestemmingszone gesitueerd te zijn. Dit is meer dan de oppervlakte van alle 
parkgebieden in Antwerpen samen. 

Bestemming opp v/h 
gewestplan

opp inventaris % aandeel

agrarische gebieden 946,51 ha 814,15 ha 86,0%

bestaande autowegen 117,30 ha 22,00 ha 18,8%

bestaande waterwegen 2952,12 ha 2872,08 ha 97,3%

bufferzones 622,76 ha 453,23 ha 72,8%

gebieden voor dagrecreatie 495,29 ha 428,18 ha 86,5%

gebieden voor verblijfrecreatie 57,55 ha 51,11 ha 88,8%

groengebieden 115,19 ha 70,29 ha 61,0%

militaire gebieden 0,08 ha 0,08 ha 100,0%

natuurgebieden 1549,89 ha 1458,54 ha 94,1%

parkgebieden 1160,68 ha 998,36 ha 86,0%

speelbossen of speelweiden 114,58 ha 106,90 ha 93,3%

vliegveld van Deurne 105,32 ha 75,88 ha 72,0%

Subtotaal zachte bestemmingen 8237,27 ha 7350,80 ha 89,2%
ambachtelijke bedrijven en kmo’s 415,13 ha 41,19 ha 9,9%

dienstverleningsgebieden (grootwinkel) 38,49 ha 30,32 ha 78,8%

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 1156,03 ha 474,74 ha 41,1%

industriegebieden 5001,27 ha 325,37 ha 6,5%

woongebieden 5304,54 ha 572,65 ha 10,8%

woonuitbreidingsgebieden 267,12 ha 186,07 ha 69,7%

Subtotaal harde bestemmingen 12182,57 ha 1630,34 ha 13,4%
Totaal 20419,84 ha 8981,14 ha 44,0%

Bij de zachte bestemmingen is de 10% afwijking tussen het geïnventariseerd groenareaal en 
de gewestplanbestemming hoofdzakelijk toe te wijzen aan een schaalverschil (27). De grote 
afwijking bij de parkgebieden is een gevolg van het feit dat een aantal parkzones een andere 
invulling hebben gekregen (vb: Petroleum-Zuid). 

Bij de harde bestemmingen betreft de afwijking groenareaal in een andere bestemmingszone  
circa 1630 ha. Nagenoeg 1/3 van dit areaal ligt in de woongebieden. Tal van kleinere buurtparkjes, 
groene pleinen en structuurgroen zijn immers eigen aan deze bestemming. Ook de zones 
voor gemeenschapsvoorzieningen omvatten met circa 41% groenareaal veel groen. In deze 
bestemmingszone bevinden zich o.a. de begraafplaatsen, zorg-, ziekenhuis- en universitaire 
campussen, de zoo, enz. In de industriegebieden ligt een groot groenareaal (325 ha). Meestal 
gaat het om scherm- of buffergroen, wat inherent is aan deze bestemming, of een beperkt 
aantal industrie- en KMO-zones die nog niet ontwikkeld zijn. Vooral belangrijk is de vaststelling 
dat circa 70% van de woonuitbreidingsgebieden nog groenareaal omvatten. Hier liggen nog 
potenties voor het creëren van bijkomende groene bestemmingen. 
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Figuur 21: Groeninventaris in zachte bestemming

Figuur 22: Groeninventaris in harde bestemming

10% van de zachte gewestplanbestemmingszones wordt 
ingenomen door zonevreemd gebruik. 30% van het groenareaal 
bevindt zich in een harde gewestplanbestemmingszone. 
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5.3 BPA’s en RUP’s

Niet enkel het gewestplan regelt de ruimtelijke bestemmingen, maar ook de  gemeentelijke 
RUP’s (28) en de nog geldende BPA’s vormen een referentiekader voor de groene ruimten. Ook 
de provinciale (PRUP) en gewestelijke (GRUP) ruimtelijke uitvoeringsplannen werden bekeken, 
doch dit slechts voor zover ze relevant zijn voor het bestaande groenareaal, bijvoorbeeld het 
parkgebied Petroleum-Zuid dat werd omgezet naar industriezone met ecologische corridor. 

5.3.1 Groenbestemming in BPA of RUP

Alle RUP’s en BPA’s die in de analyse worden bekeken, herbestemmen samen 2604 ha (12%) 
van het grondgebied van de stad. Nagenoeg gelijklopend met de verhouding aan zachte 
bestemmingen in het gewestplan, kreeg 38% van deze oppervlakte een groene bestemming. 

Binnen de cluster van de harde bestemmingen op het gewestplan herbestemmen de BPA’s en 
RUP’s circa 240 ha naar een groene bestemming. Vooral binnen de woonuitbreidingsgebieden 
en woongebieden is een positieve tendens merkbaar, maar liefst 145 ha wordt erbinnen 
herbestemd naar groen. 
Voor de zachte bestemmingen in het gewestplan lijkt er op het eerste zicht een negatieve 
tendens (-313 ha), maar deze dient genuanceerd te worden (29). Dit neemt niet weg dat er 
toch een verlies aan juridisch groenaandeel optreedt, aangezien bijvoorbeeld het parkgebied 
Petroleum-Zuid grotendeels naar een harde bestemming werd herbestemd. 
Wanneer de wijzigingen in de harde en zachte bestemmingen ten opzichte van elkaar worden 
afgewogen is er 70 ha van het grondgebied minder dat een groene bestemming heeft. Naar 
juridische bestemming wordt er geen bijkomend groenareaal gecreëerd. 

(28) Een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) is een gemeentelijk bestemmingsplan, dat voor een deel van de stad 
of gemeente opgemaakt werd ter verfijning van het gewestplan. De BPA’s blijven rechtsgeldig tot ze vervangen 
worden door een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Een RUP kan opgemaakt worden door de verschillende 
bestuursniveaus (gemeente, provincie en gewest) en is een instrument om uitvoering te geven aan de aan 
deze niveaus gekoppelde ruimtelijke structuurplannen. Een RUP bevat stedenbouwkundige voorschriften 
inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer en is noodzakelijk om een bestemmingswijziging door 
te voeren. RUP’s komen in de plaats van het gewestplan en ze hebben hetzelfde statuut als het gewestplan. 

(29) Een deel van de groene gewestplanbestemmingen werd immers in de BPA’s en RUP’s verder gedetailleerd, 
waardoor de verhardingen en bebouwing niet langer bij de groene bestemmingen gerekend worden.

Bestemming gewestplan (GP) Opp in GP Opp RUP’s 
in GP

Opp groene bestemming 
in RUP’s

Opp niet-groene 
bestemming in RUP’s

Agrarische gebieden 946,5 ha 52,3 ha 44,9 ha 7,3 ha

Bestaande autosnelwegen 117,3 ha 22,1 ha 22,1 ha

Bestaande waterwegen 2925,1 ha 44,9 ha 29,5 ha 15,4 ha

Bufferzones 622,8 ha 95,7 ha 25,9 ha 69,8 ha

Gebieden voor dagrecreatie 495,3 ha 115,4 ha 102,9 ha 12,4 ha

Gebieden voor verblijfrecreatie 57,6 ha 38,2 ha 37,4 ha 0,8 ha

Groengebieden 115,2 ha 31,0 ha 6,1 ha 24,9 ha

Militaire gebieden 0,1 ha 0,1 ha 0,1 ha

Natuurgebieden 1549,9 ha 165,5 ha 142,2 ha 23,3 ha

Parkgebieden 1160,7 ha 289,9 ha 187,2 ha 102,7 ha

Speelbossen of speelweiden 114,6 ha 99,2 ha 92,9 ha 6,2 ha

Vliegveld van Deurne 105,3 ha 102,8 ha 74,6 ha 28,2 ha

Ambachtelijke bedrijven en KMO 415,1 ha 176,6 ha 3,1 ha 173,5 ha

Dienstverleningsgebieden 38,5 ha 3,3 ha 3,3 ha

Gebieden voor openbaar nut 1156,0 ha 156,8 ha 79,1 ha 77,6 ha

Industriegebieden 5001,3 ha 173,3 ha 12,2 ha 161,2 ha

Woongebieden 5304,5 ha 900,8 ha 89,1 ha 811,8 ha

Woonuitbreidingsgebieden 267,1 ha 136,0 ha 56,3 ha 79,7 ha

Totaal 20419,8 ha 2603,7 ha 983,5 ha 1620,2 ha

Percentages 12,75% 37,77% 62,23%

Opp in zachte bestemmingen GP 8237,3 ha 1056,9 ha 743,8 ha 313,1 ha

% zachte bestemmingen GP 40,34% 40,59% 75,63% 19,32%

Opp in harde bestemmingen GP 12182,6 ha 1546,8 ha 239,7 ha 1307,1 ha

% harde bestemmingen GP 59,66% 59,41% 24,37% 80,68%

- 70ha
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Figuur 23: Beschermd groen in BPA of RUP

38% van de gronden in BPA’s 
of RUP’s heeft een groene 
bestemming. 

2604 ha
12,75%

17816 ha
87,25%

oppervlakte 
Antwerpen 
buiten RUP’s en 
BPA’s

oppervlakte 
RUP’s en BPA’s 
in analyse

oppervlakte 
harde 
bestemmingen in 
RUP’s en BPA’s

oppervlakte 
zachte 
bestemmingen in 
RUP’s en BPA’s

984 ha
37,77%

1620 ha
62,23%
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Figuur 24: Groenblauw areaal in BPA of RUP

46% van de gronden 
in BPA’s of RUP’s 
omvat geïnventariseerd 
groenareaal. 

Oppervlakte 
geïnventariseerd 
groenareaal

Oppervlakte 
geïnventariseerd 
groenareaal niet 
juridisch beschermd

Bijna 29% van het  
geïnventariseerde groenareaal 
werd niet in gewestplan, BPA’s 
of RUP’s juridisch beschermd.  

1593 ha
29%

5450 ha
71%
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5.3.2 Bestemmingen van de groenblauwe basiskaart in BPA/RUP

Maar liefst 46% van de oppervlakte in BPA’s of RUP’s omvat geïnventariseerd groenblauw 
areaal, terwijl er slechts 38% van de oppervlakte in BPA’s of RUP’s een effectieve zachte 
bestemming heeft. Van het geïnventariseerde groenblauwe areaal ligt er 74% effectief in een 
zachte bestemmingszone volgens BPA of RUP. De overige 26% van het groenblauwe areaal 
werden binnen BPA’s of RUP’s niet beschermd. 
Bij de opmaak van BPA’s en RUP’s is er wel een licht positieve tendens merkbaar. Er werden 
37ha van het geïnventariseerde areaal bijkomend beschermd ten opzichte van het gewestplan. 

5.3.3 Conclusies uit de bestemmingstoestand

Uit de bestemmingsplannen (gewestplan, BPA’s en RUP’s) kan vastgesteld worden dat er meer 
groenblauw areaal (9028 ha) is dan dat er juridisch bestemd werd (7387 ha). Ongeveer 1641 ha 
of 18% van het groenblauwe areaal heeft een harde bestemming. Van het groenareaal alleen, 
is 29% in een harde bestemming gelegen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs op zonevreemdheid 
te wijzen. In alle bestemmingszones kunnen groenelementen verweven zijn. Soms gaat het 
echter wel over grote groengebieden (de woonuitbreidingsgebieden Middenvijver, Puihoek en 
Viswater). Dit groen heeft geen juridische bescherming en kan op termijn verdwijnen. 

Hoewel bij de opmaak van BPA’s en RUP’s er een beperkte correctie van de bestemmingen 
ten opzichte van het reële groenblauwe areaal gebeurt, is deze correctie (37 ha) slechts heel  
beperkt (+0,4%) in verhouding tot het potentieel bedreigde groen (29%). Daarenboven valt, 
in vergelijking met de EGC-steden, op dat Antwerpen hiermee bijna uitsluitend werk maakt 
van een juridische bescherming van reeds bestaand groen en er nauwelijks nieuw groen 
(uitgezonderd Park Spoor Noord) bij gecreëerd wordt.  

Bestemming gewestplan (GP) Opp 
groenareaal  
in GP

Opp 
groenareaal 
in RUP’s

Opp groenareaal in 
groene bestemming in 
RUP’s

Opp groenareaal 
in niet-groene 
bestemming in RUP’s

Agrarische gebieden 814,1 ha 45,5 ha 42,8 ha 2,6 ha

Bestaande autosnelwegen 22,0 ha 2,7 ha 2,7 ha

Bestaande waterwegen 2872,1 ha 31,6 ha 29,3 ha 2,3 ha

Bufferzones 453,2 ha 67,1 ha 22,5 ha 44,6 ha

Gebieden voor dagrecreatie 428,2 ha 101,6 ha 95,9 ha 5,6 ha

Gebieden voor verblijfrecreatie 51,1 ha 34,1 ha 33,8 ha 0,2 ha

Groengebieden 70,3 ha 17,1 ha 5,9 ha 11,1 ha

Militaire gebieden 0,1 ha 0,1 ha 0,1 ha

Natuurgebieden 1458,5 ha 151,7 ha 136,8 ha 14,9 ha

Parkgebieden 998,4 ha 237,4 ha 167,8 ha 69,6 ha

Speelbossen of speelweiden 106,9 ha 94,3 ha 90,8 ha 3,5 ha

Vliegveld van Deurne 75,9 ha 74,6 ha 74,6 ha

Ambachtelijke bedrijven en KMO 41,2 ha 9,6 ha 0,8 ha 8,7 ha

Dienstverleningsgebieden 30,3 ha 0,1 ha 0,1 ha

Gebieden voor openbaar nut 474,7 ha 85,8 ha 71,3 ha 14,5 ha

Industriegebieden 325,4 ha 38,9 ha 7,3 ha 31,6 ha

Woongebieden 572,6 ha 118,4 ha 64,1 ha 54,4 ha

Woonuitbreidingsgebieden 186,1 ha 95,0 ha 50,2 ha 44,8 ha

Totaal 8981,1 ha 1205,2 ha 894,0 ha 311,2 ha

Percentages 46,29% 74,00% 26,00%

Opp in zachte bestemmingen GP 7350,8 ha 857,4 ha 700,3 ha 157,2 ha

% zachte bestemmingen GP 89,20% 71,15% 78,33% 50,51%

Opp in harde bestemmingen GP 1630,3 ha 347,7 ha 193,7 ha 154,0 ha

% harde bestemmingen GP 13,40% 28,85% 21,67% 49,49%

+ 37ha
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5.4 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Het groenplan moet rekening houden met allerlei randvoorwaarden, zoals het juridische kader 
dat op verschillende beleidsniveaus en vakdomeinen wordt uitgewerkt. In dit deel wordt hiervan 
een breed overzicht gegeven. Een korte omschrijving van de verschillende beleidskaders werd 
in bijlage opgenomen. 

5.4.1 Internationaal en Europees niveau

1979 Internationale Ramsar-conventie
1988 Vogelrichtlijn
1991 MER in grensoverschrijdende wetgeving
1992 Habitatrichtlijn
1992 Verdrag van Malta
1997 Kyotoprotocol
1999 Luchtkwaliteitrichtlijn
1999 Göteborgprotocol
2000 Europese Kaderrichtlijn Water
2001 NEC-richtlijn
2008 Europede Kaderrichtlijn Lucht

5.4.2 Federaal en Vlaams niveau

1841 Buurtwegen
1962 Algemene en bijzondere plannen van aanleg
1970 Vogelbescherming
1973 Wild groeiende plantensoorten
1979 Gewestplan
1980 Inheemse diersoorten
1983 Onbevaarbare waterlopen
1984 Grondwaterdecreet
1984 Bermbesluit
1985 Bescherming watergebieden
1988 Ruilverkaveling
1991 VLAREM I
1991 Lijn- en puntvormige elementen
1993 Beheer van bosreservaten
1993 Decreet Archeologisch patrimonium
1993 Beschermde landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten
1993 Lange Termijnplanning Groenvoorziening
1995 VLAREM II
1997 Natuurbehoud
1997 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
1998 Natuurinrichting
1998 Landinrichting
1998 Landschapselementen
1998 Kwaliteitsnormen oppervlaktewater
1999 Ruimtelijke uitvoeringsplannen
1999 Nationaal Actieplan voor Milieu en Gezondheid (NEHAP)
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2001 Landschapsatlas
2001 Bosdecreet
2001 Decreet bestrijdingsmiddelen
2002 Beleidsvisie Harmonisch Park- en Groenbeheer
2003 Vlaams Milieubeleidsplan
2003 Natuurreservaten
2003 Decreet Integraal Waterbeleid
2003 Afvalvoorkoming en -beheer
2004 Gebiedsgericht natuurbeleid 
2004 Afval- en hemelwater
2006  Watertoets
2006 VLAREBO
2008 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling
2009 Bekkenplanning
2009 Codex Ruimtelijke Ordening
2009 Soortenbescherming en -beheer

5.4.3 Provinciaal niveau

2001 Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen
2001 Provinciaal Natuurontwikkelingsplan Antwerpen (PNOP)
2008 Provinciaal Milieubeleidsplan
2010 Provinciale Prioritaite Soorten

5.4.4 Stedelijk niveau

2004 Beleidsovereenkomst Natuurlijke Entiteiten
2005 Stedelijk Mobiliteitsplan
2007 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA)
2010 Stedelijk Klimaatplan
2011 Parkreglement
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5.5 Beleidskaders en uitgevoerde projecten

De afgelopen jaren werden door verschillende actoren heel wat projecten opgestart die 
betrekking hebben op het stedelijk groenareaal. Een korte toelichting over deze projecten werd 
in een afzonderlijke bijlage opgenomen. 

Figuur 25: Overzicht beleidskaders en projecten
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