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VOORWOORD

Wist u dat maar liefst 45% van het grondgebied van de stad Antwerpen uit groen en water bestaat? Daarmee is Antwerpen 
vergelijkbaar met de meest groene Europese steden zoals Stockholm en Hamburg. De Schelde, de levensader van deze stad, 
neemt een groot deel van deze oppervlakte in. Als we alleen het publieke groen in ogenschouw nemen, scoort Antwerpen met 
27% beduidend minder dan de andere steden. Bovendien blijkt dit openbare groen ook niet optimaal verspreid te zijn. Waar in 
Stockholm maar liefst 90% van de inwoners op loopafstand van publiek groen woont, is dit in Antwerpen beperkt tot 61%. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat Antwerpenaars vinden dat er in hun buurt niet voldoende groen is. 

Een bijzonder aandachtspunt is de voorziene bevolkingsgroei. Met gemiddeld 30 m² gebruiksgroen per inwoner haalt  
Antwerpen vandaag nog net de Vlaamse richtlijn. Maar de stadsbevolking neemt toe en die nieuwe inwoners vragen   
inspanningen om bijkomend groen te realiseren of bestaande groene plekken beter bereikbaar te maken. Dit om de richtlijn ook 
in de toekomst te kunnen blijven benaderen. 

Maar er is meer. Groen speelt een belangrijke rol in de leefkwaliteit van een stad. Door de klimaatopwarming neemt in steden  
zoals Antwerpen de behoefte aan meer groen toe om te zorgen voor verkoeling en de infiltratie van regenwater. Sterk  
bebouwde en verharde omgevingen warmen immers sneller op en geven aanleiding tot grotere overstromingsrisico’s op  
kwetsbare plekken.Groene ruimten kunnen overtollig water bij onweersbuien bufferen. Het water gaat dan niet verloren  
waardoor verdroging van de ondergrond wordt vermeden. Groen zorgt verder voor de verdamping van dit water waardoor een 
verfrissend effect ontstaat. Meer bomen creëren ook meer schaduwplekken, waar het bij hitte toch aangenaam vertoeven is. 

Natuurlijk is groen ook belangrijk voor fauna en flora, die een aaneengesloten netwerk van groengebieden nodig heeft om te 
overleven en zich doorheen de stad te verplaatsen en verspreiden. Biodiversiteit, de aanwezigheid van veel soorten planten en 
dieren, vormt immers een goede indicatie voor de kwaliteit en gezondheid van de groene plekken in Antwerpen.  

Groen vervult dus verschillende functies voor de stad en de mens, de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’. Redenen genoeg 
om een toekomstvisie voor de groenontwikkeling in Antwerpen, een groenplan, op te maken. De stad volgt daarmee het  
voorbeeld van o.a. Malmö, Londen en Amsterdam. Dit plan geeft aan waar er welk soort groen nodig is om een kwalitatieve 
leefomgeving te kunnen blijven garanderen en om levendige landschappen duurzaam in de stad te laten inflitreren. 

Niet alle groengebieden worden in dit document opgenomen. Heel wat kleinere groene plekken zijn op niveau van 
de stad niet meer dan groene sproeten. Voor de buurten waarin ze gelegen zijn, vormen ze echter belangrijke plekken.  
Daarom krijgen de kleine groenelementen bijzondere aandacht in de groenplannen die ook voor elk district apart nog  
opgemaakt zullen worden. 

Het voorliggende groenplan focust op het groen dat voor de ganse stad van belang is en formuleert aanbevelingen die in heel 
Antwerpen een positieve bijdrage voor meer en beter groen kunnen leveren. Dit gebeurt aan de hand van 14 landschappen, die 
elk een apart karakter en waarde hebben: het Scheldeland, de Zandvlakte Linkeroever, de Zuidelijke Kamers, de Struisbeek-
vallei, de Kasteelparken, de Schijnvallei, het Glacis van Ertbrugge, het Laagland, de Polders van Stabroek, de Wetlands, de 
Opstalvallei, de Scheldepolders, het Noordelijk Heideland en tenslotte de Groene Bedding. Het groenplan leert u de typische 
kenmerken van deze landschappen kennen en geeft aan met welke strategieën die het best versterkt kunnen worden. In het  
groene ABC achteraan worden tientallen acties aangeduid waarmee de stad in de volgende jaren deze groengebieden tot 
echte levendige landschappen wil maken, waar u als bezoeker van kan genieten.

Schepen voor Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, Groen en Erfgoed 

Rob Van de Velde  



LEESWIJZER

Het ‘levendig landschap’ beoogt een continue 
groenstructuur die niet alleen voor de mens maar 
ook voor fauna en flora een aangename plek is. 
Het open groene landschap is immers geen lege 
ruimte. Het is de rustplaats bij uitstek voor de 
stadsbewoner, maar ook de leefomgeving voor 
heel wat soorten. 

In het levendig landschap krijgt de natuur 
de tijd en ruimte om een kwaliteitsvol groen  
landschappelijk kader te creëren. Dit groenplan 
vertrekt dan ook uit de natuurlijke processen om 
acties te formuleren die de open ruimte kunnen 
versterken. Er is immers vaak sprake van een  
overdaad aan functies en dure inrichting,  
waardoor de eenvoud en rust van het groene  
landschap verloren gaat. In het levendig  
landschap genieten de Antwerpenaars van de  
troeven die het robuuste groen spontaan levert,  
in het vakjargon de ‘ecosysteemdiensten’  
genoemd. 

Het voorliggend document is opgebouwd uit drie 
delen.

In het eerste deel, de ‘handleiding’, wordt 
uitgelegd wat een groenplan precies is en hoe 
Antwerpen de opmaak van dit plan aanpakt. 
Dit deel omvat eveneens een selectie van de  
robuuste groene ruimten die samen de grote  
landschappen van de stad vormen. De  
14 a-typische landschappen worden geclusterd 
tot 5 regionale ‘superparken’. Deze bepalen  
samen de toekomstige gewenste groenstructuur.  

In het tweede deel ‘landschappen’ krijgen de 
landschappen de volle aandacht. Voor elk  
landschap wordt, a.d.h.v. de huidige typische 
kenmerken, een beeld geschetst hoe het gebied  
optimaal ontwikkeld kan worden. Enkele  
strategieën verduidelijken welke locaties van  
cruciaal belang zijn en welke ingrepen er nodig 
zijn om het groen te versterken. Per landschap 
wordt de impact van de voorgestelde ingrepen 
aangegeven. 

In het derde deel ‘programma’ worden in het 
groene ABC aan de gewenste groenstructuur  
enkele tientallen acties gekoppeld om er een 
echt levendig landschap van te maken. Er wordt 
tevens een overzicht gegeven van maatregelen 
die in de hele stad nuttig zijn om meer en beter  
groen te creëren, een handleiding om Antwerpen 
te vergroenen.  

Het groenplan is een beleidsplan en heeft dus  
geen juridische waarde. Alle voorgestelde  
maatregelen, strategieën, ingrepen en acties 
hebben een richtinggevend karakter. 
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‘Niets zo rijk als de onuitputtelijke weelde van 
de natuur. Ze toont ons alleen oppervlakken, 
maar ze is miljoenen meters diep.’ 
(R.W. Emerson)



Handleiding



Wat is een groenplan?

In een stad wonen we met velen samen en neemt 
de infrastructuur die nodig is om iedereen te  
huisvesten, te verplaatsen en te verzorgen  
steeds meer ruimte in. Samen met de  
toename van het aantal inwoners groeit ook de 
behoefte aan open ruimte. Elke stadsbewoner 
heeft nood aan voldoende groen. 

Een groenplan bepaalt hoeveel groen 
en welke soort groene open ruimte  
nodig is om een kwalitatieve  

leefomgeving te creëren. 

Hoewel heel wat buitenlandse steden zoals  
Amsterdam, Londen, Bordeaux, Malmö,... al een 
groenplan hebben gemaakt, wordt in Vlaanderen  
het instrument nog niet vaak toegepast. 

Qua aanpak haalt het groenplan van Antwerpen  
inspiratie uit deze buitenlandse voorbeelden. 
Ze sluiten wat betreft het omgaan met schaal,  
complexiteit en strategische opportuniteiten sterk 
aan bij de stadsregionale context van Antwerpen. 
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Voorbeelden groenplannen:
- Londen
- Malmö
- Amsterdam

Stadsbreed niveau Specifiek niveau

Vanwege haar ruimtelijke en bestuurlijke  
complexiteit koos Antwerpen ervoor om haar  
groenplan op twee schaalniveaus uit te  
werken:

1 STADSBREED GROENPLAN
Dit plan wordt uitgewerkt op schaal van de 
hele stad en behandelt grensoverschrijdende  
kwesties. Het resulteert in een globale  
gewenste groenstructuur. 

10 SPECIFIEKE GROENPLANNEN
Elk district (9) krijgt een eigen groenplan 
dat focust op de schaal van wijk, perceel en  
straat. Voor de haven wordt het soorten- 
beschermingsprogramma als specifiek groen-
plan overgenomen. Deze plannen resulteren 
in een verfijning van de groenstructuur.

NIET 1 MAAR 11 GROENPLANNEN VOOR ANTWERPEN...
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PLANPROCES GROENPLAN STAD ANTWERPEN

analysenota
BASISSTRUCTUUR

analysenota
MILIEU

analysenota
ECOLOGIE

analysenota
HISTORIEK

analysenota
GEBRUIK

analysenota
FLANKEREN

VISIENOTA
ambitie 

doelstellingen
concepten

STADSBREED GROENPLAN

2012

2013

2015

2016

VOORONTWERP
selecties 
beelden

DEFINITIEF PLAN
handleiding 

landschappen
programma

SPECIFIEK GROENPLAN (x10)

2017...

STARTNOTA
proces 

doelstellingen

VISIENOTA
ambitie 

concepten

VOORONTWERP
selecties 
beelden

DEFINITIEF PLAN
structuur 

programma

(x10)

(x10)

(x10)

(x10)

De 6 analysenota’s zijn de basis voor zo-
wel het stadsbrede als de 10 specifieke  
groenplannen. Deze volgen eenzelfde  
proces: van visienota, via voorontwerp 
tot definitief plan. Het stadsbrede en de 
specifiek plannen zijn complementair.  
Ze focussen elk op andere typen  
groenelementen en vullen mekaar aan. 



(1) Parallel met het bovenlokaal groenplan ontwikkelde de stad Antwerpen in 2016 een ‘Groentool’ die aan iedereen die in de stad met groen bezig is inzicht geeft van de effecten van groen op de leefomgeving: 
biodiversiteit, hittestress, waterhuishouding, luchtkwaliteit en geluidsperceptie. De tool geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die mogelijk zijn en een hele boel nuttig kaartmateriaal. 
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 Wat is een groenplan?

HANDLEIDING
In het eerste deel wordt a.d.h.v. enkele sleutelkwesties de focus voor het  
stadsbrede groenplan bepaald. Dit deel omvat een selectie van de robuuste  
groene ruimten. Deze worden geclusterd tot 5 regionale ‘superparken’ die  
samen de toekomstige gewenste groenstructuur bepalen. In deze superparken 
zijn 14 a-typische landschappen te ontdekken. 

LANDSCHAPPEN
In het tweede deel krijgen deze landschappen de volle aandacht. Voor elk  
landschap wordt, a.d.h.v. de huidige typische kenmerken, een beeld geschetst  
hoe het gebied optimaal ontwikkeld kan worden. Enkele strategieën  
verduidelijken welke locaties van cruciaal belang zijn en welke ingrepen er nodig  
zijn om het groen te versterken. Per landschap wordt de impact van de  
voorgestelde ingrepen aangegeven. Leidraad voor de strategieën zijn  
10 thema’s, die samen een toolbox vormen om de groenstructuur optimaal te 
laten functioneren. 

PROGRAMMA
In het groene ABC worden aan de gewenste groenstructuur enkele  
tientallen acties gekoppeld om er een echt levendig landschap van te  
maken. Tevens wordt een overzicht gegeven van maatregelen die in de 
hele stad nuttig zijn om meer en beter groen te creëren, een handleiding  
dus om Antwerpen te vergroenen (1).  

STRUCTUUR DEFINITIEF STADSBREED GROENPLAN

LEVENDIG LANDSCHAP

HANDLEIDING
 

sleutelkwesties
visie

selecties
gewenste structuur

LANDSCHAPPEN

kenmerken
strategieën

juridisch kader
impact interventies

thema’s

PROGRAMMA

acties
generieke regels

doorwerking



RELATIE MET HET STRATEGISCH RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (s-RSA)

Het s-RSA is opgebouwd a.d.h.v. twee ruimtelijke strategieën:
- het generieke beleid omvat een aantal stadsbrede ‘beelden’ waarin richtlijnen gedefinieerd worden. 
- het actieve beleid focust op een projectmatige benadering van een aantal strategische ruimten. 

M.b.t. de groene ruimte zijn er in beide  
delen principes terug te vinden, waarvan het 
groenplan een doorwerking zal vormen. Het 
bovenlokale groenplan is vooral geënt op de 
strategische ruimte ‘Zachte Ruggengraat’ uit 
het actieve beleid. Deze strategische ruimte  
is een opeenvolging van onderling  
verbonden open ruimten, gerelateerd aan het 
watersysteem. De voornaamste doelstelling  
is het creëren van een krachtig  
samenhangend ecologisch systeem zoals  
omschreven in de beelden Ecostad  
(groeiende natuur) en Waterstad (ruimte voor 
water). 

De Zachte Ruggengraat is opgebouwd uit vijf  
‘parken’: Scheldepark, Zuiderpark,  
Schijnvalleipark, Noorderpark en havenpark. 
Deze vijf parken verbinden de Schelde met 
het hinterland en zijn onderling verbonden 
door de groene corridor van de Singel. 

Het s-RSA dateert uit 2007 en wordt  
momenteel geactualiseerd. Het groenplan 
loopt grotendeels parallel met dit proces en 
zal daarvoor vanuit het groenbeleid nieuwe 
aandachtpunten aanleveren. 

Het stadsbrede groenplan focust op de 
Zachte Ruggengraat, die wordt bijgestuurd 
met cruciale groengebieden zoals Klaverblad 
(Wilrijk), de Kuifeend (Ekeren), Molenakker 
en de Heide (Zandvliet). Ook de Ringbermen 
worden in het stadsbrede groenplan mee  
als onderdeel van het samenhangend  
ecologisch systeem bekeken.  

In het onderdeel ‘Landschappen’ wordt de 
onderlinge samenhang van de gebieden 
onderzocht en nieuwe strategische plekken 
aangeduid. 
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 Wat is een groenplan?



Sleutelkwesties

Het stadsbrede groenplan werkt de grotere  
groenstructuren uit. Daarbij focust het op  
enkele sleutelkwesties die voor de toekomst 
van het groen in Antwerpen een cruciaal aspect  
vormen.

45% GROENBLAUW AREAAL

Circa 45% van het Antwerps grondgebied  
bestaat uit groen en water. Dit aandeel is  
vergelijkbaar met de meest groene Europese 
steden zoals Stockholm en Hamburg (2). 

Antwerpen scoort met haar totale groenblauw 
areaal zelfs beter dan Hamburg. Maar voor  
alleen het aandeel publiek groen, zonder het  
wateroppervlak mee in rekening te nemen, blijkt 
Antwerpen met ‘slechts’ 27% beduidend minder  
groen dan de andere steden. Dat is een  
belangrijke nuance. Het water vervult immers 
voor o.a. klimaat en ecologie wel een rol, maar 
heeft i.f.v. groenbehoefte relatief weinig bijdrage. 

Bovendien blijkt dat dit openbare groen t.o.v. het 
woonweefsel ook niet optimaal verspreid ligt. 
Waar in Hamburg en Stockholm maar liefst 90% 
van de inwoners in de buurt van publiek groen 
woont (loopafstand 300m), is dat in Antwerpen 
beperkt tot slechts 61%. 

Het belangrijkste aandachtspunt bij dit cijfer is 
echter de relatie met de bevolkingsprognose. 
Vandaag heeft één vierde van het publieke groen 
een effectieve sociaalrecreatieve rol. Dit stemt 
overeen met circa 30 m² gebruiksgroen per  
inwoner. Dat is precies de richtlijn die Vlaanderen  
hanteert. Momenteel is de situatie in Antwerpen 
dus nog in orde: er is voldoende publiek groen 
t.o.v. het aantal inwoners van de stad. 

Maar de recentste bevolkingsprognose wijst op 
een aangroei met duizenden extra inwoners in de 
volgende decennia. Dat betekent dat de huidige 
30 m² groen per inwoner automatisch zal dalen. 
In functie van een groeiend inwonersaantal is het 
daarom belangrijk dat het bestaande aandeel  
groenareaal in stand wordt gehouden. Indien er 
immers ook nog teveel groen verdwijnt, neemt 
het groenaandeel per inwoner nog sterker af 
en zal de richtlijn van 30 m² helemaal niet meer  
gehaald worden in Antwerpen.  

(2) In de analysenota ‘Methodiek, basisstructuur en context’ werd een benchmarking opgenomen waarin het Antwerpse groenblauwe areaal wordt vergeleken met andere Europese steden. De basis daarvoor vormen 
de applicationforms van de EGC (European Green Capital). Deze leveren een relevante vergelijking aangezien EGC voor alle steden dezelfde éénduidige basisgegevens verzamelt. De indicatoren ‘publiek groen’ 
en ‘water’ omvatten steeds dezelfde groentypen en waterelementen. Het aandeel groenblauwe oppervlakte geeft louter een kwantitatieve toestand weer, zonder kwalitatieve specificaties (vb: oppervlakten van 
bermen, dokken,...) te maken. De cijfers geven de toestand weer op het ogenblik dat het groenplan werd opgestart (2012). 
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GROEI VOLGENS BEHOEFTEN

Groentekorten hangen samen met de  
ruimtelijke spreiding van het groenareaal. In 
Antwerpen is het bestaan van groentekorten 
gerelateerd aan de functionele niveaus. Op  
stadsniveau zijn er geen tekortzones: alle  
inwoners wonen binnen het bereik van de 
grotere groenstructuren. 

Op basis hiervan lijkt er voor het stadsbrede 
groenplan, dat op dit stadsniveau uitspraken 
doet, geen opdracht om nieuwe grootschalige 
groengehelen te creëren. 

Het betekent echter niet dat er in Antwerpen 
geen groentekortzones bestaan. Zowel op wijk- 
als buurtniveau zijn er heel wat bewoners die niet 
binnen het bereik van kleinere groenelementen,  
zoals parkjes, wonen. Zo is 16% van het  
woongebied in Antwerpen buiten het bereik van 
buurtgroen gelegen en is 12% ervan buiten het 
bereik van wijkgroen gesitueerd. Er bestaan 
maar liefst 21 zoeklocaties voor nieuw buurt- of 
wijkgroen om deze tekortzones in te vullen. Die 
zoeklocaties zijn over nagenoeg alle districten 
verspreid. 

De invulling van de zoeklocaties wordt  
opgenomen in de specifieke groenplannen. Die  
plannen focussen immers op het fijnmazige 
groen op maat van de buurten en wijken.  

Ook voor het stadsbrede groenplan is er een 
taakstelling om nieuw groen te realiseren.  
Groenbehoeften zijn niet alleen afhankelijk van 
de ruimtelijke spreiding van het groen maar  
kunnen ook gerelateerd zijn aan de verhouding 
groen ten opzichte van het aantal inwoners. In de 
19e eeuwse gordel is er op stadsniveau dan wel 
een probleem: er is 247 ha grootschalig groen te 
weinig in verhouding tot het aantal mensen dat er 
woont. Voor de kernstad focust het stadsbrede 
groenplan daarom in de eerste plaats strategisch 
op nieuwe grote groenstructuren aan de randen 
van dit gebied. 
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DUURZAME ADAPTATIE

De klimaatproblematiek staat nog maar sinds 
kort op de beleidsagenda. Klimaataspecten 
spelen zich voornamelijk op regionale schaal 
af en zijn de focus voor het bovenlokaal 
groenplan. 

Bestaand en nieuw groen kan in de toekomst 
een rol opnemen i.f.v. milieuproblemen. 
De grootte-orde van heel wat vervuiling of  
overlast is echter van die aard dat groen  
alleen (3) niet alles oplost. Bronmaatregelen 
blijven vooral voor luchtvervuiling en lawaai 
het meest efficiënt. 

Aspecten waarbij groen een effectieve rol kan 
vervullen zijn de stedelijke opwarming, water-
overlast en verdroging. De positieve impact 
die groen hierop kan hebben is in verhouding 
met de negatieve effecten zelf. Daardoor 
vormt groen voor deze milieuproblemen wel 
een structurele oplossing. 

I.f.v. het aanpakken van het stedelijk hitte eiland   
- effect is groen een belangrijk middel. De stad 
warmt enkele graden op en dit is vooral een 
gevolg van de verzegeling van de bodem door 
bebouwing en verharding. Hoe meer groen, hoe 
minder verzegeling en dus minder opwarming. 
Vegetatie beperkt ook de temperatuursstijging 
door een gecombineerd effect van verdamping  
en schaduwvorming. Het samengaan van  
robuuste vegetatie en natuurlijk water (beken,...) 
versterkt dit milderend effect. Tenslotte zet groen  
CO2 om in biomassa. Aangezien CO2 een 
broeikasgas is, dat de klimaatopwarming in de 
hand werkt, draagt groen ook op deze wijze bij 
tot een inperking van het hitte eiland - effect. 

Ook voor het tegengaan van overstromingen is 
groene ruimte een goede oplossing. Enerzijds 
creëert een niet-verzegelde oppervlakte geen 
extra af te voeren water omdat de natuurlijke  
infiltratie behouden blijft. Anderzijds bieden 
groengebieden ruimte voor wateropvang,  
hetzij i.f.v. vertraagde infiltratie of hetzij i.f.v.  
tijdelijke buffering. De omvang van de groene 
ruimte kan afgestemd worden op de hoeveelheid 
af te voeren water, waardoor overstroming van 
bouwweefsel in principe vermeden kan worden. 

Grootschalig groen is tenslotte ook erg zinvol om 
verdroging tegen te gaan. Over de kwantitatieve 
effecten van verzegeling op de grondwatertafel 
is nog niet zoveel bekend. Wel is duidelijk dat 
groengebieden de natuurlijke infiltratie in stand 
houden en daardoor zorgen voor de aanvulling 
van de grondwatertafel. Hoe meer dit systeem 
gerespecteerd wordt, hoe kleiner de kans op  
negatieve effecten voor ecologie en landbouw. 

(3) In de analysenota ‘Milieu’ en de Antwerpse Groentool worden de mogelijke effecten van groen op de verschillende milieuproblemen toegelicht. O.a. de nuances m.b.t. de filterende werking van groen voor fijn stof 
(PM10), gassen (NOx en SO2), ozon en lood worden erin verduidelijkt. Factoren zoals het vegetatietype, de soort verontreiniging, de locatie  en inplanting van het groen spelen daarbij immers een rol.  
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 Sleutelkwesties



VERFIJNING STEDELIJKE PATRONEN

De stadsontwikkeling van de afgelopen  
decennia heeft geleid tot versnippering en 
inkrimping van de open ruimte. Antwerpen 
heeft wel nog steeds enkele grotere groen-
structuren die stedelijke patronen definiëren:  
de stad aan de stroom, de lobbenstad, de  
fortengordel, de ringbedding, ... . 

Deze patronen vormen uitgangspunten voor het 
stadsbrede groenplan, dat verder ingaat op de 
landschappelijke basis van de groenstructuur en  
deze in functie van klimaatregulatie,  
biodiversiteitsbehoud en groenbeleving uitdiept. 

Enerzijds neemt het stadsbrede groenplan de  
Schelde en de fortengordel als regionale  
bindende groenstructuren over en specifieert hun 
specifieke rol binnen de stad. 

Anderzijds geeft het stadsbrede groenplan een 
duidelijkere identiteit aan de lobben of groene 
vingers die de stad binnendringen. Deze lobben 
hebben immers niet allemaal hetzelfde karakter.  
Het groenplan gaat dieper in op de typische  
kenmerken per lob en de ingrepen die nodig zijn 
om deze te versterken. 
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Sleutelkwesties

Natte lob

Vlakke lob

Gesloten lob



Een groene loper voor Antwerpen...

Om het groen terug efficiënt in de stad te laten  
doordringen worden groene plekken zoveel  
mogelijk met elkaar verbonden. De open ruimte  
wordt een continue groene loper die zich  
ongehinderd doorheen het bouwweefsel  
uitstrekt. Deze loper vertakt van grotere open  
structuren, de robuuste landschappen, naar 
fijnmazige groenelementen, een groene nevel. 
Hij verbindt groene plekken onderling met elkaar 
en met de landschappen van het buitengebied. 

Via de groene loper kunnen mens, fauna  
en flora zich vrij doorheen de stad  
verplaatsen en worden ecosysteem-
diensten toegankelijk en geïntegreerd 

in het stedelijk DNA.

De uitwerking van de groenstructuur hangt nauw 
samen met het ontwikkelingsmodel voor de  
ganse stad. Vandaag  kan een keerpunt zijn in de 
ontwikkelingstrend van de afgelopen decennia. 
Daarbij vormt het meer inzetten op ecosysteem-
diensten van groen een leidend principe. 

Antwerpen verloor in vorige eeuw haar militaire  
begrenzing en spreidde zich verder uit in het  
omliggende buitengebied. Daardoor geraakte de 
open ruimte steeds verder van het stadscentrum  
verwijderd. Nu is een omgekeerde beweging  
nodig: het groen moet terug in de stad infiltreren 
en een maatschappelijke rol opnemen. 

Stad en open ruimte staan niet langer als  
opponenten naast mekaar maar vormen samen 
een permeabel systeem, dat de ecosysteem-
diensten van groen beschikbaar maakt in elk 
deel van de stad.



Ecosysteemdiensten zijn functies die door een ecosysteem i.f.v. 
de mens opgenomen worden: 
● levering producten (voeding, drinkwater, hout,...)
● regulerende diensten (buffering, verstuiving, luchtzuivering,...)
● culturele diensten (recreatie,...)
● ondersteunende diensten (waterkringloop,...)



Robuust groen

Het huidige groenareaal van Antwerpen omvat 
een diversiteit aan groene plekken. Niet al deze 
open ruimten hebben een structurerende rol op 
het niveau van de ganse stad. 

ROBUUSTE RUIMTEN
De grotere groenstructuren 
dringen de stad binnen en 
omvatten tal van natuurlijke  
en/of historische elementen. 
Ze worden gekenmerkt door 
authenticiteit en complexiteit. 
Het zijn robuuste ruimten 
waar men nog actief van de  
groene omgeving kan  
genieten. 

Het bovenlokaal groenplan werkt de robuuste 
ruimten verder uit. 

SCHELDE-ESTUARIUM
Het estuarium omvat de rivier zelf en  
waardevolle habitats zoals de slikken,  
schorren, moeras- en rietland op de  
oevers. 

WATERRIJKE GEBIEDEN
Sommige robuuste ruimten zijn  
restanten van beekvalleien. Ze zijn 
overstromingsgevoelig en fungeren 
als waterbuffers. Andere ruimten 
kregen door de mens een inrichting 
waarin water dominant is in de vorm 
van  grachten, kanaaltjes, poelen en 
natte bodems. 

RELICTENRIJKE GEBIEDEN
Enkele ruimten zijn gevrijwaard van 
de verstedelijking en omvatten veel 
elementen die nog getuigen van de 
natuurlijke of culturele ontwikkeling  
van deze gebieden, zoals oude  
militaire of landbouwrelicten en  
kleine landschapselementen.  

HISTORISCHE GROENGEBIEDEN
In een stad zijn veel plekken ooit  
ontworpen. Die ontwerpen  
verdwijnen of worden soms  
getransformeerd. O.a. kasteel- 
domeinen zijn qua gaafheid en  
representativiteit uniek. 

NIEUWE OPEN RUIMTEN
Twee ruimten kregen recent een  
structurele rol: de Scheldekaaien en 
de Ringbermen. Het zijn gebieden 
waarin naast groene ruimte ook een 
hoog aandeel verharding voorkomt. 

BIJZONDERE IDENTITEITEN

Antwerpen ligt op een raakvlak van  
fysische systemen. De meeste  
robuuste groene ruimten worden  
gekenmerkt door een aantal  
specifieke karakteristieken: 

ECOLOGISCH NETWERK

Natuur en stad zijn niet tegengesteld.  
Enkele groene ruimten vervullen een 
sleutelrol voor de biodiversiteit. Deze 
kerngebieden. vormen een netwerk dat  
ondersteund wordt door een groene  
nevel van kleine open plekken.  

ECOLOGISCH KERNGEBIEDEN
Kerngebieden zijn 
het leefgebied van 
bijzondere soorten 
en bevatten waarde-
volle habitats. 39 van 
de 44 kerngebieden 
zijn in de robuuste 
ruimten gesitueerd.  

ECOLOGISCHE RELATIES
Meerdere kerngebieden vormen samen 
complexen met dezelfde habitats. Er  
bestaat uitwisseling tussen de populaties. 
De ecologische relaties zijn een indicatie 
van de ruimtelijke samenhang en vormen  
corridors met lage landschappelijke  
weerstand waarlangs soorten migreren. 

ECOLOGISCHE VERBINDINGEN
Verstedelijking verbrak relaties tussen 
complexen. Ecologische verbindingen zijn 
cruciaal om uitwisseling van organismen 
te laten plaatsvinden en de functionaliteit 
van het netwerk te garanderen. 

ECOLOGISCHE CONNECTOR
Naast de ecologische verbindingen, is er 
één grote structurele relatie die cruciaal 
is voor de uitwisseling van organismen 
tussen enkele robuuste ruimten en de 
Schelde. Dit is het systeem van de Ring-
bermen, uitgebreid met de gebieden langs 
het Straatsburgdok. 

REGIONALE BRONVERBINDINGEN
De open ruimten in de stadsregio zijn de 
brongebieden, van waaruit soorten naar 
de stad migreren. Om die uitwisseling in  
stand te houden zijn voldoende  
verbindingen met de brongebieden nodig. 
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Robuuste 
ruimten



Groene nevel

De meest fijnmazige deeltjes van de groene loper 
zijn verspreid over de hele stad terug te vinden. 
Het zijn zowel gebouwelementen als onderdelen  
van private tuinen en het publiek domein, die   
samen een groene nevel over Antwerpen  
vormen. 

GROENE SPROETEN
Tientallen kleine  
groengebieden zijn op 
het stedelijke niveau 
niet meer dan groene 
sproeten die het grijzige 
stenige stadsweefsel 
verlevendigen. Dit zijn 
plaatsen waar buurt-bewoners mekaar 
treffen en rustig  vertoeven. Het zijn zachte 
recreatieve elementen (spelaanleidingen, 
zithoeken, hondenloopzones,...) in een 
groene context. 
 
GROENE LINTEN EN ASSEN
Dit zijn aaneengesloten trajecten met een 
laanprofiel, zoals de Leien. De rijwegen 
worden er geflankeerd door begeleidende 
bomenrijen en er is voldoende ruimte voor 
zachte weggebruikers. Ze creëren relaties 
tussen de robuuste ruimten onderling. 

(5) In het district Deurne werd in 2016, naar aanleiding van 
opportuniteiten m.b.t. bepaalde percelen, al een project opgestart om 
nieuwe groene sproeten te creëren. 

Voor de concretisering van de groene loper is 
de uitbouw en versterking van de groene nevel  
essentieel. Niet alleen kunnen net deze kleinste 
elementen vaak relatief makkelijk een toename 
van het groenareaal realiseren. Deze elementen 
zorgen er ook voor dat de groenstructuur diep in 
het stedelijke weefsel kan binnendringen en er 
doorheen een permeabel systeem vormt.  

De sproeten (‘5), linten en kleine assen worden in 
de specifieke groenplannen opgenomen.  
Grensoverschrijdende assen worden echter wel 
in het stadsbrede groenplan geselecteerd. 

RECREATIECLUSTERS

Veel robuuste ruimten zijn geen ‘lege’ 
open ruimten maar bevatten recreatieve 
functies. Sommige van die activiteiten 
creëren conflicten m.b.t. ruimte-inname,  
privatisering, bereikbaarheid en  
inrichtingseisen. Dit is o.a. bij sport en 
horeca het geval.  

RECREATIECLUSTERS
In de stad zijn plekken 
nodig waar recreatie  
ingericht kan  
worden. Door toetsing 
aan landschappelijke  
waarden (ecologie,  
historiek, water- 
berging,...) en het  
huidige sportbeleid, 
kunnen de recreatieve functies gebundeld 
worden tot 19 grote en 6 kleine clusters.  
In deze gebieden is recreatie in alle  
vormen mogelijk, zowel clubsport als  
andere (volkstuinen,...). 

GEÏNTEGREERDE RECREATIE
Er zijn 8 locaties met recreatie die in  
waardevolle landschappen gelegen zijn. 
De recreatie kan behouden blijven maar  
de impact wordt geminimaliseerd. Dit kan  
door herinrichting, herprogrammatie of  
selectieve afbouw. 

UITDOVENDE RECREATIE
Clubvelden buiten voorgaande locaties  
verdwijnen. Voor vier clubs (nrs a - d) is 
de uitdoving gekoppeld aan herlocalisatie  
op lange termijn. Het zijn actief te houden  
clubs, die in waardevolle gebieden  
gesitueerd zijn. Ze hebben op hun huidige 
locatie geen toekomst. Voor twee clubs 
(nrs e - f) is de uitdoving gekoppeld aan  
herlocalisatie op korte termijn. I.f.v.  
betere efficiëntie worden ze gebundeld in  
de clusters. De overige sportvelden  
(nrs g - l) krijgen geen prioriteit in het  
sportbeleid en doven uit zonder  
herlocalisatie (4). 

(4) Een overzichtskaart met alle recreatieclusters, 
geïntegreerde recreatie en uitdovende recreatie is  
toegevoegd in het deel ‘Bijlage bij programma’ op p296 . 
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1 Groot Buitenschoor

2 Scheldeplateau grens Noord

3 Grensstrook

4 De Zouten

5 Reigersbos

6 Opstalvallei West

7 Opstalvallei Oost

8 Ruige Heide

9 Kraaienberg

10 Galgenschoor buitendijks + Potpolder Lillo

11 Galgenschoor Dijk

12 Meeuwenbroedplaats R2/A12

13 Kuifeend + Grote Kreek

14 Bospolder / Ekers Moeras / Muisbroek

15 Oude Landen West

16 Bremweide

17 Ertbrugge en omgeving

18 Rivierenhof / Ruggeveld

19 Nachtegalenpark

20 Fort 6

21 Park van Eden

22 Vallei Kleine Struisbeek

23 Klaverblad / Cleydal / Hollebeek

24 Fort 7

25 Schoonselhof

26 Fort 8 + Sorghvliedt

27 Hobokense Polder

28 Burchtse Weel

29 Galgenweel

30 Vlietbos

31 Het Rot

32 Blokkersdijk

33 Sint Annabos

34 Linkeroever slikken en schorren

35 Schelde

36 Schorre Fort Sint Filip / Noordkasteel

37 Margueriedokje

38 Den Brem / Hollebeek

39 Oude Landen Oost

40 Puihoek / Leugenberg

41 Hoekakker

42 Heidezoom

43 Kabeljauwpolder

44 Polders Stabroek

45 Fort Merksem

46 Brialmontomwalling 

47 Fort Lillo

48 Wilrijkse Plein

49 Moerelei

50 Sint Annastrand

51 Silsburg

52 Ruggeveld

53 Bosuil

54 Laagland

55 Oude Landen Sport

56 Rozemaai

57 Zandweg

58 Krommestraat

59 Middenvijver

60 Molenakker

61 Viswater

62 Bloemenveld

63 Esmoreit

64 Eglantierlaan

65 Spaghettiknoop

66 Luchthaven

67 Eilandje Dokken

68 Schoonbroek

69 Kwade Velden

70 Laar

71 Tarzanboskes

72 Achter’tHof

OVERZICHT 
ROBUUSTE RUIMTEN

 ECOLOGISCHE VERBINDINGEN
STRUCTURERENDE ASSEN

STRUCTURERENDE ASSEN

Bestaande groene assen

A_ Leien
B_ Jan Van Rijswijcklaan
C_ Plantin Moretuslaan
D_ Noorderlaan
E_ Krijgsbaan
F_ Gaston Fabrélaan
G_ Groenenborgerlaan
H_ Ringlaan
 I_  Fruithoflaan
J_ Boekenberglei
K_ Dascottelei
L_ Ruggeveldlaan
M_ Maantjessteenweg
N_ Elisabethlaan

Potentiële groene assen

a_ Jan De Voslei
b_ Boomsesteenweg
c_ Bisschoppenhoflaan
d_ Grote Steenweg
e_ Emiel Vloorstraat
f_ Bredabaan
g_ Sint-Bernardsesteenweg
h_ Turnhoutsebaan
i_ Boterlaarbaan

X1_ Knoop E17
X2_ Bluegate
X3_ Spoorlijn 52 Noord
X4_ Spoorlijn 52 Zuid
X5_ RWZI A12
X6_ Knoop E19 Zuid
X7_ Knoop E19 Noord
X8_ Verlegde Schijns

ECOLOGISCHE
VERBINDINGEN
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Levendig landschap  _  gewenste groenstructuur

Op basis van de ruimtelijke samenhang en de onderlinge  
wisselwerking definiëren de robuuste ruimten op het niveau van  
de stad een gewenste groenstructuur die is opgebouwd uit  
5 ‘superparken’:

- het Scheldepark
- het Zuiderpark
- het Centraal park
- het Schijnpark
- het Noorderpark

Deze superparken zijn grote open ruimten die een belangrijke 
rol vervullen voor de structuur en leefbaarheid van de Antwerpse  
stadsregio. Het is een nieuw type van stedelijk park, dat  
ecologische en sociale functies verenigt, met als basis de  
landschappelijke kenmerken en beeldkwaliteit.  

SCHELDEPARK

Dit superpark wordt gevormd door het 
Scheldeland en de Zandvlakte_LO. Dit is  
het gebied dat ooit door de Schelde  
beheerst werd en waarin de rivier  
vandaag nog steeds een tastbare invloed  
heeft. Het groenplan zet in op het  
verbeteren van de betrokkenheid tussen 
de stad en de stroom via versterking van:
- de scheldeboorden
- de corridor over LO
- de parkassen

ZUIDERPARK

De Struisbeekvallei en de Zuidelijke  
Kamers geven samen gestalte aan dit 
superpark. Het is de open ruimte die de 
stad aan de zuidkant begrenst. De focus 
van het groenplan ligt op de versterking 
van de continuïteit langsheen de Kleine 

Struisbeek en tussen de verschillende kamers onderling. Een 
keten van strategische plekken creëert meer samenhang en  
identiteit. De wisselwerking tussen de open ruimte en het  
aanwezige bouwweefsel staat daarbij voorop.  

CENTRAAL PARK

Dit superpark omvat de Kasteelparken 
en het zuidelijke deel van de Groene  
Bedding. Al lange tijd omknelt dit  
gebied de kernstad, hetzij als omwalling 
of als verkeersinfrastructuur. Het tunnel- 

landschap in de Kasteelparken toont de potenties van de open 
ruimte boven de wegenis. In het groenplan wordt daarom de  
nadruk gelegd op het concretiseren van de centrale ruggen-
graat van dit gebied als een beleefbare open plek die ingezet 
kan worden als ontmoetingsruimte voor de woonwijken errond 
en als zachte corridor naar en langs de kernstad. 

SCHIJNPARK

Het noordelijke deel  
van de Groene  
Bedding, het Glacis 
van Ertbrugge en de 
Schijnvallei vormen 

NOORDERPARK

Dit superpark bestaat uit het 
Laagland, de Wetlands, de  
Polders van Stabroek, de Opstal-
vallei, de Scheldepolders en het 
Noordelijk Heideland. Het gebied 
markeert de overgang tussen 
de hogere Brabantse Wal en de  
lagere poldergronden. Het omvat 
landschappen die verschillende 
geografische niveaus of lagen  

samen dit superpark. Het is de enige beekvallei die nog zo 
diep het stadsweefsel binnendringt en waarvan herstel van de  
continuïteit tot de Schelde een meerwaarde voor de kernstad 
vormt. Voor het groenplan is de continuïteit van de waterloop 
tot de Schelde het belangrijkste aandachtspunt, samen met de 
verbondenheid tussen alle lagen van de valleirand. 

vertegenwoordigen. Het groenplan zet in op de raakvlakken  
tussen deze landschappen en de onderlinge samenhang  
doorheen het hele superpark.  
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Levendig Landschap

Het ‘levendig landschap’ heeft de ambitie om in Antwerpen een  
robuuste groenstructuur te creëren die voor mens, fauna en flora 
vlot doorsteekbaar is en daarbij tevens een verblijfsplek vormt.  
Het landschap wordt een plek waar het aangenaam vertoeven is 
die daardoor de stad verlevendigt. 

Groene loper

Het leidend principe om het levendig landschap te vormen is het 
uitrollen van een continue ‘groene loper’, die bestaande en nieuwe  
groene en blauwe open ruimten op het grondgebied van  
Antwerpen en daarbuiten met elkaar verbindt. Het gaat om het 
versterken van ecologische en landschappelijke verbindingen, die 
worden uitgerust met paden voor zacht verkeer of trajecten voor 
migrerende soorten. 

Structurele verbindingen

Een belangrijke ingreep om de continuïteit van de Groene Loper te 
realiseren is het maken van structurele verbindingen. Dit zijn reeds 
bestaande, soms fragiele, relaties die opgewaardeerd kunnen worden 
tot volwaardige connecties in het groene netwerk. 

Missing links

Op sommige plekken zal de continuïteit van de Groene Loper  
uitsluitend gegarandeerd kunnen worden door de huidige missing links 
in het groene netwerk op te lossen. De ontbrekende schakels zijn vaak 
het gevolg van harde infrastructuren of barrières, die op één of andere 
manier overwonnen dienen te worden. 

Toegangen

Bijzondere aandacht gaat uit naar de toegangen tussen bouwweefsel  
en landschappen. Tal van groene poorten liggen verspreid over het  
levendig landschap. De attractiviteit, leesbaarheid en functionaliteit 
van deze toegangen wordt verbeterd door aandacht te besteden aan 
belevings- en gebruiksaspecten. 

Parkverbindingen

Tussen de landschappen onderling lopen fijne groene linten die de 
Groene Loper doorheen het bouwweefsel over langere afstanden 
verderzetten. Deze assen maken extra verbindingen tussen de 
verschillende landschappen en ondersteunen het groene netwerk.  
Ze zijn bovendien grensoverschrijdend. Net als de robuuste  
landschappen zelf vormen ze verbindingen tussen verschillende 
districten, stadsdelen en de randgemeenten. Deze assen worden 
versterkt i.f.v. zachte recreatie en het ecologische netwerk. 

Groene ontsluitingsweg

Op sommige plekken worden de landschappen doorsneden door  
invalswegen of wijkontsluitingswegen. Deze assen leiden  
vanuit het bouwweefsel naar de landschappen en zorgen voor 
een groene dooradering. Net als de parkverbindingen en robuuste 
landschappen zijn ze grens-overschrijdend. Daardoor leggen ze 
relaties tussen stadskern en -rand. Deze assen worden ingericht 
i.f.v. van beeldkwaliteit en beleving. 
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Superparken

De Groene Loper weeft de 5 superparken en hun  
samenstellende landschappen aan elkaar. De superparken  
zetten de grote groengebieden buiten Antwerpen verder  
binnen de stadsgrenzen. Het Zuiderpark is een uitloper van het  
Land van Boom, het Schijnpark is een doortrekking van de  
Antwerpse Voorkempen, het Noorderpark markeert de grens  
van de Brabantse Wal, en het Scheldepark vormt een  
continuëring van het Waasland en het Schelde-estuarium. 

Het Centraal park vormt een buitenbeentje in dit rijtje. Dit  
superpark sluit niet rechtstreeks aan op de groengebieden in  
de stadsrand, maar vormt een connectie tussen het Schelde- 
park, het Zuiderpark en het Schijnpark. Daarmee neemt dit  
super park een centrale rol in de stad in. 

Kwaliteitsverbetering

Om het levendig landschap te versterken zijn op welbepaalde  
locaties kwaliteitsverbeteringen nodig. Dit kan door aanpassing  
van het beheer of door inrichtingsmaatregelen. Vaak zal een  
combinatie van beide nodig zijn om tot het gewenste resultaat te 
komen. 

Bijzondere aandacht gaat daarbij 
naar de versterking en opvolging 
van de ecologische kerngebieden. 

Specifieke bijzondere ecologische aspecten in Antwerpen zijn:

- de zout-brak-zoetwaterovergang

- de Schijn-Scheldeverbinding

- de fortengordel als vleermuizenhabitat

Groei

Naast kwaliteitsverbetering is het tevens wenselijk om het groen-
areaal strategisch te laten groeien. Op sommige plekken kan nieuw 
groen inspelen op stedelijke groentekorten of op de continuïteit van 
de Groene Loper. Een toename van het robuuste groen draagt niet 
alleen bij tot een positieve groenbalans, maar zorgt ook voor een 
landschappelijke meerwaarde. 

Recreatieve clusters

Recreatieve activiteiten maken inherent deel uit van het levendig  
landschap. Om de impact ervan op de landschapsbeleving te  
sturen wordt geopteerd om te werken met recreatieve clusters. 
Dit zijn plekken waar hardere recreatieve activiteiten gegroepeerd  
worden en ontwikkelingskansen krijgen. In de clusters gaat  
speciale aandacht uit naar de sociale meerwaarde en de  
landschappelijke inbedding. 
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‘Vreugde hebben in observeren en begrijpen, 
is de mooiste gift van de natuur.’ 
(A. Einstein)



Landschappen



Superparken
De groenstructuur van de stad Antwerpen   
bestaat uit 5 superparken. In het s-RSA  
werden deze ‘five parks’ reeds als Zachte  
Ruggengraat gedefinieerd. Het groenplan stelt 
de contouren van de superparken bij op basis 
van een landschappelijke lezing. 

Landschappen
De 5 superparken zijn samen opgebouwd uit  
14 landschappen die geheel of gedeeltelijk  
binnen de stadsgrenzen gesitueerd zijn. Deze 
landschappen worden elk gekenmerkt door een 
specifieke combinatie van eigenschappen, die ze 
onderling van mekaar onderscheiden:

● Reliëf, bodemsamenstelling, waterhuishouding
● Flora en fauna
● Inrichting en gebruik
● Historische achtergrond en transformatiefase
● Relatie tot andere landschappen in de regio
● Ecosysteemdiensten
● Klimaatadaptatiepotentieel
● Samenhang en beleving

Elk landschap vervult een rol in de stad en wordt 
in functie daarvan  behouden en verbeterd. Waar 
nodig worden maatregelen genomen om het te 
beschermen, te versterken of te transformeren 
in de richting van een wensbeeld. Daarbij staan 
de robuustheid, samenhang en optimalisatie van 
ecosysteemdiensten als doelen voorop.   

Thema’s
Verspreid over de landschappen zijn 10 thema’s, 
die vandaag exemplarisch zijn voor de diverse 
problematieken en potenties in de open groene 
ruimte, toegepast. De thema’s vormen samen een 
groentoolbox (6). Ze werden bestudeerd a.d.h.v. 
plekken die een strategisch belang hebben in de 
versterking van de groenstructuur. Deze cases 
(7) bekijken elk issue vanuit de maximale kansen 
voor de groenstructuur. 

(6) De 10 thema’s werden gebundeld in een toolbox op p242 . Per landschap vinden de thema’s doorwerking in een aantal groenstrategieën. Deze strategieën zijn een gebiedsgerichte toepassing van de thema’s. Ze 
      reiken richtlijnen aan om de landschappen te optimaliseren. 
(7) De cases ziijn louter illustratief voor een mogelijke aanpak van de betreffende plekken en werden als onderzoeksbijlage achteraan toegevoegd op p310 . 







Scheldeland
stad aan de stroom 1



De Schelde is de bakermat van Antwerpen. 
De stad is aan de rivier ontstaan en dankt haar huidige 

welvaart aan de bereikbaarheid via het water. 
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BURCHTSE WEEL _ GETIJDENWERKING

Tot enkele jaren geleden was Burchtse Weel een grote 
waterplas. In het kader van de mittigerende maatregelen 
voor de sluiting van de Antwerpse Ring onderging het  
recent een grondige herinrichting. Er wordt nieuw slikke- 
en schorregebied ontwikkeld als compensatie voor de 
zone die door de afgraving voor de Scheldetunnel zal 
verdwijnen. Burchtse Weel werd deels afgegraven en 
terug in verbinding  met de Schelde gesteld. Door een  
combinatie van GGG (gecontroleerd gereduceerd  
getijdengebied) en GOG (gecontroleerd overstromings-
gebied) ontstaat een waardevol biotoop voor rietsoorten 
en broedvogels.  

HOBOKENSE POLDER _ JONGE GRADIËNTEN

Het gebied was voor WOII kleinschalig polderlandschap 
met weiden, grachten en populierenaanplant. Het noord-
westelijke deel bestond uit moerasland met langs de 
Scheldedijk uitgestrekte slikken en schorren. Vanaf de 
jaren 1960 verdween de polder onder een dikke laag 
grondspecie afkomstig van grote infrastructuurwerken en 
werd een deel ontwikkeld als woon- en industriegebied.  
De opstorting gebeurde vaak met afval. Door protesten 
tegen de vervuiling werd een aanzienlijk terrein (170 ha) 
gevrijwaard van bebouwing en kon dit zich ontwikkelen 
als moerasland. Er ontstonden plassen, oevervegetatie 
en daarrond pioniersvegetatie. Door de vele gradiënten 
(open - gesloten, nat - droog, hoger - lager) zijn er diverse 
biotopen zoals open water, wilgenbroekbos, rietland en  
overgangsveen. Nu treedt verlanding en verbossing op. 
Daardoor zijn er soorten van zowel water- als bosrijke ge-
bieden aan te treffen.  

BLOKKERSDIJK _ VOGELRIJKDOM

Oorspronkelijk was het de bedoeling het ganse gebied 
op te hogen, de helft ten voordele van industriegebied  
en de rest als uitbreiding van het Sint-Annabos. De  
opspuitingen werden echter gestaakt en in 1974 werd 
ook de waterafvoer naar de Schelde onderbroken. De 
grote plas vormde zich uit achtergebleven brak water, 
aangevuld met zoet neerslag- en kwelwater. Het gebied 
wordt gekenmerkt door een diversiteit aan biotopen, van 
nat tot droog en van open tot dichtbebost. Deze variatie, 
samen met een grote voedselrijkdom en de ligging aan 
de Schelde, oefenen een grote aantrekkingskracht uit op 
jaarlijks tussen de 160 en 170 vogelsoorten.    

GALGENWEEL _ WATERGEBONDEN RECREATIE

Het Galgenweel is 40 ha groot en het grootste semi-
natuurlijk brakwatermeer in Vlaanderen. Het is ontstaan 
na een dijkdoorbraak en staat via een sluis in verbinding 
met de Schelde. Met een diepte van 2 tot 15 m en een 
oeverlengte van 3500 m is het de geliefkoosde thuisbasis 
voor zeilclubs, hengelaars en joggers. Er worden zowel 
zeilscholingen als wedstrijden georganiseerd.    

LILLO _ TASTBARE GESCHIEDENIS

Fort Lillo (1578) werd onder prins 
Willem van Oranje gebouwd. Het is 
het enige overblijvende deel van het 
dorp Lillo, dat door de uitbreiding 
van de haven (1958) verdwenen is.  
Lillo is omgeven door het Galgen-
schoor, waarin langs oostelijke zijde 
in de afgegraven Potpolder sinds 
2012 een vogelkijkeiland ligt.   

GROOT BUITENSCHOOR _ SLIKKE EN SCHORRE

Het Groot Buitenschoor het grootste slikke en schorre 
- gebied in Antwerpen. Ongeveer om de 12,5 uur wordt 
het bij hoogwater geheel of gedeeltelijk overstroomd 
met brak water. De levensomstandigheden zijn daar-
door heel zwaar: bij laag water loopt de temperatuur in 
de zomer onder de zon hoog op en in de winter zakt het 
kwik bij wind diep onder nul. Heel wat vogels fourageren  
er en voor sommige is het zelfs een broedplaats. 

Het Scheldeland strekt zich van zuid naar noord 
doorheen de hele stad uit en omvat naast de 
rivier zelf een aantal gebieden die er op één of 
andere manier mee in relatie staan. Dit zijn o.a.  
Blokkersdijk, Galgenweel, Burchse Weel,  
Hobokense Polder en de volledige oevers 
langs beide zijden van de rivier. 



HET SCHELDELAND VANDAAG

Getijdenwerking en dijkoevers 

Bijna het volledige Scheldeland behoort tot het 
Natura2000–netwerk en is op Europees niveau 
beschermd als Vogel- of Habitatrichtlijngebied. 
De hoge ecologische waarde hangt samen met 
de specifieke opbouw van dit landschap. De  
Schelde is een getijdenrivier. Ter hoogte van  
Antwerpen vloeien het zoute zeewater en zoete  
rivierwater samen waardoor een brakwater- 
habitat ontstaat. Een ecosysteem met  
brakwatergetijde is zelfs op wereldschaal  
zeldzaam. De slikke en schorre vormen de  
basisbouwsteen van deze habitat. Hierin is een 
overdaad aan voedsel aanwezig en talrijke broed- 
en slaapplekken. O.a. daardoor is de Schelde 
een richtinggevende lijn voor vogelvliegroutes. 

De oeveropbouw met dijken creëert ecologisch 
interessante overgangen. Deze ontstaan uit de 
combinatie van enerzijds buitendijks het nat 
moeras- en rietland en anderzijds op de hogere 
landinwaartse delen de ruigten en grasland. 

De gebieden achter de dijken bestaan  
grotendeels uit plassen, al dan niet nog in directe  
verbinding met de Schelde, of waterrijke  
gebieden met bosontwikkeling.  Het samengaan 
van diverse habitats verleent deze gebieden een  
grote ecologische waarde. De typische  
dijkoevers zijn ook vanuit recreatief oogpunt erg 
attractief. De trajecten langs het water, met de 
weidse zichten op de Schelde, oefenen een grote 
aantrekkingskracht uit op wandelaars en fietsers. 

Natte natuur

Het Scheldeland omvat 10 kerngebieden die  
samen geschikt zijn voor meer dan de helft (53%) 
van alle geselecteerde Antwerpse indicator-  
en doelsoorten (8). Dit landschap is dus erg 
belangrijk voor de kwaliteit en gezondheid van de 
groenstructuur van de stad.  

Vooral Blokkersdijk en Hobokense Polder  
vervullen binnen dit landschap een voorname 
rol. Het zijn de plekken waar vandaag de meeste 
indicatorsoorten voor dit landschap al aanwezig 
zijn en waarmee het hele Scheldeland een goede 
wisselwerking nodig heeft. 

Het landschap heeft ook ecologische relaties  
met andere landschappen die gelijkaardige  
habitattypen omvatten zoals de Opstalvallei, de 
Kuifeend, het Ekers Moeras en de Oude landen.  
Verbindingen tussen deze gebieden en het  
Scheldeland verlopen via smalle open ruimte 
- corridors of dokken doorheen de haven. Er is  
eveneens een wisselwerking met het  
heidelandschap in het noorden en de kastelen en 
beekvalleien in het zuiden. In al deze gebieden 
zijn waardevolle graslanden en ruigten aanwezig 
waarin soorten voorkomen die ook op en achter 
de dijken aan te treffen zijn.

(8) Een overzichtstabel met alle indicator- en doelsoorten per kerngebied is toegevoegd in het deel ‘Bijlage bij programma’ op p296. Bij de tabel is tevens een 
afbeeldingenoverzicht opgenomen van de in de tabel vermelde soorten. Deze werden gegroepeerd per verruimd habitattype en kregen allen een gekleurd 
symbool. De symbolen worden op de kaarten van ‘het Scheldeland vandaag’ en ‘Stad aan de stroom’ gebruikt. 
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STAD AAN DE STROOM 

Focus toekomstvisie

Projecten in uitvoering i nhet Scheldeland zijn: 
● Sigmawerken: aanpassing Scheldeboorden, 

 zowel op linker- als rechteroever.
● Oosterweelplan: ter hoogte van Sint-Annabos wordt 

een nieuw stuk slikke- en schorregebied voorzien. 
● Droogdokkenpark: realisatie van een nieuw park. 
● Bluegate: aanleg van een groene corridor.  

De projecten spitsen zich toe op het centrale deel 
van het Scheldeland. Die focus is niet vreemd 
aangezien net hier het landschap verzwakt is en 
de grootste potenties liggen om het te versterken.

Concepten

Elk landschap functioneert volgens een typische 
logica. In het Scheldeland zijn 2 mechanismen:

STROMEN
De Schelde is het aan- en afvoer- 
kanaal van grondstoffen en  
organismen die het landschap  
vormgeven. Het water is tevens een 
bron van verkoeling die vanuit het 
noorden en zuiden frisse lucht de 
stad invoert. De oevers fungeren als 
trajecten waarlangs planten, dieren  
en mensen zich doorheen het  
landschap verplaatsen. 

SCHAKELS
De gebieden langs de rivier zijn geen 
geïsoleerde plekken maar hebben 
over het water heen relaties, o.a. 
wat betreft de uitwisseling van fauna 
en flora. Het zijn schakels die het  
Scheldeland in zijn omgeving  
verankeren. Ter hoogte van de  
stadskern bestaan er geen schakel-
plekken. Het Scheldeland infiltreert 
er in de bebouwing via de kaaien. 
I.f.v. de klimaatverandering en het  
hitte-eilandeffect krijgt deze  
schakeling tussen stad en rivier een 
belangrijkere rol om de kernstad af 
te koelen. 

Strategiëen

GROEIEN

Toename van het landschappelijk areaal kan via:
● Upgrade van habitattypen door o.a. toename 

van waardevol slikke en schorre 
(Sigma_RO, Oosterweel en Droogdokkenpark)

● Creatie van meer groene ruimte 
(Droogdokkenpark, Scheldeboorden_LO en _RO)

● Buffering van externe factoren zoals 
bedrijvigheid en verkeer (Blokkersdijk, Hobokense 
Polder, Burchsteweel, Galgenweel)

VERBINDEN

Zowel i.f.v. de lineaire continuïteit als de onderlinge  
schakels worden verbindingen gecreëerd en  
versterkt. Het betreft het verbinden van:
● Gelijksoortige habitats onderling

- slikke en schorre (Scheldeboorden_LO)
- grasland (corridor Bluegate, Opstalvallei - Buitenschoor)
- gemengde bos-, gras- en moeraslanden 

(Blokkersdijk - Burchtseweel - Hobokense polder -  
Klaverblad - Struisbeekvallei)

● Diverse habitats in de gradiënt rivier - land 
- Opstalvallei - Buitenschoor
- Opstalvallei - Galgenschoor
- Polders - Kuifeend - Schelde  
- Oudelanden - Ekers Moeras - Schelde

● Gebieden met recreatie of recreatief potentieel
- Eilandje - Hobokense polder (Scheldekaaien_RO)
- Sint-Anna - Galgenweel (Scheldeboorden_LO)

VERKOELEN

Het Scheldeland vormt een klimaatas die de stad 
binnendringt. Stromend water warmt minder snel 
op. Vergroening van het centrale deel (kernstad) 
bevordert dit verkoelend effect:
● Meer grote bomen zorgen voor schaduw en 

minder opwarming. (Scheldeboorden_LO en _RO)
● Meer onverharde plekken behouden beter de 

frisse Scheldelucht. Lage vegetatie (gras,  
struiken) doet d.m.v. verdamping de lucht- 
temperatuur dalen. (Scheldeboorden_LO en _RO)

● Open groene plekken zorgen voor ventilatie in 
de straten haaks grenzend aan de Schelde.  
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ACTIES  (p268)

L01a Scheldeboorden_LO

L01b Scheldeboorden_RO

L01c Corridor Bluegate

L01d Oosterweel

L01e Verbinding Polder

L01f Havenverbindingen



GRADIËNT SCHELDERANDEN ALS BASIS

Het contactgebied tussen slikke, schorre, dijken, 
polders en het hinterland vormt het fundament 
van het Scheldeland en van de hele Antwerpse 
groenstructuur. Maximaal behoud en herstel 
waar mogelijk is wenselijk. Dit betekent o.a.:
● vermijden van nieuwe inpolderingen
● streven naar lokale ontpolderingen
● inrichting van gecontroleerde overstromings-

gebieden met gereduceerd getij

De slikke worden volledig natuurlijk in stand  
gehouden en vergen geen specifiek beheer. De 
typische kreken zijn cruciaal voor differentiaties 
in het bodemreliëf en voor de vegetatierijkdom. 
Ingreppelingen dienen vermeden te worden. 

Schorren worden gekenmerkt door een zonering 
in vegetatie, die beïnvloed wordt door de stand 
van de waterlijn bij vloed. Pionierssoorten van  
lagere schorren zijn biezenvegetaties en  
zeekraal. Op de hoger gelegen delen evolueert  
de vegetatie naar soorten zoals strandkweek,  
schorrenzoutgras en zeeweegbree. De  
brakwaterschorre zijn onderhevig aan een  
natuurlijk successieproces dat zorgt voor een  
afname van de structuurvariatie in deze habitat. 
De pioniersvegetaties evolueren spontaan naar 
rietland of wilgenvloedbos. Beheer is nodig om 
de successie af te remmen. Dit kan door:
● begrazing
● rietsnijden
● afplaggen of afgraven 
Hogere vegetaties zoals rietland en struwelen 
zijn dan weer wel belangrijk voor broedvogels en 
dienen eveneens voldoende aanwezig te zijn. 

Bij de dijken bepaalt de samenstelling ervan de 
soortenrijkdom. Dijken die voornamelijk uit zand  
zijn opgebouwd bieden meer kansen voor  
soortenrijk grasland. Dit verhoogd de erosie- 
bestendigheid. De watertalud vergt weinig  
beheer, maar op de landtalud is het nodig om de 
vegetatie in stand te houden via:
● begrazing
● maaien (extensief)
● afbranden of plaggen

Voor de grotere kerngebieden bestaan er  
beheerplannen en worden de typerende habitats 
goed beheerd. Gebieden waar nog vooruitgang 
kan geboekt worden zijn het schor St-Filip en de 
slikken en schorren op de linkeroever. 
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PROJECTEN:

Sint-Annabos
In het kader van de Oosterweelwerf zal het noordwestelijke deel van  
het Sint-Annabos gerooid worden. Het zuidoostelijke deel blijft  
behouden en zal via beheermaatregelen verder tot soortenrijk bos  
evolueren. Na de werken wordt in het westelijk deel opnieuw  
bosaanplant voorzien. De Scheldeoevers krijgen een zachtere helling 
met verschillende gradiënten waardoor meerdere habitats zich kunnen 
ontwikkelen. In de oostelijke uitgraving wordt een getijdenbos beoogd, 
in de westelijke uitgraving zal zich slikke en schorre kunnen vormen. 

INZETTEN OP DYNAMIEK

Een bijzondere gradiënt zoals de Schelderand is 
bijzonder kwetsbaar omdat hij afhankelijk is van 
specifieke condities die slechts op welbepaalde 
locaties voorkomen. Lange tijd werd de ruimte 
die het natuurlijke systeem nodig heeft ingeperkt. 
Hierdoor ging niet alleen waardevol ecologisch 
areaal verloren, maar werden ook de typische 
dynamieken (getijden,...) ingeperkt. 

I.f.v. klimaatwijzigingen is het teruggeven van 
ruimte aan vooral het dynamische systeem van 
de brakwater slikke en schorre een werkpunt. 
Ook voor de andere habitats kunnen acties  
genomen worden waardoor deze beter bestand 
zijn tegen externe invloeden en flexibeler mee 
kunnen evolueren. 

PROJECTEN: 

Droogdokkenpark 
Aangezien de brakwater slikke en schorre een erg zeldzaam  
ecosysteem vormen, is een uitbreiding van deze waardevolle habitat  
binnen het Scheldeland een belangrijke doelstelling. Het  
Droogdokkenpark is één van de projecten die kaderen binnen de  
herinrichting van de Scheldekaaien. Het omvat het hele gebied tussen 
het sasdok en het noordkasteel. Het project voorziet een transformatie 
van de Schelde-oever, waarbij circa 0,6 hectare bijkomende slikke en 
schorre gecreërd worden. 

AANBEVELINGEN VOOR SOORTEN

Stromend en stilstaand water
Deze soorten zijn vooral afhankelijk van de kwaliteit van het 
water. Andere stimulerende maatregelen zijn:
● oevers vrijhouden van bomen en struiken i.f.v. minder 

overtollige bladval en meer zonlicht.
● beperken van aanslibbing van de bodem.

Slik, schor en moeras
Voor soorten van de brakke slikken en schorren langs de 
Schelde zijn verzilting en een verhoogde erosie de grootste 
bedreigingen die door klimaatswijziging kunnen optreden. Het 
toelaten van zoveel mogelijk natuurlijke dynamiek langsheen  
de volledige oevers moet het voor deze soorten mogelijk  
maken om mee te migreren met het brakke water. Andere  
zinvolle maatregelen zijn:
● vermijden van verdroging,verruiging en verbossing
● bevorderen van structuurrijkdom

Grasland op de dijken en erbinnen
Belangrijkste aandachtspunt is een aangepast maaibeheer. 
Om terrestrische soorten zich te laten verplaatsen is het  
nodig delen van de percelen ongemaaid te laten of niet  
jaarlijks te maaien.   

Natte bossen
Verbossing is een natuurlijk successieproces en treedt in  
principe spontaan op. Voor sommige soorten zijn echter  
maatregelen wenselijk zoals:
● behouden van ruigten en struwelen (vermijden van totale 

verbossing)
● behoud van dood en vermolmd hout
● beperken recreatief medegebruik
● vernatting
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VERBINDEN _ AANBEVELINGEN

Te land, te water en in de lucht
Ecologische verbindingen worden ingericht i.f.v. de soorten die  
er gebruik van maken. Maar zelfs als vooral aviatische of  
terrestrische soorten domineren, wordt de verbinding best 
toch multifunctioneel ingericht. De verschillende modi (bodem, 
water en lucht), niveaus (onder-, gelijk- en bovengronds) en 
zelfs trajecten (hoofd- en alternatieve routes) vormen samen  
een systeem van migratiekanalen. De bouwstenen  
ondersteunen mekaar om de connectie robuust en met een 
lage landschappelijke weerstand te maken. 

Meeliften
Soorten gebruiken alle mogelijke opties om zich doorheen de 
stad (en haven) te verplaatsen. Hierbij maken ze soms ook 
gebruikt van plekken die niet specifiek voor die verbindende  
functie ingericht of bestemd zijn, maar die wel de nodige  
kenmerken vertonen om ook als connectie te fungeren. Bij 
deze opportuniteiten wordt gekeken of de huidige inrichting 
i.f.v. de ecologische verbinding kan geoptimaliseerd worden, 
zonder evenwel de hoofdfunctie te hypothekeren. 

VERANKERING IN HET NETWERK

Het Scheldeland is een belangrijke ecologische  
bron voor de kerngebieden in de andere  
Antwerpse landschappen. Het optimaliseren van 
de onderlinge ecologische verbindingen versterkt 
de hele Antwerpse groenstructuur. 

Nagenoeg alle verbindingen zijn gradiënten  
tussen verschillende habitattypes en worden  
gekenmerkt door een grote biodiversiteit. 

In het noorden werden de gradiënten door de  
ontwikkeling van de haven doorsneden.  
Bedrijven namen de plaats in van de polders en 
vormen een harde overgang tussen het natte  
rivierland en de droge heide. Verbindingen  
tussen de kerngebieden verlopen er via een fijn  
netwerk van groene en blauwe haarvaten. 

De meeste verbindingen in het noorden zijn  
vooral voor aviatische soorten interessant. Die 
ondervinden minder hinder van de haven en  
kunnen tussen de kerngebieden migreren. Hier is 
het dan ook belangrijk dat de basiscondities in de 
kerngebieden zelf optimaal gehouden worden. 

In het zuiden zijn de gradiënten minder extreem. 
De ecologische verbindingen hebben er nog  
voldoende continuïteit. Ze functioneren voor  
zowel aviatische als terrestrische soorten. 

De landschappelijke weerstand van verbindingen  
moet voor de betreffende soorten zo laag  
mogelijk gehouden worden. Dit betekent:
● goede abiotische condities (bodem,...) 
● maximale continuïteit of zoveel mogelijk 

tussenliggende stapstenen
● voldoende rust- en schuilgelegenheden
● buitendijks prioriteit op natuur, binnendijks 

inzetten op zachte recreatie
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PROJECTEN: 

Actualisatie Sigmaplan _ Scheldeboorden
Het geactualiseerde Sigmaplan werd in 2004 door de Vlaamse  
regering goedgekeurd om het Zeescheldebekken te beschermen  
tegen overstroming t.g.v. stormvloeden vanuit de Noordzee. Er worden 
dijkverhogingen en aanleg van overstromingsgebieden vooropgesteld. 

Voor Linkeroever wordt de inpassing van de nieuwe dijk verzoend met 
de stedelijke context en de waardevolle Scheldehabitat. Een herstel 
van de relatie tussen bewoning, recreatie en de Schelde staat voorop.
Een continu dijkprofiel heeft aandacht voor de versterking van de slikke 
en schorre en de creatie van een samenhangend recreatief netwerk.  
De route langs de landzijde van de dijk brengt de verschillende  
recreatieszones met elkaar in relatie en vergroot de beleving van de 
Schelde. Op strategische plekken worden uitkijkpunten voorzien. Op 
de Rechteroever behouden de kaaien een meer stenig karakter. In het 
eerste ontworpen segment ter hoogte van Sint-Andries en het Zuid 
werd wel een continu groen lint voorzien, als aanzet van een zachte 
verbinding tussen de Hobokense Polder en de Sint-Jansvliet.

PROJECTEN:

Masterplan Lillo
Het masterplan Lillo (2010) kadert in het Sigmaplan. Omdat de  
waterkering ter hoogte van het fort wordt verhoogd, werd het master-
plan opgesteld om de ruimtelijke impact te sturen. Het plan verzoent 
de ingrijpende infrastructuurwerken met de cultuurhistorische waarde 
en versterkt daarbij het erfgoed en de recreatieve attractiviteit van 
het fortdorp. Door de dijkwerken te combineren met een verplaatsing 
van de jachthaven wordt de historische fortstructuur hersteld en de  
toeristische troeven en beeldkwaliteit van het dorp in de verf gezet.  

CONTINUÏTEIT SCHELDEBOORDEN

De Schelde is het meest identiteitsbepalende element van de stad. 
Ter hoogte van de kernstad is de beleving ervan echter ondermaats. 
De oevers zijn er restruimten waar voor- en achterkant inwisselbaar 
zijn. Nieuwe projecten streven naar: 
● maximale beleefbaarheid en toegankelijkheid van de oevers
● fysieke doorsteken en zichtassen vanuit het bebouwingsfront naar 

het water en omgekeerd
● een groene inrichting gebaseerd op en ondersteunend aan de 

typische habitats van de Schelde (9)

Lineaire landschappen zijn groenblauwe infrastructuren die de stad 
en haar omgeving verbinden. Zachte trajecten zijn daarbij essentieel 
en verdienen een prominente plaats binnen het landschap (10). 

(9) Een uitwerking van de typische habitats op de linker Schelde-oever werd opgenomen in de case in de onderzoeksbijlage op p314 . Het thema ‘vegetatie’ is op p244 als stadsbreed strategisch thema opgenomen. De 
case in de onderzoeksbijlage demonstreert de toepassing van het thema ter hoogte van het Scheldeland op Linkeroever. 

(10) In het thema ‘Ontsnippering’  op p248 wordt het herstel van de continuïteit van de groenstructuur behandeld. Er wordt daarbij gefocust op elementen die de verbindende kracht van de groene ruimte versterken
zoals paden, schaal, perspectief,... . In het Scheldeland zijn o.a. de relatie tussen Burchtseweel en Galgenweel en tussen Blokkersdijk en Sint-Annabos aandachtpunten waar het landschap ontsnipperd kan 
worden. 

Masterplan (2010) Uitvoeringsvoorstel (2016)
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Voorbeeld: jachthaven _ voorstel uit participatietraject



NATUURLIJKE VENTILATIE

De Schelde is voor Antwerpen de belangrijkste 
natuurlijke airconditioning. Samen met grotere 
groengebieden en de dokken is het een plek  
waar de oppervlaktetemperatuur (SUHI (11)) 
beduidend lager ligt dan in het bouwweefsel. 

De potentiële stralingstemperatuur geeft een beeld van de hittestress 
of gevoelstemperatuur tijdens de dag. Op en langs de Schelde blijkt 
deze aanzienlijk lager dan in het bouwweefsel. Maar het is vooral de 
afkoeling ‘s nachts (CLUHI (12)) waarop de rivier een grote positieve 
impact heeft. De rivier voert continu koele lucht aan. Waar de  
temperatuur in het bouwweefsel aanzienlijk hoger blijft, is dit langs 
de stroom niet het geval. Het is vooral deze nachtelijke afkoeling die 
bij hittegolven een verschil kan maken. 

Er wordt aangenomen dat door de klimaatverandering de hittegolven 
in de toekomst beduidend langer zullen duren (35 dagen i.p.v. 3 à 5 
dagen) en nagenoeg de hele zomer zullen innemen. Daarbij zal het 
gemiddelde temperatuursverschil tussen de stad en het platteland 
nog toenemen van maximaal 4°C tot 4,5°C in een groot stuk van het 
Antwerpse grondgebied. 

(11) SUHI (Surface Urban Heat Island) betreft de oppervlaktetemperatuur van materialen en kan gelinkt worden aan het thermisch comfort buitenshuis. 

(12) CLUHI (Canopy Layer Urban Heat Island) betreft het verschil in luchttemperatuur tussen de stad en het platteland op circa 2m hoogte en is bepalend voor 
het thermisch welzijn (gezondheid). 
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scheldeland _ 1

Aantal hittegolfdagen per 
jaar in Antwerpen volgens de  
FOD-indicatoren, tussentijdse  
resultaten Naclim FP7:
Links: 1986 - 2005
Rechts: 2081 - 2100

strategie 
VERKOELEN



VERKOELEN _ AANBEVELINGEN

Vorm wordt norm
Zonder duidelijke richtlijnen blijft het  
voorzien van bomen in de inrichting van de 
publieke ruimte een adhoc vingeroefening.  
Om te vermijden dat bij inrichtings- 
projecten de willekeur de bovenhand haalt,  
is het wenselijk op voorhand duidelijke  
doelstellingen te formuleren i.v.m. de  
beoogde klimaateffecten. De stad Davis 
(Californië) hanteert bijvoorbeeld de norm  
dat bij elk inrichtingsproject 50% van de  
oppervlakte binnen een periode van 15 jaar 
na de uitvoering door bomen beschaduwd 
moet worden.  

De klimaatas langsheen de Schelde kan versterkt  
worden door bij de inrichting van de open ruimte  
rekening te houden met enkele maatregelen die 
de stedelijke opwarming milderen. Dit is o.a. :
● beperken van de verzegeling
● gebruiken van reflecterende en/of doorlatende 

verhardingsmaterialen
● voorzien van structurele beplanting (bomen)

Bomen hebben op twee manieren een positieve 
impact op de omgevingstemperatuur: schaduw  
en verdamping. Afhankelijk van het seizoen  
(zomer of winter) laten bomen minimum 10% tot 
respectievelijk 30% of 80% doorstraling toe. Dit 
leidt tot een oppervlaktetemperatuur op vloeren 
of muren die 11°C tot 25°C lager kan liggen dan  
zonder schaduw. Daarboven zorgt verdamping 
door bomen ook voor een luchttemperatuur die 
3°C koeler is. 

Om de verkoelende effecten van bomen zo  
efficiënt mogelijk te benutten speelt de inplanting 
ervan een belangrijke rol. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de zonne-oriëntatie om schaduw 
gericht in te zetten (vb: boven speelplekken of 
parkeerstroken). Bij open ruimten worden bomen  
best ten zuidwesten van de te beschaduwen  
locaties ingeplant. T.o.v. gebouwen wordt de 
zuidzijde beter vermeden om lichtinval binnen 
niet te beperken. 

De ideale onderlinge plantafstand voor een  
goede schaduwwerking is 6m tot 12m. Bij  
verharde zones gaat de voorkeur uit naar de  
integratie van tussenliggende aaneengesloten 
groene strips met bomen i.p.v. solitaire bomen. 

MATERIALEN EN OPWARMING

Hoe lager het verhardingspercentage, hoe minder  
de temperatuur zal toenemen. Verhardingen  
kunnen immers dubbel zoveel warmte absorberen 
(en nadien terug uitstralen) als zand of teelaarde. 

ABSORPTIE WARMTE

1 jaar 10 jaar

Asfalt 95% 90%

Beton 60% 70%

Zand 35% 35%

Doorlatende verhardingen laten door indringing 
van water een mate van verdamping toe en  
kennen daardoor een snellere afkoeling. Ook  
verhardingen met een reflecterende coating  
of in honinggraatstructuur leiden tot 10°C minder 
opwarming. 

De strips zorgen voor 
een cummulatie van 
de koelende effecten 
van bomen en gras en  
voor een betere  
circulatie van de frisse 
lucht. 
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Voorbeeld: Steenplein _ situatie 2015

Circa 40% van het Steenplein wordt door bomen beschaduwd. Het is nu de enige plek 
op de kaaien waar bomen tot dicht tegen de waterlijn aangeplant werden. Een zachte 
grasondergrond ontbreekt echter vrijwel volledig. Bijna het hele plein werd verzegeld.  
De beboomde zone zal de frisse Scheldelucht ter hoogte van het plein zelf wel  
grotendeels behouden, maar vanaf het fietspad neemt het effect onmiddellijk af. T.o.v.  
dit fietspad nemen de bomen een efficiënte positie in: zowel de frisse lucht als de  
schaduw bereiken het pad. Het huidige inrichtingsprincipe zou nog geoptimaliseerd 
kunnen worden door ook onder de bomen meer lage vegetatie of zachte ondergrond 
te voorzien. 

Voor de hele kaaien is het functioneel toepassen van meer groen (bomen en zachte  
ondergrond) i.f.v. verkoeling een werkpunt. Niet alleen de lineaire continuïteit van 
groen, maar ook de dwarse infiltratie ervan tot aan het water is daarbij van belang.  



Juridisch kader

Buiten de Schelde zelf (waterweg) is bijna het 
volledige Scheldeland juridisch beschermd als 
groen-, recreatie- of landbouwgebied. Groene 
herbestemmingen zijn daarom niet noodzakelijk.

Een aandachtspunt is het gebied Blokkersdijk, 
waarvan de bufferzone tussen de haven en het 
natuurgebied integraal binnen de bestemming  
industrie is gelegen. Dit is in de geest van de  
omzendbrief (8/7/1997) m.b.t. de toepassing van 
de gewestplannen, die voorziet dat bufferzones 
binnen de industriële bestemming zelf worden  
ingericht. Tot op heden bleef de bufferzone  
gevrijwaard, maar door uitbreidingsbehoeften 
kan deze onder druk komen te staan. 

Binnen de groenbestemming is het overgrote 
deel bestemd als natuurgebied. Kleine delen zijn 
parkgebied, o.a. het Noordkasteel en Fort Lillo. 
De bufferzones zijn de stroken langs de E17 ter 
hoogte van Burchtseweel en Galgenweel.

Delen van het Scheldeland zijn als landschap 
beschermd: Groot Buitenschoor, Galgenschoor,  
Blokkersdijk en Hobokense Polder. Deze  
gebieden zijn tevens erkende natuurreservaten, 
VEN- en Natura2000-gebieden. 
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Impact interventies

Aangezien de juridische context op het  
grondgebied van Antwerpen dit landschap 
wat betreft bestemmingen nagenoeg volledig  
beschermd, zijn geen bestemmingswijzigingen 
nodig. Het aandeel juridisch groen neemt in dit 
landschap n.a.v. het groenplan niet toe. 

Dit landschap staat onder een enorme  
ontwikkelingsdruk en de prioriteit ligt bij het  
behoud van de bestaande open ruimte. Dat dit  
geen evidentie is blijkt ter hoogte van het  
Noordkasteel, waar ten gevolge van reeds beslist 
beleid voor de opstart van het groenplan 12 ha  
open ruimte zal verdwijnen i.f.v. de Oosterweel- 
verbinding. Enkele lopende projecten  
compenseren dit verlies. Dankzij de nieuwe  
groene corridor in het Bluegate-project (17,5 ha) 
en de realisatie van Droogdokkenpark (14 ha) 
neemt de open ruimte met bijna 20 ha toe.  

Het groenplan zet in het Scheldeland vooral in  
op een kwalitatieve versterking van het  
groenareaal door herinrichting. Door de  
transformatie van de Scheldeboorden op de  
linker- en rechteroever, het Sint-Anneke en fort  
Lillo krijgt circa 68ha open ruimte een groener  
karakter dat de typische kenmerken van het  
Scheldeland in de verf zet. Voor de  
Scheldeboorden op de rechteroever wordt  
daarbij uitgegaan van een toename van het 
groenareaal van 12% naar minstens 35% of circa 
7 ha bijkomend groen door ontzegeling.  

Tenslotte wordt ter hoogte van het Sint-Annabos 
door herinrichting i.f.v. het Oosterweelproject  
12 ha bestaande open ruimte getransformeerd 
naar habitats van het Scheldeland, waardoor dit 
landschap daar relatief groeit. 

Na realisatie van alle projecten die in het  
groenplan opgenomen werden, zal het  
groene areaal van het Scheldeland met 31 ha 
of 1,2% gegroeid zijn. 

Daarnaast zal 68 ha van het bestaande  
areaal of 2,6% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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1 _ scheldeland





Zandvlakte-linkeroever
grenzeloos groen 2



Het stadsdeel Linkeroever bestaat voor een groot aandeel uit open ruimte. 
Nergens in  Antwerpen is de confrontatie tussen pure  

stedelijkheid (hoogbouw / dichtheid) en open ruimte zo extreem als hier. 



HET ROT _ VAN BOS NAAR WATER

Het noordelijke deel van het Rot is een dichtbegroeid bosgebied langs 
de Rotbeek. De rietkragen langs de beek, gecombineerd met wilgen-
struwelen, vormen een ideale biotoop voor vogels zoals de nachtegaal. 
Het jonge wilgen-berkenbos op kalkrijke bodem is de groeiplaats van 
duizenden orchideeën, behorend tot drie verschillende soorten. Het 
westelijke deel was oorspronkelijk ook bebost met verruigde struwelen.  
Er waren al twee plassen. Om de avifauna in het natuurgebied  
Blokkersdijk een uitwijkmogelijkheid te bieden tijdens de Oosterweel-
werken werd dit deel heringericht. Er werd een grote waterplas van circa 
5 ha en een nieuwe beek aangelegd.  

MIDDENVIJVER _ MEER DAN RUIMTE

Het woonuitbreidingsgebied Middenvijver is het grootste open groen-
gebied in Antwerpen. Het is één van de laatste delen van Linkeroever  
die opgehoogd werden. Op het eerste zicht lijkt het een enorme  
monotome grasvlakte, een grote open ruimte die ligt te wachten op 
een definitieve bestemming. Maar wie de tijd neemt om het gebied te 
doorkruisen ontdekt dat die uitgestrekte ruimte meer te bieden heeft. 

Voor de Middenvijver opgehoogd werd, was dit polderlandschap met 
ter hoogte van de huidige bebouwingsgrens de verdedigingsgracht  
van het Vlaams Hoofd. Sinds de ophoging van de rest van  
Linkeroever werd het gebied erg nat. Toen Middenvijver zelf werd  
opgespoten, ontstond een drogere vlakte. 

Vandaag is het terrein niet perfect vlak maar heeft het nog een  
uitgesproken microreliëf met duinachtige ophogingen. Vooral de 
randen van het gebied zijn droog en hebben zich ontwikkeld tot een 
gestabiliseerd duinrietgrasland waarin o.a. duinsterretje voorkomt. 
Centraal in de Middenvijver is nog steeds een natte zone aanwezig, 
gevormd door een kleine plas met daarrond soortenarm grasland  
dat regelmatig onder water komt te staan. In het midden van dit  
nattere deel is een wilgen-berkenbos ontstaan. De combinatie van 
nat en droog zandland is hier ecologisch minder ontwikkeld dan in de 
rest van Linkeroever, maar de variatie heeft voor recreanten evenveel 
aantrekkingskracht. 

TOPHAT _ GESCHIEDENIS ONDER ZAND

Tussen 1945 en 1946 richtte het 
Amerikaanse leger, na de overgave 
van Duitsland, een ‘wachtkamp’ op  
Linkeroever op, niet ver van de  
Antwerpse haven. Dit kamp  
bestond uit 2500 tenten, 500  
gebouwen en zelfs cinema’s. Het 
kamp was verdeeld in 26 blokken. 
In Sint-Annabos zijn nog hier en daar overblijfselen te vinden 
van het kamp. O.a. de rechte lanen in het bos verwijzen nog 
naar de blokken. 

VAN POLDER TOT STADSDEEL

Linkeroever vormt de grens tussen de Scheldevallei en zandig Vlaanderen. Het gebied bestond  
oorspronkelijk uit polders. Door opeenvolgende overstromingen en afzettingen was de grond van deze 
polders van nature voedselrijk en erg vruchtbaar. In de 16e eeuw werden de dijken om militaire redenen 
doorgestoken en lag het gebied decennia lang onder water. Het duurde tot het midden van de 19e eeuw 
voor het hele overstroomde gebied terug was ingepolderd.  

De eerste plannen voor de ontwikkeling van Linkeroever dateren al uit de 19e eeuw. In 1894 werd met 
de eerste ophogingen begonnen in het noordoostelijke deel van de polder. Het Geuzenweel, ten oosten 
van het huidige Blokkersdijk, werd als eerste opgevuld. In 1906 keurde het parlement de onteigening 
van de volledige polder goed. De eerste wereldoorlog zorgde voor vertraging van de plannen. In 1928  
werd IMALSO (Intercommunale Maatschappij van de Linkeroever der Schelde) opgericht om het  
gebied verder te ontwikkelen. 

De ontwikkeling zorgde voor een grondige transformatie van het landschap. Er werd massaal specie 
aangevoerd, afkomstig van baggerwerken in de Schelde en graafwerken voor nieuwe dokken. Op de 
vruchtbare polderklei werd een dikke laag zand gelegd.
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Dit landschap vormt een schakeling tussen stad 
en rand, tussen Schelde en land. Het omvat de  
gebieden Sint-Annabos, Vlietbos, het Rot,  
Middenvijver en het Zand. 

Vanaf Burchtseweel vormt dit landschap, samen 
met het Scheldeland, dwars door Linkeroever  
een noordzuid-gerichte corridor die naast  
Blokkersdijk terug de Schelde bereikt. 



ZANDVLAKTE_LO VANDAAG

Natte bossen en droge vlakten

De verschillende onderdelen van de Zandvlakte 
ondergingen een andere evolutie en dit leidde tot 
gevarieerde habitattypen: 

● Sint-Anna 
werd beplant met canadapopulieren,  
Amerikaanse eik en paardekastanje. Het  
oostelijke deel kent meer variatie met o.a. 
beuk. 

● Vlietbos en het Zand 
worden gekenmerkt door pionierplanten. Op 
de droge delen zijn dit berken en op de nattere  
delen wilgen. Door intensieve begrazing  
(konijnen) evolueert het gebied nauwelijks. 

● Het Rot 
werd recent heringericht als compensatie- 
gebied voor de Oosterweelwerken. De nieuwe 
waterplas vormt een uitwijkmogelijkheid voor 
de vele vogels die in Blokkersdijk voorkomen. 

● Middenvijver
kreeg lange tijd geen definitieve bestemming.  
Het gebied wordt als verruigd grasland  
beheerd en vormt een weidse open plek. 

De Zandvlakte omvat 3 kerngebieden:  
Sint-Annabos, Vlietbos en het Rot/Middenvijver. 
Het Zand heeft een lagere ecologische waarde.  

Het Rot heeft de grootste biodiversiteit dankzij  
de combinatie van de Rotbeek met moeras,  
rietpartijen en bebossing. Deze habitat heeft  
overeenkomsten met het moerasbos in de  
Hobokense Polder. Door de nieuwe waterplas en 
kleine waterlopen sluit het gebied inmiddels ook 
aan bij de habitat van Blokkersdijk. Het Rot heeft 
eveneens een verbindende functie tussen het 
Sint-Annabos en het Vlietbos, die nog versterkt 
kan worden. 

Buiten de gebieden in de Zandvlakte zelf, zijn het 
Groot Rietveld en de Oude Landen gelijkaardige  
habitats waarmee een soortenuitwisseling  
mogelijk is. 

Achtertuin van ‘t stad

De Zandvlakte is één van de grootste  
aaneengesloten landschappen in Antwerpen 
waarin recreatie mogelijk is. Het gebied heeft drie 
unieke troeven:

● De Zandvlakte ligt kort nabij het stadscentrum. 
Dat is net het stadsdeel waar weinig groot-
schalig groen aanwezig is. Eén vijfde van de 
bewoners van het stadscentrum bezoeken het 
gebied regelmatig. De Zandvlakte is bijna even 
populair als het Nachtegalenpark. De Schelde 
is daarvoor geen barrière. 

● Er is nog geen overprogrammering aanwezig. 
Slechts enkele functies (voetbal, korfbal en 
tennis) privatiseren een stukje open ruimte. 
Vlietbos, Sint-Annabos en Middenvijver zijn 
plekken waar nog rust en ruimte beschikbaar  
is en iedereen vrij kan recreëren. In de  
ecologisch waardevolle delen, die kwetsbaar 
zijn, is het wel opletten voor verstoring of  
overrecreatie.  

● Door het opgespoten zand roept het landschap 
op sommige plekken een sfeer van duinen en  
vakantie op. Het gebied is vrij toegankelijk en  
doorwaadbaar via paden. 
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Zandvlakte_LO_2 





GRENZELOOS GROEN 

Focus toekomstvisie

De Zandvlakte_LO is één van de grootste open 
ruimten van Antwerpen, maar wordt verdeeld en 
afgegrensd door allerlei infrastructuren (wegenis 
en bebouwing). De focus voor de versterking van 
dit landschap in toekomstige projecten ligt zowel 
bij het wegwerken of afbouwen van barrières als 
bij de opentrekking van het landschap over zijn 
huidige begrenzingen heen. Het inspelen op de 
aanwezige gradiënten en de afstemming met het 
aangrenzende Scheldeland en het woonweefsel 
vormen daarbij de leidraad.  

Concepten

Karakterisitiek voor dit landschap zijn gradiënten. 
Dit zijn overgangen tussen groentypes.  

GRADIËNT ONDERGROND

De zandophoging  
van Linkeroever 
gebeurde niet 
overal gelijkmatig. 
Het landschap heeft centraal het laagste peil 
en vormt daardoor een natuurlijke kuip. De 
randen zijn hoger en daardoor ook droger.  

GRADIËNT VEGETATIE

De noordzuid openruimte- 
corridor door Linkeroever 
omvat een gradiënt van 
erg gesloten en boomrijk 
in het noorden naar weids 
en open in het zuiden. 

GRADIËNT INTENSITEIT

Er vindt een geleidelijke kolonisatie van de open 
ruimte plaats. Hoe dichter bij de bebouwing, hoe 
meer recreatieve functies aanwezig zijn. Verder 
verwijderd van het bouwweefsel wordt de natuur 
dominanter. 

Strategiëen

VERSMELTEN
Bij de evolutie van landschappen is het behoud 
van samenhang een natuurlijk principe. Die  
coherentie wordt soms gehypothekeerd door de 
mens of zelfs helemaal doorbroken. Herstel of 
creëren van connecties kan door:
● barrières te elimineren / af te zwakken

- Oosterweel (Ch. De Costerlaan)
● herstructurering van bestaande infrastructuren 

- Oosterweel (wisselaar E17)
● letterlijke overbrugging van onvermijdelijke 
    breuken d.m.v. ecoducten, fiets-bruggen,... 

- Oosterweel (maatregelen Rot_Vlietbos)

VERFIJNEN
Tussen de verschillende habitats worden de  
gradiënten verbeterd door:
● herinrichting

- Sint-Annabos (bos_water)
- Middenvijver (bos_ruigte_gras)
- parkstrips (ruigte_gras_water)

● aangepast beheer
- Sint-Annabos (bos_water)
- Esmoreit (gras_ruigte_bos)

OPENWERKEN
Linkeroever wordt doorsneden door grote assen, 
waarin de verhardingen domineren. De schaal en 
inrichting stemt niet overeen met de bescheiden  
ontsluitende functie. Deze assen hebben  
potentie om als langgerekte parken te  
functioneren en de landschappen naar het  
bouwweefsel te openen door:
● toegangen te herdenken

- Middenvijver 
● herinrichting

- parkstrips
● recreatie te sturen nabij het woonweefsel

- Middenvijver (hondenzwemvijver, camping,...)
● informatie te voorzien aan toegangen

- Middenvijver, Sint-Annabos en Esmoreit
- Rot en Vlietbos (sensibilisering en huisregels)
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ACTIES  (p268)

L02a Middenvijver

L02b Sint-Annabos

L02c Oosterweel

L02d Esmoreit

L02e Parkstrips



CORRIDORS IN VELE VORMEN

Het hele landschap staat onder druk van externe 
invloeden zoals de verkeersinfrastructuren. Deze 
verdelen de Zandvlakte_LO in aparte gebieden 
die zowel voor de mens als voor fauna en flora 
daardoor van mekaar geïsoleerd worden. 

Barrières kunnen op verschillende manieren  
overbrugd worden (13). Door de breedte van de 
bariière in dwarsrichting zo minimaal mogelijk 
te maken, wordt over de hele lengte van het  
contactgebied een betere relatie gecreëerd. Een 
voorbeeld hiervan is de downgrading van de 
Charles De Costerlaan. De huidige dubbele rij-
weg wordt teruggebracht tot een brede fietsbaan. 

Als de barrière complexer is (vb: infrastructuur-
knoop) kan tussen gebieden een open corridor  
gecreëerd worden door de barrière te  
vereenvoudigen en de ruimte-inname ervan te 
beperken. Dit gebeurt bijvoorbeeld ter hoogte 
van de wisselaar tussen de R1 en E17, waar een 
nieuwe groene corridor gecreëerd wordt tussen 
enerzijds Vlietbos en het Zand en anderzijds de 
Schelde, Burchtseweel en Galgenweel. 

Op een aantal plekken is het niet mogelijk de  
infrastructuurbarrières zelf in omvang te  
beperken. Dit is o.a. het geval bij de relatie  
tussen het Vlietbos en de omliggende gebieden.  
Verbindende corridors i.f.v. fauna worden dan  
gerealiseerd d.m.v. ecotunnels, ecoducten,  
ecovalleien of inkapselingen. Tunnels, bruggen 
of valleien worden bij voorkeur zo weinig mogelijk  
gecombineerd met trage verbindingen voor  
recreanten. Het Oosterweelproject voorziet  
enkele corridors als milderende maatregelen. 

(13) In het thema ‘Structuren’  op p254 wordt het conflict tussen natuurlijke en stedelijke structuren belicht. Er wordt daarbij gefocust op het zoeken naar 
synergieën tussen beide systemen, waardoor voordelen voor de landschappelijke continuïteit gecreëerd kunnen worden. 
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Oosterweel simulatie Charles De Costerlaan

Ecoduct De Munt Ecovallei Twilhaar

strategie 
VERSMELTEN



COHERENT GRADIËNTENBEHEER

Sinds kort worden nagenoeg alle gebieden van 
de Zandvlakte Linkeroever beheerd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), in samen-
werking met Natuurpunt. Dit is een opportuniteit 
om de coherentie en identiteit van het landschap 
te versterken. Historisch kenden de verschillende 
delen immers een andere benadering. Het ANB 
stelt voor alle deelgebieden beheerplannen op 
die aandacht geven aan: 
- ecologische versterking en variatie
- recreatief medegebruik
- landschappelijke beleving

De karakteristieke gradiënten van de Zandvlakte  
(reliëf, vochtigheid, bodemsamenstelling,...)  
hebben tot een grote soortenrijkdom geleid. 
Door uitlogingsprocessen worden de gradiënten  
echter langzaam weer kleiner en treedt een  
geleidelijke successie van de vegetatie op. 

Zonder interventie (14) evolueert het landschap 
naar een homogene climaxvegetatie van wilgen 
(vochtige grond) en berken (droge grond).  Om 
biodiversiteitsverlies te beperken, dient in elke 
zone van het landschap een aangepast beheer 
toegepast te worden. Zo kunnen de verschillende  
aanwezige successiefasen en bijhorende  
structuurvariatie behouden en versterkt worden. 
Dit kan door:
● natuurlijke begrazing (knaagdieren) 
● rietsnijden 
● sporadisch maaien (< jaarlijks)
● hakhoutbeheer

Naast beheer vormt ook betreding een bepalende  
factor in het successieproces. Een recreatieve 
zonering, die de gebruiksintensiteiten stuurt, is  
wenselijk om de ecologische diversiteit te  
handhaven en stimuleren (15). 

(14) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. De gradiënten in de Zandvlakte_LO hebben 
geen natuurlijke oorsprong, maar evolueerder de laatste decennia wel tot een nieuwe semi-natuurlijke situatie. 

(15) In het thema ‘Beleving’ op p256 wordt het evenwicht tussen enerzijds de typische landschappelijke kenmerken en anderzijds het gebruik van de open ruimte 
belicht. In de Zandvlakte_LO zijn zowel Esmoreit als het Zand gebieden waar de landschappelijke basis meer benadrukt kan worden om ook de beleving 
van de gebruikers van deze plekken te versterken.  
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PROJECTEN: NIEUW SINT-ANNABOS

Momenteel is het Sint-Annabos (96ha)  
voornamelijk een aanplant van  
canadapopulieren met een ondergroei van 
vlier en brandnetel. Door de leeftijd van het 
bos treedt er nu een spontane verjonging 
op waarbij natuurlijke soorten zoals berk 
en wilg verschijnen. 

In het kader van de Oosterweelwerf zal  
het noordelijk en westelijk deel van 
het Sint-Annabos gerooid worden. Het  
merendeel van het bos blijft wel behouden.
Na de werken wordt een oostwest-gradiënt 
van recreatie naar natuur nagestreefd. Het 
oostelijke deel zal tot gemengd loofbos 
ontwikkeld worden, terwijl in de westelijke 
zone door vernatting meer vochtminnende 
soorten worden beoogd. Doorheen het 
hele gebied komen dreven, bospaden en 
enkele open graslanden. 

Het streefbeeld van een meer gevarieerd 
bos biedt potentie en kan bereikt worden 
d.m.v. een geleidelijke transformatie en 
aangepast beheer. Aangezien het huidige 
bos een eerste successiecyclus doorlopen 
heeft, biedt het hiervoor een goede basis. 
Het aangepaste beheer wordt bij voorkeur 
pas gestart wanneer de werfzone opnieuw  
heraangeplant en de natuur er terug  
gestabiliseerd is (na 20 à 30 jaar). 

strategie 
VERFIJNEN



VERBINDENDE PARKSTRIPS

Typisch voor Linkeroever zijn de groene assen 
die de bebouwing doorsnijden. Deze hebben 
nauwelijks een onderlinge relatie of binding met 
het omliggende landschap of woonweefsel. Het  
zijn langgerekte open plekken met weinig  
ecologische, functionele en belevingswaarde. 
Door een geleidelijke transformatie kunnen ze  
omgevormd worden tot onderdelen van de  
Zandvlakte (16). Het landschap beperkt zich dan 
niet langer tot de westkant van Linkeroever maar  
infiltreert ook in de bebouwde oostkant.  

Grosso modo zijn er vijf typologieën aanwezig:
- middenrijweg met brede zijberm en boomscherm
- middenberm met centrale boom- en struikas
- middenberm met centrale struikas en boomrij opzij
- middenberm met centraal fietspad en boomrij opzij
- middenberm met losse boompartijen

Transformatie naar een parkachtig profiel:
- beperkt de lineaire ruimtelijke versnippering
- versterkt de structuurvariatie
- vergroot doorwaadbaarheid en verblijfskarakter

(16) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. Een transformatie van de assen tot 
parkstrips kan een uitbreiding van de specifieke vegetatie van Linkeroever betekenen. Door de link te leggen tussen de Schelde-oevers en de Zandvlakte 
ontstaan groene verbindingen tussen beide landschappen die naast beleving ook een ecologische meerwaarde hebben. 
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strategie 
OPENWERKEN



(17) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe bepaalde elementen aangewend kunnen worden om de continuïteit van het landschap te versterken. Het betreft o.a. paden, beken,... . Maar ook de 
typische assen van Linkeroever hebben een verbindend potentieel tussen enerzijds de Zandvlakte_LO en anderzijds het Scheldeland. Door hun schaal en perspectivische werking kunnen het groene corridors 
doorheen het bouwweefsel vormen. Naast de oostwest-assen is ook de Aalscholverlaan tussen Middenvijver en Galgenweel een aandachtpunt.  
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Voorbeeld: parkstrips _ 
  voorstellen uit participatietraject

Parkstrip Emile Verhaerenlaan
Deze laan is de rechtstreekse 
as (17) tussen Middenvijver en de 
Schelde. Door de as meer als 
natuurlijke parkzone in te richten 
ontstaat een verbinding tussen het 
zandland van Middenvijver en het 
waterlandschap van de Schelde. 

Als parkstripNu



BEKEND IS BEMIND

Een gemeenschappelijke aanpak van alle  
onderdelen van het landschap is nodig om  
verschuiving van problemen te voorkomen.  
Fenomenen die zich in alle delen voordoen zijn 
sluikstort en vandalisme. 

RESPONSABILISERING
Gebieden die lange tijd een onduidelijke  
bestemming kennen, zoals het Rot, Sint-Annabos 
en Middenvijver, worden vaak als tijdelijk groen of  
restruimten behandeld. Na de recente en  
geplande herinrichtingswerken is het nodig om 
continu aan de gebruikers van deze gebieden de 
doelstellingen en potenties kenbaar te maken.  
Duidelijke ‘huisregels’ zorgen voor een betere  
betrokkenheid. Ter hoogte van alle toegangen  
van het landschap zijn informatiepanelen  
wenselijk. Die panelen dienen regelmatig  
geactualiseerd te worden. Spontaan gegroeide 
sluiptoegangen op kwetsbare plekken worden 
aangepast en minder uitnodigend ingericht. 

HANDHAVING
Een intensief gebruik kan, ondanks goede  
huisregels en een betere sociale controle,  
aanleiding geven tot meer ongewenste  
neveneffecten. Een regelmatige terreininspectie  
is nodig om een goede doorwerking van het  
gevoerde beheer en de landschappelijke  
doelstellingen te garanderen. 

OPENWERKEN _ AANBEVELINGEN

Oriënteren en ontdekken
In de Antwerpse landschappen zijn heel wat infoborden in verschillende maten en  
vormen aan te treffen, maar vaak ontbreekt nuttige informatie. De voorkeur gaat uit 
naar een herkenbare huisstijl (18). Een goed toegangsbord geeft alle informatie die de 
bezoeker nodig heeft om zich te kunnen oriënteren en om het landschap op een  
aangename manier te ontdekken: 

- overzichtsplan van het landschap en markering van het toegangspunt
- aanduiding op plan van recreatietrajecten en geschiktheid ervan voor 

types recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters, rolstoelgebruikers,...)
- aanduiding van ondersteunende infrastructuur in de omgeving 

(parking, horeca,...)
- een heldere uitleg over de kenmerken van het landschap/gebied
- huisregels om de conditie van het landschap optimaal te houden

(18) In het thema ‘Edu-creatie’ op p258 wordt ingegaan op het belang van de betrokkenheid van recreanten bij het landschap. Daarbij gaat bijzondere aandacht 
uit naar de dragers van informatie en het gebruik van een huisstijl. 
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strategie 
OPENWERKEN
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Voorbeeld: knoop Esmoreit _ 
voorstel uit participatietraject

Esmoreit nu

Esmoreit verfijning gradiënt

Esmoreit nu

Esmoreit toegangszone

Aug. Vermeylenlaan nu

Aug. Vermeylenlaan als parkstrip

Voorbeeld: A. Menystraat _ 
voorstel uit participatietraject

A. Menystraat nu

A. Menystraat toegangszone



Juridisch kader

De Zandvlakte Linkeroever is grotendeels  
bestemd als open ruimte, hetzij groen of  
recreatie. Het Rot en Vlietbos zijn eveneens als 
landschap beschermd. 

Grenzend aan de bebouwing werd Middenvijver  
destijds als woonuitbreidingsgebied bestemd. 
Dit is de enige zone binnen het landschap die 
juridisch nog kan ontwikkeld worden. I.f.v. een 
nieuwe stedelijke camping en de organisatie van  
festivals wordt een herbestemming op korte  
termijn gepland. 

Binnen de groenbestemming is bijna de helft van 
de open ruimte als natuurgebied bestemd. Dit is  
bijna hoofdzakelijk het Rot en het Vlietbos.  
Ongeveer één derde van de groenbestemmingen 
is gewoon groengebied, zoals het Sint-Annabos  
en de Dwarslaan. De strook tussen het  
Galgenweel en Burchtseweel is als bufferzone  
bestemd en neemt circa 10% van de  
groenbestemmingen in. Verder zijn er nog enkele 
verspreide stukjes bos- en parkgebied. 
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Impact interventies

Het woonuitbreidingsgebied Middenvijver is het 
enige grootschalige deel van het landschap  
dat een harde bestemming heeft. Door de  
herbestemming ervan neemt het aandeel  
juridisch groen in dit landschap met 12,2% toe. 

Dit landschap staat onder ontwikkelingsdruk en 
de prioriteit ligt bij het behoud van de bestaande 
open ruimte. Dat dit geen evidentie is blijkt ter 
hoogte van het Sint-Annabos, waar ten gevolge 
van reeds beslist beleid voor de opstart van het 
groenplan 12 ha open ruimte zal verdwijnen i.f.v. 
de Oosterweel-verbinding. Dit verlies wordt wel 
gecompenseerd door de nieuwe groene corridor  
langs de R1/E17 (30,5 ha). Een deel van het  
Sint-Annabos zal in de toekomst niet meer tot 
dit landschap maar tot het Scheldeland behoren  
(12 ha). Het saldo extra open ruimte is 6,4 ha.   

Voor de opstart van het groenplan werden al  
enkele herinrichtingsprojecten in de Zandvlakte  
beslist. De Charles De Costerlaan zal  
gedowngraded worden en krijgt een groene  
inrichting (6,8 ha). Het Sint-Annabos blijft  
grotendeels gespaard van het Oosterweel- 
project. Via aangepast beheer kan de diversiteit  
en beeldkwaliteit verder versterkt worden.  
Recent werd ook een herinrichting van  
Middenvijver goedgekeurd. Daarbij blijft 33,1 ha  
groengebied, maar zal circa 5ha als stads- 
camping (recreatie) ingericht worden. 

Na realisatie van alle projecten die in het  
landschap gepland zijn, zal het groene areaal  
van de Zandvlakte_LO met 13 ha of 4,2%  
gegroeid zijn. 

Daarnaast zal 125 ha van het bestaande  
areaal of 40% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben.
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Zuidelijke kamers
langs levende legenden 3



De Zuidelijke Kamers worden getypeerd door uitgesproken  
stedelijke kenmerken in gebruik en inrichting. 



De Zuidelijke Kamers zijn in 
het uiterste zuiden van de stad  
gesitueerd en vormen het eindpunt  
van de open ruimte - vinger  
tussen Schelde en A12. Daarin is 
het landschap een apart geheel, 
begrensd door de bebouwing van 
Hoboken, Wilrijk en Hemiksem  
enerzijds en de Struisbeekvallei  
anderzijds. Het is het letterlijk de 
groene hoek van Antwerpen.  

SCHOONSELHOF _ 
  KASTEEL WORDT BEGRAAFPARK

Het Schoonselhof was oorspronkelijk een 16e eeuws 
kasteeldomein dat als buitenverblijf diende voor 
rijke Antwerpse kooplieden. Het centrale gedeelte  
van het domein, met kasteel, vijver, tuinen en  
sterbos, kreeg zijn huidige landschappelijke structuur 
in de 18e eeuw. In 1911 kocht de stad het landgoed  
aan om er een begraafplaats van te maken. Die  
keuze bleek uiteindelijk niet evident. Tijdens de  
inrichtingswerken werd men geconfronteerd met 
een ondiepe grondwatertafel en een drijfzandlaag  
bovenop de Boomse klei. Om te kunnen begraven  
werd een netwerk van sloten aangelegd die  
afwateren naar de Hollebeek. De grond uit de sloten  
werd gebruikt om de perken op te hogen. Het  
oostelijke en westelijke deel kregen toen hun huidige 
verschijningsvorm. Vandaag is het Schoonselhof nog  
steeds een begraafplaats, maar het gebied werd  
inmiddels ook populair om te wandelen en vertoeven. 
De structuur met open en gesloten landschappen, in 
combinatie met het water, maken het gebied ook voor 
allerlei fauna en flora interessant.  

LUSTHOVEN _ GLORIEUZE GETUIGEN

Antwerpen werd in de 18e en 19e eeuw omgeven 
door heel wat kasteeldomeinen. De meeste van die 
domeinen zijn in de 20e eeuw verdwenen door de 
verstedelijkingsdruk en verkaveld. De overblijvende 
domeinen werden vaak omgevormd tot publieke  
parken en bieden nu aan alle stadsbewoners groen 
en rust. In de Zuidelijke Kamers komen nog de  
meeste private kastelen voor: Klaverblad, Cleydal, 
het kasteel van Hemiksem en Monnikenhof. Deze  
zijn de laatste getuigen van de welvaart van de  
Antwerpse burgerij van weleer. 

FORTENGORDEL _ KADERPLAN

In 1859 besliste de Belgische regering om 
de Brialmontverdediging rond Antwerpen te  
bouwen. Deze bestond uit een aarden  
omwalling rond de stad en een reeks van 8 
vooruitgeschoven bakstenen forten.  Elk fort 
was 30 ha groot. De Brialmontgordel was 
echter al snel voorbijgestreefd en geraakte  
in onbruik. Na de Tweede Wereldoorlog  
verdween de omwalling en kregen de forten 
een andere niet-militaire functie.  

 ● Fort 7 werd in 1864 voltooid en heeft  
hogere wallen dan de andere forten. Door 
de lage grondwaterstand werd de gracht  
verdiept en was er meer aarde beschikbaar. 
Uitgezonderd een klein deel van de gracht  
aan de noordkant, is dit fort integraal  
bewaard gebleven. Het fort is geselecteerd  
als habitatrichtlijngebied omdat het  
waardevolle fauna en flora huisvest. De  
dichte begroeiing, in combinatie met de  
waterpartijen en oude gebouwen, is een  
interessante habitat. De militaire gebouwen 
zijn bijna een onderdeel van de natuur.  

 ● Fort 8 werd ook voltooid in 1864. Het 
heeft ook opvallend hoge wallen en werd 
als enige fort niet gemoderniseerd na 1907. 
In plaats daarvan werden wel de schansen 
16 en 17 gebouwd, gesitueerd in het gebied 
rond Klaverblad. Het fort is één van de best 
bewaarde Brialmontforten maar door de 
nieuwe loodsen maakt het een versnipperde  
indruk. Ook het glacis werd gedeeltelijk  
afgegraven. 

In 2014 werkte de provincie een kaderplan 
uit. De belangrijkste bouwstenen zijn: 
- defensieve lijnrelicten en rivieren 
- gevarieerd onderliggend netwerk van 
   waardevolle natuur en landschappen 

Volgende strategische doelstellingen werden 
geformuleerd:
- samenhang door herkenbaarheid
- samenhang door beleving van de forten
- creëren van een zoom rond Antwerpen
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ZUIDELIJKE KAMERS VANDAAG...

Vier kamers, vier identiteiten

De ontwikkeling van rurale naar stedelijke groene  
ruimte startte met het ontstaan van de  
kasteeldomeinen. Ook de fortengordel speelde 
een rol in de vrijwaring van het landschap. Dat  
bestaat uit vier kamers die van elkaar  
gescheiden zijn door bebouwingslinten. Elke  
kamer heeft een eigen karakter ontwikkeld:

● Fort 8 _ Sorghvliedt
wordt gedomineerd door veel recreatie,  
bomenrijk park en jonge bosontwikkeling. 

● Fort 7 _ Schoonselhof
is de kamer waar water het meest prominent 
aanwezig is. Het gebied wordt doorsneden 
door de Hollebeek. In de inrichting van het  
begraafpark en fort zijn de grachten dominant.

● Klaverblad
is het meest authentieke landschap. Een groot  
deel van de kamer omvat nog steeds  
landbouw. Hier zijn de oudste bossen  
(ontstaan voor 1775) aanwezig. Het  
bosfragment naast het bedrijventerrein werd 
onlangs gedeeltelijk gekapt. 

● Cleydal
grenst aan de Struisbeek en wordt doorsneden  
door kleine waterlopen die naar de beek  
stromen. De kamer omvat open en gesloten 
bossen en zachte recreatie. 

Tussen natuur en cultuur

Het landschap omvat 5 ecologische  
kerngebieden. Cleydal werd niet als stedelijk 
kerngebied geselecteerd omdat het zich buiten 
de stadsgrenzen bevindt. Delen ervan hebben 
wel een gelijkaardige ecologische kwaliteit. 
De kerngebieden zijn afhankelijk van een  
combinatie van dezelfde factoren: 
- water (beken, poelen) 
- bos (nat: wilg/berk/els, droog: eik/beuk)
- open grasland (in combinatie met bosranden)
 
Deze zijn in dit gebied van nature aanwezig 
en werden vanaf de 18e eeuw uitgebreid (o.a.  
naaldhoutaanplant, aanleg parken, vijvers en  
grachten). In de 20e eeuw evolueren ook de  
verlaten forten tot bijzondere biotopen. Dit  
landschap laveert tussen cultuur- en natuur- 
ontwikkeling en put daaruit zijn kwaliteit. 

Het Schoonselhof heeft de hoogste habitat- 
rijkdom. Het is een bron voor de andere delen 
van de Zuidelijke Kamers. 

Fort 7 heeft van de twee forten de meeste  
natuurwaarde en behoort tot het Natura2000- 
netwerk (habitatrichtlijngebied ‘fortengordel rond 
Antwerpen’). De ecologische kwaliteit van Fort 8  
wordt beperkt door de te intensieve invulling  
errond. De verbindingen met Klaverblad en 
Schoonselhof en relateren schuil- en fourageer-
plaatsen (o.a. voor vleermuizen). 

Door historische elementen zoals dreven, bos en 
weilanden is Klaverblad belangrijk als fourageer-
plek. De omschakeling van beroeps- naar hobby-
landbouw (verpaarding) creëert een verschraling 
en bedreigt de ecologische waarde. 

Dit landschap is de stilste groene ruimte in 
heel Antwerpen. Het geluidsniveau blijft in de  
vier kamers ruim onder de norm (< 55 db(A)). 
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LANGS LEVENDE LEGENDEN 

Focus toekomstvisie

Natuur, water en erfgoed vormen samen een 
structurerend netwerk doorheen het landschap. 
De focus ligt op het versterken van dit netwerk. 
Enerzijds betekent dit het duurzaam beheren van 
de groene toplocaties door deze functioneel en  
attractief te houden. Anderzijds is een  
optimalisatie van verbindingen tussen de toppers 
nodig. Daarbij is de doorkoppeling naar nabije 
landschappen een extra troef om het gebied te 
verknopen in stadsregionale recreatieve routes. 

Concepten

NAT PLATEAU
Dit landschap ligt als enige 
in Antwerpen hoger dan de  
bebouwing errond. Het vormt  
een plateau die door de  
Struisbeek van de Boomse 
Questa afgesneden wordt. 

Het plateau heeft een natte ondergrond van  
zandleem met kleibellen. Neerslag wordt als 
grond- of oppervlaktewater afgevoerd naar de  
lagere zones errond. Het plateau helt zuide-
lijk steil af met afwatering via kleine beken. 
Naar het noorden is de helling zacht en wordt 
het water o.a. gebruikt om de fortgrachten te  
voeden. Aan deze zijde ontstaat de Hollebeek.  

VERWEVEN PARELS

Elke kamer heeft een aantal 
troeven die haar bijzonder 
en attractief maken. Dit zijn 
o.a. de kasteeldomeinen, de  
forten of sportactiviteiten. 

Behalve Klaverblad heeft elke kamer een  
unieke combinatie van waardevolle natuur,  
erfgoed en recreatieve functies. Klaverblad  
vervult een specifieke rol. Het is een  
laagdynamische kamer die tussen de andere 
kamers een verbinding vormt en ze tot een 
boeiend geheel verweefd. 

Strategieën

ZUIVEREN
Tussen sommige kamers onderling en met de 
nabije Struisbeekvallei zijn slechts verzwakte  
verbindingen aanwezig. Waar de natuurlijke  
samenhang is verbroken wordt deze terug  
hersteld door:
● aangepast beheer

- Tarzanboskes
● herontwikkeling

- Moerelei
- Groenstraat

● herinrichting ifv draagkracht
- randen Fort 8 

● perforatie van obstakels
- tussen Terbekehof, Ferrarisbos en Struisbeek
- vanuit de Recreatiecluster naar de vallei 

● openwerking naar de beekvallei
- rond de verbrandingsoven

UITBOUWEN
Open fragmenten met een cruciale rol voor hun  
omgeving worden opgewaardeerd door: 
● herstructurering en vernieuwing

- Recreatiecluster Moerelei
● nieuwe (bedrijfs- of recreatieve) invulling

- Ferrarisbos
- Terbekehof

CONNECTEREN
Een traject voor langzaam verkeer doorkruist het 
landschap en wordt verbeterd door:
● vervollediging van missing links

- doorheen het Schoonselhof
- tussen Schoonselhof en Klaverbladdreef
- naar de Struisbeekvallei

● verbetering van veiligheid en beleving
- Moerelei, Groenstraat en Krijgsbaan
- barrière Sint-Bernardsesteenweg

● opwaardering van de landschapsgrenzen
- Praaglaan
- Schoonselhof
- Hollebeek

● buffering van bedrijvigheid
- Moerelei en Klaverblad
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ACTIES  (p270)

L03a Fort 8

L03b Groenstraat

L03c Hollebeek-Noord

L03d Hollebeek-Zuid

L03e Recreatie Moerelei

L03f Terbeke



DECOMPRESSIE

De recreatieve druk op de landschapskamer  
Fort 8 _ Sorghvliedt is erg groot. Herinrichting in 
combinatie met herprogrammatie is wenselijk. 

De zonevreemde tennisclub in Sorghvliedtpark 
kan, i.p.v. naar het overgeprogrammeerde Fort 8,  
beter geherlocaliseerd worden naar de recreatie-
cluster Moerelei. Dit is mogelijk door de cluster 
ruimte-efficiënter te organiseren. 

Ook de basebalvelden naast het zwembad  
zouden op termijn beter een andere locatie  
krijgen. Hier is de druk op zowel het natuurlijke 
watersysteem als de ecologische verbinding te 
groot. Een betere alternatieve plek binnen dit 
landschap is moeilijk maar niet onmogelijk als  
naar synergieën met de omgeving wordt  
gezocht. Een site met voldoende ruimte en  
mogelijke gebruiksynergieën is bvb Oudebaan.  
Op deze plek sluiten nieuwe sportvelden aan bij 
de bestaande recreatiecluster en creëren ze een  
geleidelijke overgang tussen het groen en de  
bedrijvigheid. I.f.v. zuinig ruimtegebruik kan hier 
een uitvoering op het dak van nieuwe activiteiten 
ook een oplossing bieden.  

Sorghvliedtpark Moerelei

DECOMPRESSIE _ AANBEVELINGEN

Op de top
De behoefte aan bijkomende recreatieve ruimte neemt  
evenredig toe met de groei van de stad en de behoefte aan 
publiek groen. Maar de beschikbare oppervlakte is eindig.  
Sportvelden zijn in principe niet gebonden aan een  
natuurlijke bodem en hoeven dus niet in de groene ruimte  
terecht te komen. Onaangesneden alternatieve locaties 
zijn de daken. Daar liggen momenteel grote oppervlakten  
onbenut. China blijkt noodgedwongen door ruimtegebrek in 
steden de koploper in ‘rooftop’-sport. Zowel eenvoudige als 
ingenieuze voorbeelden werden reeds gerealiseerd. 

Tiantai Chongqing

Shanghai

Blackburn Fala

Site zwembad

Oudebaan gelijkvloers Oudebaan rooftop
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Decompressie heeft in dit landschap niet alleen 
betrekking op harde recreatie, maar slaat ook op 
landschapseigen gebruiken (19). Landbouw maakt 
steeds meer plaats voor het hobbypaarden.  
Verpaarding gaat vaak samen met verrommeling 
van het landschap: meer hekken, beschuttingen 
en kleinere kavels. 

Paarden hebben van nature voldoende  
loopruimte nodig en staan bij voorkeur samen 
in een weiland. Teveel paarden op een kleine  
oppervlakte zorgen voor verschraling. Het  
recreatief houden van paarden kan harmonieus 
samengaan met landschapsversterking door het 
aantal dieren per oppervlakte te beperken. Als  
richtlijn voor duurzame begrazing geldt  
3 paarden of 10 pony’s per hectare. Ook de  
combinatie van de kleinere kavels met ertussen 
landschapselementen kan een potentie zijn.  

De landschappelijke impact van hobbypaarden 
kan beperkt worden door aandacht voor:

● Schuilhokken of natuurlijke beschutting:
De wet op het dierenwelzijn bepaalt dat paarden  
een natuurlijke beschutting of een schuilhok  
moeten krijgen. I.f.v.  het landschap krijgt een  
natuurlijke beschutting zoals houtkanten of bomen 
de voorkeur. Schuilhokken worden gegroepeerd of 
op bescheiden locaties geplaatst. Het gebruik van 
natuurlijke kleuren (donker dak,...) of materialen 
(hout,...) laat hen opgaan in de omgeving. 

● Omheining en afrastering:
Een omheining voorkomt uitbreken, maar zwa-
re constructies of grote hoogten verstoren het  
landschap. Omheiningen sluiten best aan bij  
bestaande hagen, beken of houtkanten. Of deze 
elementen worden langs de afsluiting voorzien. De 
hoogte blijft beperkt tot 1,20 m . Uniformiteit en een 
neutrale kleur beperken de visuele impact.  

(19) In het thema ‘Edu-creatie’ op p258 wordt ingegaan op het belang van de betrokkenheid van recreanten bij het landschap. Dit is ook van toepassing op hobbylandbouw. Door bijzondere aandacht te besteden aan
de inrichtingselementen van bijvoorbeeld paardenweiden kan de impact ervan op het landschap aanzienlijk verzacht worden. Om paardeneigenaars in dergelijk verhaal mee te krijgen is informeren een belangrijk 
aandachtpunt. Het gaat dan over sensibiliseren m.b.t. de accomomodaties die nodig zijn i.f.v. zowel dierenwelzijn als landschapszorg. 
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Bomen als schuilplaats

Extensief beheer randen 

Houtkanten maskeren afsluitingen

Bomenrij begeleidt afsluitingen

Hagen maskeren afsluitingen

Beheer voor soortenrijk grasland

Wisselend beweiden en hooien

Voorbeeld: Dooislooi _ 
  voorstellen uit participatietraject



VERZACHTE IMPACT

In het landschap van de Zuidelijke Kamers is 
de invloed van de mens op de natuur duidelijk  
aanwezig. Dit draagt bij tot het eigen karakter van 
het landschap. Op sommige plekken is de impact 
echter te dominant en is het wenselijk deze te 
verzachten door:

● aangepast drevenbeheer met een meer 
genuanceerde benadering via fasering, ritmering of 
hoger uitvalpercentage. Momenteel wordt immers 
een beleid gevoerd dat bij 50% uitval ineens alle 
bomen gerooid worden. Daardoor verdwijnen vaak  
nog heel wat gezonde oude bomen die voor  
bepaalde soorten belangrijk zijn als de dreef een 
ecologische verbinding vormt of ondersteunt. 

● beperking van materiaalafvoer door snoeihout en 
dergelijke niet zomaar af te voeren, maar ter  
plaatse te verwerken in bijvoorbeeld houtrillen. 
Daardoor ontstaan woon- en voortplantings- 
gelegenheden voor heel wat fauna. Ook voor  
bepaalde flora (mossen, zwammen) is het behoud 
van natuurlijk restmateriaal interessant. 

● vriendelijke afsluitingen toe te passen.Voor 
terrestrische soorten zijn afsluitingen een  
barrière. Het negatieve effect kan gemilderd  
worden door afsluitingen aan de grond een stuk 
open te houden zodat kleine zoogdieren er onder 
door kunnen. 

● verlichting te beperken. Ten behoeve van 
recreatieve functies wordt in open gebieden vaak 
verlichting aangebracht. Deze verstoort echter de 
lokale fauna. Verlichting wordt daarom beperkt en 
slim toegepast (sturende armatuur, lage intensiteit 
en sensorgevoeligheid). 

● oude en verlaten gebouwen in te zetten als een 
verblijf- en overwinteringsplaats voor vleermuizen. 
Door erin ruimtes voldoende af te sluiten en donker  
te maken worden de condities verbeterd.  
Noordgerichte baksteenmuren kunnen ook  
muurvegetaties ontwikkelen. Bij restauratiewerken 
wordt hiermee rekening gehouden. 

● soortvriendelijke routes tussen de verschillende 
habitats in te richten door obstakels te elimineren 
of verzachten. Verhardingen worden beperkt en 
zoveel mogelijk vergroend. Bij zachte verbindingen 
wordt de inrichting geoptimaliseerd i.f.v. de soorten  
die ze gebruiken. Dit kan o.a. door aangepaste  
beplanting of beheer. 

● landschapseigen kenmerken te respecteren. 
O.a. de forten en restanten van kasteeldomeinen 
verdienen specifieke aandacht i.f.v. het behoud en 
herstel van specifieke historische zichtassen. Bij de  
forten is ook de structurele tweedeling  
‘vriend/vijand’ van belang. De ruimte ervoor, de  
vijandzone of het schootsveld, is maximaal te  
behouden en bij voorkeur te versterken.  

● exoten te bestrijden. Vooral in de omgeving van de 
Hollebeek en het Schoonselhof zijn invasieve  
soorten aanwezig zoals Grote Waternavel,  
Reuzeberenklauw en Japanse Duizendknoop. 
Deze werden ooit ingevoerd en zelfs via tuincentra  
verspreid.Vandaag vragen ze een grondige  
aanpak zoals uitsteken en afgraven om ze terug uit 
te roeien. 

● behoud en uitbouw van stilteplekken. Dit 
landschap  is de enige plek in Antwerpen waar het  
grootste deel van de groene ruimte nog niet  
overbelast is door lawaai. Vooral het Schoonselhof 
en Klaverblad zijn gebieden waar het geluidsniveau  
onder de norm (<55dB) blijft en die effectief als  
rustplaatsen voor de stedeling kunnen fungeren. 
Aangezien rust een aanzienlijke bijdrage levert aan  
het welzijn moeten geluidsbronnen in en nabij deze 
plekken vermeden worden. 
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Houtrillen als rustplaatsen voor soorten

strategie 
ZUIVEREN



STRUCTUURVARIATIE 

Kenmerkend voor dit landschap is de  
afwisseling tussen open en beboste delen, in  
combinatie met waterelementen (20). I.f.v. het 
stedelijk klimaat is deze variatie belangrijk m.b.t. 
verkoeling en luchtfiltering. De structuurvariatie 
kan bevorderd worden door:

● natuurlijke verjonging van het bosareaal door 
regelmatige dunning en aanplant.

● bosrandbeheer om interessante overgangszones
in stand te houden i.f.v. organismen uit zowel het 
bos als het aangrenzende open terrein. Dit is het 
inperken van de natuurlijke uitbreiding van bos  
richting mantel en vervolgens zoom. 

● behoud van zwaar hout (oude en dode bomen) als 
nest- of fourageerplek voor bosfauna.

● de vervanging van aangeplant naaldhoutbestand 
door landschapseigen soorten (beuken, eiken,  
berken) via natuurlijke uitval. 

● toevoeging van kleine landschapselementen 
(poelen, heggen en bomenrijen) als  
toevluchtsoorden en verbindingen voor soorten,  
als bescherming tegen plaagsoorten (meer-
waarde voor landbouw) en als versterking van de  
belevingswaarde. Het zijn natuureilandjes in het 
cultuurlandschap. 

● stimulatie van de graslandvariatie (gazons, 
hooilanden, schrale graslanden,...) via o.a. het  
periodiek maaien in verschillende frequenties.

● aanleg van grasbuffer- en kruidenstroken als 
kleinschalige verbindingselementen voor fauna 
en flora. Aanvullend ook het toepassen van een  
ecologisch maaibeheer van bermen. 

● bevordering van akkerfauna door het herstel van 
kleinschalige landschapskavels (mozaïekbeheer) 
of grote akkers die direct grenzen aan andere  
habitats (meest toegepast bij professionele  
landbouw). Akkers vormen door de snelle  
opeenvolging van gewassen een heel dynamische 
habitat, die enkel in samenhang met graslanden, 
bossen en beekdalen een gepast leefgebied vormt.  

● toevoeging of herstel van poelen i.f.v. de 
waterhuishouding (buffering) en biodiversiteit.  
Poelen worden bij voorkeur nabij kleine  
landschapselementen zoals bosjes en heggen  
aangelegd. Amfibieën profiteren van deze  
combinatie. Contact tussen de poelen en beken 
wordt best vermeden. 

(20) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. Het versterken van de locatie-eigen 
vegetatie op strategische plekken in de Zuidelijke Kamers kan de ecologische verbindingen versterken en de doorwaadbaarheid van het landschap voor 
fauna en flora verhogen. 
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Bosrand met look-zonder-look en knotwilgen in grasland

Soortenrijke stroken als buffer en verbinding

Poel nabij KLE’s



GOEDE BUREN

De Zuidelijke Kamers worden heel sterk  
geconfronteerd met de uitbreidingsdruk vanuit 
de bebouwing, zowel woningen als bedrijvigheid. 
Cruciale stukken open ruimten verdwijnen en op 
sommige plekken ontstaan conflictpunten tussen 
functies.  

De Moerelei is een belangrijke recreatieve drager  
in het landschap. Daardoor zijn niet alleen  
maatregelen i.f.v. de ontsnippering van het 
groenareaal (zie thema 3) nodig, maar is het  ook 
wenselijk de rol van deze as te herdenken. De  
recreatiecluster wordt nu niet alleen langs deze 
as, maar ook via de doodlopende Elektronicalaan 
ontsloten. De meerdere toegangen beperken de 
identiteit en attractiviteit van de cluster. 

Door de hoofdtoegangen langs de Moerelei te 
clusteren, wordt niet alleen de leesbaarheid van 
de cluster bevorderd, maar kan ook recreatief 
verkeer in het bedrijventerrein vermeden worden. 

Flankerend kan de doortrekking van de  
Elektronicalaan de bereikbaarheid van het  
bedrijventerrein verbeteren. Vandaag is circa 
75% van het bedrijventerrein zo gelocaliseerd 
dat de Elektronicalaan een kortere of minstens 
evenwaardige verbinding met de A12 vormt. 
Door de reoganisatie van toegangen en de 
doortrekking van de Elektronicalaan kan een 
geleidelijke verschuiving en herverdeling van  
recreatieverkeer en industriële ontsluiting  
gebeuren. 

Het brede profiel van de Moerelei kan dan ook 
een veiligere en meer groene inrichting krijgen, 
met veilige oversteekplaatsen. 
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Profiel Moerelei

Verspreide recreatietoegangen

Geclusterde recreatietoegangen

75%

strategie 
UITBOUWEN



Niet alleen uit het voorzien van vlotte recreatieve  
verbindingen doorheen het landschap en in  
relatie met de aangrenzende functies kunnen  
gemeenschappelijke voordelen gehaald  
worden. Ook m.b.t. waterbuffering (zie thema 
3) en uitstraling zijn er in de Zuidelijke Kamers  
raakvlakken tussen het landschap en het  
omliggende bouwweefsel. Door de introductie  
van nieuwe elementen (recreatieve of  
economische activiteiten) of de opwaardering  
van bestaande fragmenten kunnen relaties  
tussen beide gelegd worden.  

De recreatiecluster aan de Moerelei vervult  
daarbij een bijzondere rol. Het is een open ruimte 
waarin hardere recreatieve functies een plaats 
krijgen. Daardoor kan het waardevolle landschap   
in de omgeving ontlast worden. Het is een soort  
decompressieplek. De cluster geraakte de  
afgelopen jaren wat afgeleefd, maar nieuwe  
impulsen zoals de doorstart van de  
stadsboerderij en een vernieuwing van de  
infrastructuren (ski-, ijs- en wielerpiste) blazen dit 
deel van de Zuidelijke Kamers nieuw leven in. 

UITBOUWEN _ AANBEVELINGEN

Oude meesters
Het Ferrarisbos is een typisch voorbeeld van de onderschatte waarde van oude bossen. De ecologische 
waarde van een bos hangt immers sterk samen met de soortensamenstelling. Die wordt grotendeels  
bepaald door het ontwikkelingsproces: hoe langer een bossysteem kan evolueren, hoe complexer het  
ecosysteem wordt. Het ontstaan van het bos begint met enkele pionierssoorten. In de loop van de tijd zal  
het zich verder ontwikkelen met nieuwe soorten die zich er kunnen vestigen, tot uiteindelijk een  
climaxstadium bereikt wordt. Daarna treedt ofwel spontane verjonging ofwel naar aanleiding van een  
verstoring een nieuwe successie op. 

Hoe ouder een bos is, hoe groter de kans dat er zich opeenvolgende ontwikkelingsprocessen hebben  
voorgedaan en er dus ook een rijkere soortenvariatie aanwezig zal zijn. Aangezien die soortenrijkdom 
afhankelijk is van de doorlopen ontwikkelingsfasen, is het verlies van dergelijke oude bossen nauwelijks 
te compenseren. Het duurt immers decennia lang vooraleer één successiefase terug doorlopen wordt. 
En toevallige factoren die het proces beïnvloeden kunnen mogelijk niet meer optreden (vb: bosbrand) of  
aanwezig zijn (vb: zaadbank, bodemvorming, overlevende individuen,...). Een oud bos kan het best  
vergeleken worden met een uniek kunstwerk, dat bij verlies evenmin vervangbaar is. Dergelijke bossen  
dienen dus gekoesterd te worden en verdienen een gepaste bescherming. Behoud van oude bosbestanden 
is een uitgangspunt. Kap en compensatie dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden. Deze bossen 
kunnen vaak ook nog andere functies vervullen zoals waterbuffer (21), recreatiegebied,... . Die rol kan mogelijk 
in de toekomst, naast de ecologische betekenis, meer uitgebouwd worden om de maatschappelijke  
relevantie van een oud bos duurzaam te versterken. Dit is het onderzoeken waard.  

(21) In het thema ‘Water’ op p252 wordt dieper ingegaan op de noodzaak om water voldoende ruimte te geven. Daarbij krijgt de groene ruimte een prominente rol toebedeeld. Door waterbuffering te koppelen aan de 
specifieke terreincondities of kenmerken van de omgeving kan de landschappelijke kwaliteit versterkt worden. In het geval van de Zuidelijke Kamers speelt water, ondanks de hogere ligging van dit landschap, 
toch ook een bepalende rol. In het thema ‘Geo-logica’ op p246 wordt de relatie gelegd tussen het water en de andere eigenschappen van het landschap.  
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BELEEFBARE LANDSCHAPSGRENZEN

In veel landschappen vormt het raakvlak tussen  
bebouwing en open ruimte een probleem 
van weinig kwalitatieve achterkanten. In de  
Zuidelijke Kamers stelt deze kwestie zich minder. 
Waar acherkanten van woningen grenzen aan 
het landschap gebeurt dit meestal met groene 
hagen of houtkanten. 

Verbetering is wel nog mogelijk door de  
woonwijken ook effectief aan te sluiten op het 
landschap via wandelpaden. Een versterking van  
het recreatief medegebruik via een verder  
uitgebouwd langzaam netwerk is een  
meerwaarde. Dit kan gecombineerd worden met  
het herstel en de toevoeging van kleine  
landschapselementen. 

De professionele landbouw kan in dit landschap  
de rol opnemen van bewaker van de open  
ruimte. Niet alleen i.f.v. areaalverlies maar ook 
m.b.t. het in stand houden van een attractieve  
groene ruimte draagt de landbouwactiviteit  
positief bij aan de beleving van de Zuidelijke  
Kamers (22). Op de professionele landbouwkavels 
treedt nauwelijks verrommeling op. Aandachts-
punten zijn: 

● Het behoud van de fijnschalige korrel van het 
landschap. Daarin spelen o.a. de kleine landschaps- 
elementen aan belangrijke rol. 

● Het behoud of de introductie van recreatief 
medegebruik. Paden maken het landschap  
beleefbaar en dus multifunctioneel i.f.v. het  
stedelijk weefsel. Rond paden wordt bij voorkeur  
een beperkte zone voorzien zonder teelt, om  
schade aan gewassen door recreanten te  
vermijden. 

Tenslotte zijn ook de raakvlakken tussen het 
landschap en de aangrenzende bedrijven een 
aandachtspunt. Hier speelt wel het probleem van 
achterkanten. Vooral de logistiek keert zich sterk 
af van de open ruimte. Door in de toekomst de 
bedrijven anders te oriënteren, met bijvoorbeeld 
hun personeelsruimten of kantoren langs de  
open ruimte, zou de beeldwaarde al veel  

opgewaardeerd kunnen worden. Ook andere  
typen bedrijvigheid (vb: eventcenters,...) kunnen 
meer gebaat zijn bij de synergie met de open  
ruimte en er kwalitatief op inspelen. Zulke  
gebouwen hebben een andere typologie die wel 
op het landschap gericht kan worden.  

(22) In het thema ‘Beleving’ op p256 wordt het evenwicht tussen enerzijds de typische landschappelijke kenmerken en anderzijds het gebruik van de open ruimte 
belicht. In de Zuidelijke Kamers vormt de mate waarin het landschap beleefd kan worden een aandachtspunt. O.a. de afstemming tussen enerzijds het 
gebruik (landbouw en recreatie) en anderzijds de historische en natuurlijke kenmerken van de open ruimte spelen daarbij een rol. 
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Aansluiting Frans Smekensstraat

strategie 
CONNECTEREN



OVERBRUGBARE BARRIERES

De bebouwingslinten tussen de kamers zijn een  
inherent onderdeel van dit landschap. Ze  
vormen echter barrières tussen de onderlinge 
landschapsdelen. Op cruciale plekken worden 
deze barrières afgebouwd en getransformeerd 
tot strategische verbindingen. Dit kan door:

● Hinderende afsluitingen weg te nemen, te 
verplaatsen of aan te passen i.f.v. gecontrolleerde 
passage.

● Straatprofielen te hertekenen met meer ruimte voor 
zachte weggebruikers en terrestrische fauna. 
Ook de toevoeging van groenelementen (bomen,  
struiken, kruidlaag) kan een stenige omgeving 
transformeren tot groene stapstenen. 

● Aandacht te besteden aan de kwaliteit van private 
tuinen die onmiddellijk grenzen aan het publiek 
domein. Deze kunnen niet alleen bijdragen aan de 
vergroening van barrières, maar ook een potentiële 
verbinding visueel en functioneel vergroten. 
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PROJECTEN: 
MASTERPLAN SCHOONSELHOF

In 2009 werden voor het Schoonselhof zowel een  
masterplan als een beheerplan opgesteld. Aanleiding was  
de noodzaak om op de begraafplaats, naast een strooiweide, 
ook een urneveld en een nieuw columbarium aan te leggen. 

Het masterplan verzekert dat bij nieuwe inrichtings- 
maatregelen het unieke karakter van het Schoonselhof  
bewaard blijft. Voorbeeld: Hoboken-Zuid_ 

voorstellen uit participatietraject



Juridisch kader

Grote delen van de Zuidelijke Kamers zijn  
juridisch bestemd als open ruimte, hetzij als 
groen-, park-, natuur-, landbouw- of recreatie-
gebied. Sorghvliedtpark en een deel van het  
Schoonselhof zijn als landschap beschermd.  
Fort 7 is een habitatrichtlijngebied. Buiten de stad 
is een stuk van Cleydael een VEN-gebied.   

Fort 8 en de recreatiecluster aan de Moerelei  
omvatten groen- of recreatiegebied. Dat stemt 
niet overeen met de bestaande of gewenste  
situatie. Een correctie is wenselijk. In de kamer 
Klaverblad is de juridische situatie problematisch.  
Cruciale plekken zijn industriegebied. Een  
herbestemming i.f.v. waterhuishouding is nodig.  
Ook de woongebieden langs de Hollebeek  
moeten i.f.v. connectiviteit herbestemd worden.

Binnen de groenbestemmingen is het merendeel 
parkgebied. Ongeveer een tiende van het groen 
is juridisch natuurgebied. Dit is o.a. het reservaat 
in Fort 7. Kleine delen zijn bufferzone (d.i. rond 
de recreatiecluster Moerelei) of gewoon groen-
gebied (o.a. een stuk van de Hollebeek). 
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Impact interventies

Sommige delen van het industriegebied Terbeke,  
de woongebieden langs de Hollebeek en een 
stuk van de rand van Fort 8 krijgen een andere 
bestemming i.f.v. hun rol in de waterhuishouding, 
het recreatieve en ecologisch netwerk. Door deze  
herbestemmingen neemt het aandeel juridisch 
groen in dit landschap met 11,5% toe. 

In de Zuidelijke Kamers zijn al enkele cruciale 
plekken door bebouwing ingenomen waardoor 
het landschap niet meer optimaal functioneert. 
Herstel van het fysisch systeem is er nodig i.f.v. 
de ecosysteemdiensten die het groen levert aan 
de lokale woon- en werkomgeving. Zowel ter 
hoogte van de verbinding tussen Terbeke en 
het landschap van de Struisbeekvallei enerzijds 
als aan het kruispunt van de Hollebeek met de 
Groenstraat anderzijds dient terug meer ruimte  
aan groen gegeven te worden (respectievelijk  
9,5 ha en 0,5 ha) door ontzegeling en een  
herstructurering van bebouwing. Dit levert 10 ha 
extra open ruimte op. 

I.f.v. het versterken van de connectiviteit tussen  
de kamers onderling is ook gepaste aanpak  
wenselijk van o.a. de verbindingen tussen 
Schoonselhof en Klaverblad, tussen Fort 8 en de 
Tarzanboskes en tussen het Ferrarisbos en de 
Struisbeekvallei. Het dient onderzocht of deze 
verbinding tevens kan worden ingeschakeld i.f.v. 
een klimaatbestendige waterbuffering voor het  
bedrijventerrein. Een opwaardering van de  
recreatiezones aan de Moerelei en Fort 8 d.m.v.  
een kwalitatievere organisatie is eveneens  
wenselijk. Een betere doorwaadbaarheid en  
structurering zijn daarbij na te streven i.f.v. de  
inpassing in het landschap. 

Na realisatie van alle acties die het groenplan  
nastreeft zal het groene areaal van de  
Zuidelijke Kamers met 10 ha of 2,3% gegroeid 
zijn. 

Daarnaast zal 46 ha van het bestaande areaal 
of 10,9% van het landschap een kwalitatiever 
karakter gekregen hebben. 
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Zuidelijke Kamers_3 





Struisbeekvallei
open en ononderbroken 4



De Struisbeekvallei vormt de zuidelijke grens van de stad 
Antwerpen. Het traject van de Kleine Struisbeek start in  
Edegem en volgt vanaf de E19 de stadsgrens tot aan de 

A12. Dan loopt het traject via Aartselaar naar de Schelde. 
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LANDSCHAPSPARK ZUIDRAND

Hoewel in de zuidrand van Antwerpen nog veel open ruimte aanwezig is, wordt deze 
sterk versnipperd. Het gebrek aan continuïteit in de Struisbeekvallei is typerend voor 
de ganse streek. Om deze problematiek een oplossing te bieden, is de provincie 
Antwerpen samen met 9 gemeenten (Hemiksem, Aartselaar, Edegem, Kontich, Lint, 
Hove, Mortsel, Boechout en Borsbeek), het district Wilrijk, de Vlaamse overheid en 
verenigingen gestart met een landschapswerking die de gemeentegrenzen overstijgt. 
Bedoeling is om de open ruimte in de zuidrand te bewaren en te verbinden zodat de 
bewoners ervan kunnen genieten.  

Binnen het kader van het landschapspark Zuidrand zijn een aantal projecten op poten 
gezet. Een aantal initiatieven focussen op natuur- en landschapsherstel: 
- een groene make-over van buitengewone plekjes
- trage wegen als groene aders in het landschap
- fauna-akkers 
- toepassing ‘plant van hier’
Daarnaast zijn er ook projecten die focussen op natuurrecreatie en recreatief  
medegebruik, educatie en sensibilisatie. 
Tenslotte startte het landschapspark Zuidrand ook een strategisch project ‘beleefbare 
open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ op dat werkt aan een positieve beleving en 
kwaliteitsvolle open ruimte. Doel is te werken aan meer bos in evenwicht met natuur-, 
landbouw-, erfgoed- en recreatieve doelstellingen. Het project wil het verhaal van 
‘massieve’ bosuitbreiding verlaten en ombuigen naar ontwikkeling en beheren van 
open ruimte waarin verschillende functies mogelijk zijn. 

In Edegem is de beekvallei bijna volledig volgebouwd en niet 
meer waarneembaar. Het is pas vanaf de E19 dat de Kleine 
Struisbeek nog over valleigebied beschikt. Het behoud van 
de vallei is er te danken aan het schootsveld van Fort 6. Ook 
hier is de bebouwingsdruk echter hoog. Ter hoogte van het 
UZA staan de campusgebouwen van het ziekenhuis bijna 
letterlijk in de waterloop. Ter hoogte van de A12 wordt de 
beekvallei even dichtgeknepen om vervolgens ter hoogte 
van Zinkval_Boerenhoek terug ruimte te krijgen. 



STRUISBEEKVALLEI VANDAAG... 

Water als blauwe draad

● Beken
De Kleine Struisbeek en de Edegemsebeek 
zijn zijlopen van de Grote Struisbeek. De hele 
beekvallei bestaat uit een vochtige tot natte  
zandleemgrond. Eronder bevindt zich  
ondoorlatende Boomse klei. De vallei is  
daardoor van nature waterrijk en  
overstromingsgevoelig. De inbuizing aan 
de A12 beperkt lokaal de capaciteit. Recent  
overstroomde zones werden er weerhouden 
als signaalgebieden. Dit zijn gebieden die een 
duidelijke rol i.f.v. waterbuffering vervullen  
maar die vandaag nog een bebouwbare  
bestemming hebben. Signaalgebieden zijn 
dus zones waar een herbestemming nodig is.
 

● Poelen en grachten
Het deel van dit landschap op Antwerps  
grondgebied is het natste. Het waterrijke  
karakter van de beekvallei manifesteert zich 
hier in poelen en grachten. Deze bufferen het 
oppervlaktewater. 
 

● Kwel
Sommige plassen zijn niet uit oppervlakte- 
maar  uit grondwater ontstaan. Men spreekt 
dan van kwel. Dit fenomeen treedt op waar 
grondwater vanuit de hogere delen van de  
Boomse Questa op de ondoordringbare  
kleilaag omhoog wordt gestuwd. Kwelwater 
heeft een bijzondere waterkwaliteit en leidt tot 
specifieke flora. Het is o.a. sterk ijzerhoudend, 
waardoor de kwelplassen vaak gekenmerkt 
worden door roestkleur. 

Water- en kwelgebonden natuur

Het water is bepalend voor het functioneren van 
dit landschap maar neemt slechts een beperkt  
aandeel in de samenstelling ervan in. De  
overstroombare soortenarme graslanden zijn 
heel dominant aanwezig. 

Dit landschap omvat op Antwerps grondgebied  
3 kerngebieden: fort 6, het Park van Eden en de 
vallei van de Kleine Struisbeek. Door de natte 
condities zijn deze drie kerngebieden de habitat 
van soorten die specifiek aan water gebonden 
zijn, zoals de kamsalamander. 

Op hun beurt trekken de waterminnende  
exemplaren dan weer andere soorten aan die 
rond het water fourageren, zoals vleermuizen en 
de ijsvogel. Verspreid komen ook soorten voor 
die thuishoren in graslanden en boshabitats. O.a. 
in het bosdomein bij kasteel Mariënborgh zijn 
bosanemoon en dalkruid aanwezig. Op de site 
van de UA bevindt zich in de natte graslanden 
een groeiplaats van groot hoefblad. 

De 3 Antwerpse kerngebieden hebben, ondanks 
de versnippering van het landschap, toch een  
nauwe onderlinge wisselwerking. Er zijn ook  
relaties met Schoonselhof, Fort 7, de Hobokense 
Polder, het Nachtegalenpark en de Schelde. 
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Kwelwater





OPEN EN ONONDERBROKEN 

Focus toekomstvisie

De focus voor dit landschap ligt op het benutten  
van alle klimaatpotentieel dat er o.a. qua  
waterregulatie, luchtzuivering en mildering van 
het hitte-eiland-effect aanwezig is. Daarnaast 
speelt ook natte natuur een rol. De realisatie van  
Park van Eden geeft een demonstratie hoe  
ecologie en hydrologie samen een meerwaarde 
voor de stad vormen, zonder recreatie of bouw-
behoeften uit het oog te verliezen. 

Concepten

AAN- EN AFVOER

Strategieën

ONTRAFELEN
Om haar rol van stedelijke klimaatcorridor goed 
te kunnen opnemen, dient de Struisbeekvallei 
een voldoende robuust karakter te behouden. 
Vandaag komen harde (recreatieve) activiteiten 
meestal willekeurig terecht op plekken waar dit 
qua bestemming mogelijk is. Daardoor wordt ook 
de leesbaarheid van de beekvallei aangetast. De 
robuustheid kan opnieuw hersteld worden door:
● herlocalisatie en herbestemming i.f.v. groen

- Volkstuinen Edegemsesteenweg
- Tenniscentrum Fort 6

● herbestemmingen i.f.v. recreatie
- Bloemenveld

● herstructurering
- bedrijventerrein en RVT Klaproosstraat
- Bloemenveld wooncluster

● vervolledigen langzaam netwerk
- oversteek Fort6_Edegemsesteenweg
- doorwaadbaarheid Bloemenveld
- relatie Dr. Donnyplein
- doorwaadbaarheid Fort6_Steytelinckpark

● heroriëntering
- FortVI-straat

GROEIENDE SPONS
De natuurlijke ruimte van de beek is op heel wat  
plaatsen ingenomen door gebouwen of andere  
gebruiken. Herstel van de beekvallei kan door 
delen terug in te richten in relatie met de beek 
i.f.v.:
● waterbuffering

- Signaalgebied Benedenvliet
- Signaalgebied Kleine Struisbeek
- potentieel signaalgebied Drie Eiken

● versterking natte natuur
- Kleine Doornstraat _ Doornstraat
- Kleine Doornstraat _ Dijkstraat

● beperken verzegeling
- campus Drie Eiken (o.a. parkings,...)

De Struisbeek vormt 
een lagere vallei die 
de waterhuishouding 
voor zuid-Antwerpen 
reguleert. 

Kleine waterlopen takken er op aan en vloeien 
richting  Schelde. Naar dit lineaire bufferbekken 
stroomt vanuit stad en rand oppervlaktewater 
af.  De Struisbeek heeft ook een aanvoerfunctie.  
Door de stromende beek, de relatie met de  
Schelde en de bossen errond voert de vallei  
frisse lucht aan. Dankzij de ligging t.o.v. de stad 
en de overheersende windrichting (zuidwest) 
is de vallei een belangrijke airconditioning. 

KRUISVERHOUDING

Het landschap is op 
de waterloop geënt 
en wordt als groen-
blauw lint beleefd. 

Het beektraject is op lokaal verzwakt door 
uitbreidingsdruk vanuit stad en rand. Ter  
hoogte van de A12 en spoorlijn 52 wordt de  
vallei bijna dichtgeknepen. De vallei markeert 
ook de overgang tussen stad en rand. Dwars 
op de beek zijn er wandel- en fietspaden. De  
versnippering beperkt echter de beleving van  
logische trajecten en landschapselementen  
(vegetatieovergangen,...). 
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ACTIES  (p270)

L04a Bloemenveld

L04b Fort 6

L04c Signaalgebieden

L04d Kleine Doornstraat

 



UITNODIGENDE RECREATIE

In de Struisbeekvallei is heel wat recreatie  
verspreid aanwezig. Dit heeft niet alleen een  
versnipperend effect op het landschap, maar leidt 
ook tot organisatorische en belevingsproblemen. 
Elke recreatieve functie heeft haar eigen stukje 
grond afgesloten met draden waardoor er weinig 
of geen onderlinge interactie is en het beeld van 
het landschap degradeerd tot een staalkaart van 
afsluitingsvormen. De gevolgen hiervan zijn het 
meest zichtbaar in het Antwerpse deel van de 
Struisbeek, in de omgeving van Fort 6 (23).

Fort 6 heeft een uitgesproken recreatieve functie.  
Het is dan ook het onderdeel van de Struisbeek-
vallei dat het meeste afsluitingen bevat. Langs 
bijna alle zijden zijn er draden aanwezig, enkel  
de zuidkant heeft een iets uitnodigender karakter. 
Heel wat van die draden hebben nauwelijks een 
betekenis en kunnen verwijderd worden. Het fort  
krijgt daardoor niet alleen een betere  
beeldwaarde maar zal ook meer bezoekers  
aantrekken omdat het vlotter toegankelijk wordt. 

UITNODIGENDE RECREATIE_ 
AANBEVELINGEN

Groene grenzen
Op plaatsen waar afsluitingen  
noodzakelijk zijn om het gebruik van de re-
creatieve functie te kunnen bijsturen (ope-
ningsuren, beveiliging,...) wordt een land-
schappelijke variant toegepast. Dit kan 
d.m.v. water (grachten,...) of het principe 
van de ha-ha (hoogteverschil). 

(23) In het thema ‘Beleving’ op p256 wordt het evenwicht tussen de landschappelijke kenmerken en het gebruik van de open ruimte belicht. In de Struisbeekvallei 
vormt de aanwezigheid van recreatie een aandachtpunt voor de mate waarin het landschap beleefd kan worden. O.a. de toegankelijkheid van de historische 
elementen in het landschap (o.a. Fort 6) en de leesbaarheid van de groenstructuur (o.a. ter hoogte van Bloemenveld) spelen daarbij een rol.  
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Edegemsesteenweg

Kerkeveldstraat

strategie 
ONTRAFELEN



Het Universiteitsplein vormt binnen het landschap  
voor de stad een belangrijke toegangszone.  
Vandaag ontbreken echter cruciale linken met 
het centrum van Wilrijk (24) en maakt het plein een 
erg rommelige indruk. Door draden te  
herschikken kan eenvoudig een doorsteek  
tussen het plein en de Kerkeveldstraat gecreëerd 
worden. Daarmee wordt de verbinding met het 
centrum via de begraafplaats en het Steytelinck-
park gerealiseerd. 

Door het Universiteitsplein zelf te herstructureren 
kan het leesbaarder en kwalitatiever gemaakt 
worden. Parkeren wordt gebundeld en in het  
groen ingekapseld. Alle alternatieve  
vervoerswijzen (voetpaden, fietspaden en  
bushalte) worden langs de noordzijde van het  
plein gebundeld en krijgen een duidelijke  
toegangszone die zowel de sportvelden als het 
hele fort ontsluit. 

Een bijzonder aandachtspunt voor de attractiviteit van 
de recreatie in dit landschap is het geluidsklimaat. 
Fort 6 vormt door haar omwalde structuur en dichte 
bomenmassa een vrij positieve groene omgeving. Het 
geluidsniveau ligt er meer dan 15dB lager dan in de  
gebieden errond en kan daardoor als rusteiland  
fungeren. 

Door de nabijheid van de E19 wordt in de groene zone  
langs deze infrastructuur echter de geluidsnorm  
overschreden. De snelweg ligt er nog een beetje lager 
dan het landschap. De impact ervan wegnemen kan 
door schermen, gecombineerd met groenaanplant. 
Het groen zelf beperkt het geluidsniveau niet, maar  
kan door natuurlijke achtergrondgeluiden en een  
visuele afscherming wel een psychologisch positief  
effect genereren. Daardoor kunnen het landschap, en 
de recreatieve activiteiten erin, hun rol als gebieden 
voor rust en ontspanning beter opnemen.  

Een maatregel die eveneens een kleine positieve  
bijdrage kan leveren is het verminderen van de  
toegelaten rijsnelheid op de verkeerswisselaar. 

(24) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe bepaalde elementen aangewend kunnen worden om de continuïteit van het landschap te versterken. Het betreft o.a. paden, beken,... . In de 
Struisbeekvallei zijn er verschillende plekken waar missing links in de groene loper voorkomen zoals aan het Universiteitsplein, maar ook ter hoogte van Bloemenveld en het Dr.Donnyplein. Door deze op te  
lossen kan het landschap eveneens meer beleefbaar gemaakt worden.  
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Voorbeeld: Fort 6 _ 
voorstellen uit 
participatietraject

Voorbeeld: inzoom 
Universiteitsplein _ 
voorstellen uit 
participatietraject



RUIMTE VOOR WATER

In de Struisbeekvallei is water de dominerende 
factor is. Vandaag zijn er al heel wat plekken die 
regelmatig met overstroming te maken hebben. 
Dat zal in de toekomst nog erger worden (25). 

Indien rekening wordt gehouden met de effecten 
van klimaatverandering, blijkt de impact op het 
landschap aanzienlijk. Langs de hele beek is er 
een grote kans op overstroming met aanzienlijke  
waterdiepten. In ruime delen van het landschap  
is er tevens een middelgrote tot kleine kans op 
overstroming met eveneens grote waterdiepten. 

In Antwerpen zijn de drie signaalgebieden  
(Benedenvliet, Kleine Struisbeek en Drie Eiken) 
de plekken waar de grootste waterintensiteiten 
te verwachten zijn en dus de nodige ruimte voor 
buffering gecreëerd moet worden. Het zijn zones  
waar het waterpeil op korte tijd enorm kan  
toenemen en het landschap tijdelijk verandert in 
een watermassa. 

De Struisbeekvallei wordt gekenmerkt door een 
dualiteit tussen enerzijds heel natte condities en 
anderzijds slechts een klein aandeel waterhabitat 
in het landschap. Beide fenomenen hebben een 
onderlinge relatie: hoe minder ruimte het water 
krijgt, hoe natter de bodem zal worden. 

Er kan meer beschikbare oppervlakte gecreëerd  
worden voor beken en oppervlaktewater door: 
● waterlopen terug open te leggen
● de natuurlijke meandering te herstellen
● poelen te graven

(25) In het thema ‘Water’ op p252 wordt dieper ingegaan op de noodzaak om water voldoende ruimte te geven. Daarbij krijgt de groene ruimte een prominente rol 
toebedeeld. Door waterbuffering te koppelen aan de specifieke terreincondities of kenmerken van de omgeving kan de landschappelijke kwaliteit versterkt 
worden. In het thema ‘Geo-logica’ op p246 wordt de relatie gelegd tussen het water en de andere eigenschappen van het landschap.  
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Waterdiepte grote kans overstroming

Waterdiepte middelgrote kans overstroming

Waterdiepte kleine kans overstroming

strategie 
G R O E I E N D E 

SPONS



Open beken hebben een groter debiet. Door een 
ingebuisde beek terug open te leggen kan de  
kans op overstroming drastisch verminderd  
worden. Daarnaast neemt ook de beeldkwaliteit 
en de ecologische waarde aanzienlijk toe. 

In vergelijking met rechte waterlopen hebben 
meanderende beken en grachten een grotere 
bufferende capaciteit. Bovendien herbergen ze 
een grotere rijkdom aan fauna en flora. Door de  
waterlopen natuurlijk te laten meanderen  
verjongt het landschap spontaan en continu.  
Meandering kan bevorderd worden door o.a. het  
laten liggen van takken of boomstammen.  
Daardoor ontstaat een afwisseling van diepe en 
ondiepe plaatsen en van sneller en langzamer 
stromend water. 

De provincie is als beheerder van de beek reeds 
actief bezig om grondverwervingen te doen i.f.v. 
meer ruimte voor de Kleine Struisbeek. 

RUIMTE VOOR WATER _ SPECIFIEKE AANBEVELINGEN

Helder en rijk
Een eenvoudig criterium om de biologische rijkdom van een plas te bepalen is de helderheid van de  
waterkolom. Helder water herbergt veel vegetatie en veel schuilgelegenheden voor allerlei organismen. Een 
vegetatierijke poel is in staat zichzelf in stand te houden doordat een evenwichtige cyclus optreedt tussen de 
toe- en opname van nutriënten en de aangroei van vegetatie. 

Wanneer de toename van voedingsstoffen groter wordt dan de vegetatie 
kan opnemen, zal echter algengroei gaan domineren ten koste van andere  
vegetatie. De helderheid van de waterkolom zal dan snel afnemen. 

De helderheid van plassen wordt behouden door beperking van de  
nutriënteninstroom (bvb vanuit landbouw, bestrating,...). Aanpak bij de 
bron en scheiding van de watersystemen is wenselijk. Eventueel dient ook  
het weren van al te dichte beplanting errond (vrijwaren van lichtinval)  
overwogen te worden. 

Kleine Doornstraat _ Dijkstraat

In kwelrijke gebieden zoals de Struisbeekvallei is 
de aanleg van poelen nuttig om meer water te 
bufferen en de biodiversiteit te verhogen. 

Nieuwe poelen worden best in de omgeving van 
bestaande plassen aangelegd. Hoe grilliger de  
oeverlijn, hoe groter de structuurvariatie en  
soortenrijkdom. 

I.f.v. de ecologische doelstellingen moet een  
onderscheid gemaakt worden tussen poelen met  
kwelwater en plassen die oppervlaktewater  
verzamelen. Deze hebben een andere  
chemische samenstelling en zullen andere  
soorten fauna en flora aantrekken. De  
Struisbeekvallei is rijk aan kwelwater en veel 
poelen zullen hieruit ontstaan. Vermenging met 
oppervlaktewater is dan niet wenselijk.  

Ter hoogte van de Kleine Doornstraat zijn meer 
poelen wenselijk om de bestaande populatie 
kamsalamanders betere migratiemogelijkheden 
te geven. Hun habitat ligt immers nabij de beek 
en loopt vaak risico tot overstroming, waardoor 
de kwaliteit van het water in de huidige poel  
bedreigd wordt. Deze poelen komen niet voor 
buffering in aanmerking. 

Beheer van visbestanden is nodig om het  
natuurlijke waterleven te onderhouden. In poelen  
langs de beek worden het aantal vissen beperkt  
ten voordele van amfibieën (kamsalamander). 
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Voorbeeld: groeiende spons_Kl.Doornstraat-Dijkstraat
Langs de Kleine Doornstraat is de Kleine Struisbeek vandaag 
ingebuisd waardoor capaciteitsvermindering optreedt. Door  
enkele meters van de bedrijfssite en de landbouwgronden een 
natuurlijke invulling te geven ontstaat voldoende ruimte om de 
Kleine Struisbeek via een open meanderend tracé naar de 
Grote Struisbeek te voeren. De waterverwerkende capaciteit 
en biodiversiteit van de beek vergroot. 



UPGRADE VOOR FLORA EN FAUNA

Meer dan de helft van dit landschap bestaat uit 
graslanden. Grassen zijn voor talloze dieren, en 
voor de mens, de belangrijkste plantenfamilie  
omdat hiertoe heel wat voedingsgewassen  
behoren (tarwe, gerst, haver,...). Percelen met 
grassoorten die voor menselijke consumptie  
gebruikt worden, vallen niet onder de graslanden 
die in de Struisbeekvallei werden gekarteerd. 

De meeste graslanden in dit landschap zijn  
weilanden en soortenarm. Grassoorten zijn goed 
aangepast aan begrazing en betreding. 

Beheer bepaalt de eigenschappen van grasland:
- frequent maaien zorgt voor meer fotosynthese 

en minder maaisel.
- veel en kort maaien levert minder ontwikkelde 

wortels en weinig buffer tegen droogte. 
- weinig maaien (1 à 2 maal per jaar) creëert 

kiemkansen voor andere flora. 
- openwerking van de bodem zorgt voor betere 

wortelvorming en verankering van het gras.
- afvoer van maaisel betekent wegname van 

nutriënten en dus verschraling. 
- behoud van maaisel stimuleert successie en 

leidt tot verruiging. 

Om de soortenrijkdom van de graslanden in de 
Struisbeekvallei te bevorderen (26) zijn volgende 
maatregelen zinvol:
● Stopzetten herbicidengebruik
● Stopzetten bemesting
● Beperken maaifrequentie
● Begrazing vervangen door extensief maaien
● Beperken begrazing tot < 2 grote dieren / ha
● Afvoeren van maaisel

Begrazing kan wel behouden blijven indien de  
gewenste soortenrijkdom bereikt is en louter 
dient gehandhaafd te worden. 

Verschraling heeft implicaties op de agrarische 
rendabiliteit van graslanden en is vooral toe te 
passen op percelen van landbouwbedrijven waar 
de inkomsten ervan minder bepalend zijn via:
- beheerovereenkomsten
- vergoeding voor onderhoud van KLE’s (27)

- ruilverkaveling tussen hobby en professionele
    landbouwpercelen 

(26) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. Het versterken van de biodiversiteit in de 
graslanden van de Struisbeekvallei komt niet alleen het ecologische netwerk ten goede, maar versterkt ook de beeldkwaliteit van het landschap. 

(27) KLE’s zijn kleine landschapselementen zoals hagen, bomenrijen, sloten,... . 
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Fase 0 _ Raaigrasweide

Fase 1 _ Grassenmix

Fase 2 _ Dominant stadium

Fase 3 _ Gras-kruidenmix

Fase 4 _ Bloemrijk grasland

Fase 5 _ Schraalland

strategie 
G R O E I E N D E 

SPONS



Naast maatregelen die de flora versterken, zijn  
volgende specifieke maatregelen nuttig i.f.v.  
fauna: 
● Gefaseerd maaien (behoud min. 20%)
● Zo laat mogelijk op het jaar maaien
● Gradiënten in maai-intensiteit toepassen
● Voorzien schuilmogelijkheden (ruigte, 

houtwallen, takkenhopen,...)
● Stopzetten pesticidengebruik (behoud 

insecten,... i.f.v. vleermuizen)

Ook in de Struisbeekvallei begint de verpaarding  
stilaan op te rukken. De vervanging van  
landbouw door recreatiepaarden creëert meer  
hekken, stallen en kleinere kavels. Paarden  
hebben voldoende ruimte nodig en staan bij 
voorkeur samen. Teveel paarden zorgen voor 
verschraling. Recreatiepaarden gaan samen met 
landschapsversterking indien het aantal dieren  
beperkt blijft tot 3 paarden of 10 pony’s per  
hectare.   

Tenslotte bieden de oude en verlaten gebouwen 
van o.a. Fort 6 een verblijf- en overwinterings-
plaats voor vleermuizen. Door erin ruimtes af te 
sluiten worden de condities verbeterd. 

T.b.v. recreatieve functies wordt vaak verlichting  
aangebracht. Deze verstoort echter de fauna.  
Verlichting wordt daarom beperkt en slim  
toegepast (sturende armatuur, lage intensiteit 
sensorgevoelig). 

Wegen maken deel uit van de beekvallei maar op 
sommige plekken bevordert het beperken van de  
verkeersintensiteit de landschappelijke beleving 
en de kwaliteit van het leefmilieu voor heel wat 
fauna. 

Akkers vormen, samen met graslanden,  
bossen en beken, eveneens het leefgebied van 
veel fauna en zijn de tweede grootste habitat 
binnen de Struisbeekvallei. Kenmerkend voor 
akkers is de dynamiek van de opeenvolging  
van gewassen. De meeste akkersoorten zijn  
gebaat bij het herstel van een eerder  
kleinschalige landschapsstructuur of grotere  
akkers die rechtstreeks grenzen aan de andere 
habitats. 

Zowel in de graslanden als akkers komen heel 
wat afsluitingen voor. Voor terrestrische fauna 
zijn die afsluitingen een barrière. Het negatieve 
effect wordt gemilderd door de afsluitingen aan 
de grond een stuk open te houden zodat kleine 
zoogdieren eronder door kunnen. 
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PROJECTEN: 
NATUURLIJK IN HET PARK 
VAN EDEN

In 2012 werd het Park van  
Eden ingericht. Dit park 
is een onderdeel van het 
stadsontwikke l ingspro ject  
Neerland waarvoor in 2005 
door Secchi & Vigano een 
masterplan werd opgemaakt. 
Het masterplan voorzag, naast 
350 wooneenheden, ook de  
inrichting van een natuurlijk 
park van 23 ha. 

Het terrein was oorspronkelijk  
grotendeels een maïsakker,  
enkel het centrale gedeelte rond  
de antitankgrachten was  
drassig grasland met kwel-
waterpoelen en enkele kleine  
beboste fragmenten. De  
aanwezigheid van het water is 
karakteristiek voor het gebied  
en werd dan ook bij de  
herinrichting benut om zowel  
de natuurwaarden van het  
gebied te versterken als om de  
waterhuishouding te  
optimaliseren. Het water werd  
ook als recreatief element  
gebruikt om de beleving van het 
gebied te vergroten. 



Juridisch kader

Buiten Antwerpen heeft de Struisbeekvallei  
grotendeels een open ruimte - bestemming als 
groen- of landbouwgebied. Een aanzienlijk deel 
is ter hoogte van Aartselaar ook opgenomen in 
het VEN: de zones met bestemming natuur zijn 
allemaal grote eenheden natuur, de zone met 
bestemming gemeenschapsvoorzieningen is een 
natuurverwevingsgebied. 

Ter hoogte van de stadsgrens verandert dit. Daar 
zijn slechts beperkte delen beschermd als open 
ruimte. Het centrale deel van Park van Eden is 
een beschermd natuurgebied. Het merendeel in 
Antwerpen heeft echter een harde bestemming: 
gemeenschapsvoorzieningen. 

Deze bestemmingszone vormt een probleem. Ze 
is een carte blanche voor het dichtslibben van de 
open ruimte. Enerzijds wordt de oorspronkelijke 
campustypologie meer en meer verdicht, tot nog 
nauwelijks groen tussen de bebouwing overblijft. 
Anderzijds vindt ook harde recreatie haar weg  
naar deze bestemmingszone. Een  
herbestemming van cruciale groene elementen  
binnen deze zone is noodzakelijk om de  
beekvallei structureel te behouden.  

Langs de stadsgrens liggen zones met een  
bestemming bedrijvigheid. Deze werden als  
signaalgebieden weerhouden. Herbestemming 
i.f.v. de waterproblematiek is nodig. 

Tenslotte komen verspreid nog enkele kleine  
woonzones voor. Herbestemming kan  
overwogen worden i.f.v. een betere continuïteit 
van de open ruimte. 

Binnen de groenbestemming is er bijna een  
gelijke verdeling tussen zones met bestemming 
natuurgebied en parkgebied. De natuurgebieden 
bevinden zich, behalve een deel van Park van 
Eden, allemaal buiten Antwerpen. Parkgebieden  
zijn dan weer allemaal binnen de stadsgrens  
gelegen. Dit zijn o.a. delen van Bloemenveld, 
Park van Eden en het gebied achter de Kleine 
Doornstraat. 
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Impact interventies

De drie signaalgebieden worden herbestemd 
i.f.v. hun rol in de waterhuishouding, al dan niet 
in combinatie met het recreatieve en ecologisch 
netwerk. Daarnaast worden bestemmingsruilen 
gerealiseerd tussen Fort 6 en Bloemenveld i.f.v. 
recreatie, klimaat, erfgoed en natuur. Door deze 
herbestemmingen neemt het aandeel juridisch 
groen in dit landschap met 32,9% of bijna één 
derde toe. 

De noordelijke punt van het landschap, ter hoogte 
van Bloemenveld, is een belangrijke verbindende  
plek in de open ruimte - corridor i.f.v. klimaat,  
recreatie en natuur. De structuur is er vandaag 
echter heel versnipperd en zou opnieuw terug  
een robuuster karakter moeten krijgen door  
bepaalde delen efficiënter te herontwikkelen en 
andere delen terug aan de open ruimte te geven. 
Dit levert 4,3 ha extra groen op. 

Na herbestemming kan zowel in de drie signaal-
gebieden als in Bloemenveld een meer optimale  
organisatie gerealiseerd worden i.f.v.  
waterbuffering en herlocalisaties. Hierbij worden 
combinaties met het aanwezige erfgoed en de 
natuurwaarden nagestreefd. Dit zorgt ervoor dat  
ongeveer 20 ha van het landschap naar een  
kwalitatievere inrichting zal evolueren. Door  
herlocalisaties tussen Bloemenveld en Fort 6 zal  
circa 2 ha bestaande groene ruimte een  
recreatieve invulling krijgen. Maar dezelfde  
oppervlakte komt tegelijk elders in het landschap  
ook terug vrij voor een meer robuuste groene  
invulling (inclusief 20 ha).  

Na realisatie van alle acties die het groenplan  
nastreeft zal het groene areaal van de  
Struisbeekvallei met 4,3 ha of 2,9% gegroeid 
zijn. 

Daarnaast zal 24,3 ha van het bestaande  
areaal of 16,2% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Kasteelparken
draadloos verbonden 5



De Kasteelparken vormt een schakelruimte tussen 
de stadskern en de open ruimte buiten Antwerpen.  

Het is daardoor een belangrijke ecologische en  
recreatieve stapsteen. 



De Kasteelparken zijn bijna centraal in het  
grondgebied van de stad Antwerpen  
gesitueerd. Samen met de bermen rond de  
Ring is dit het enige landschap dat geen  
directe of indirecte relatie met de open ruim-
te buiten de stad heeft. De R11 vormt een 
infrastructuurbarrière tussen dit landschap 
en de Struisbeekvallei. Daarmee doorbreekt  
deze drukke weg de relatie van de  
Kasteelparken met de open ruimte - vinger  
die tussen de A12 en de E19 de stad  
binnendringt.  
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KASTELEN WORDEN PARKEN

Het Nachtegalenpark is ontstaan uit een aantal kasteeldomeinen en dankt zijn naam aan de afspanning ‘de 
Nachtegaal’ op de hoek van de Middelheimlaan en Beukenlaan. De domeinen zijn te lezen als afzonderlijke 
fragmenten, elk met hun eigenheid qua inrichting. 

Vogelzang is van de drie kastelen het oudste domein. In 1457 was er al een kleine lusthof aanwezig, die in 1630 
tot een echt hof van plaisantie met park uitgroeide. Omstreeks 1850 waren rond het kasteel 2 grillige vijvers 
aangelegd die met grachten in verbinding stonden met Middelheim. De rest van de parkaanleg had een Engelse 
stijl. Het domein werd in 1865 voor een belangrijk deel opgeslorpt door de Antwerpse vestingen. De rest werd in 
1895 verkocht aan een bouwfirma en verwaarloosd. Het kasteel werd in 1906 afgebroken, enkel de oranjerie en 
stallingen bleven behouden. In 1909 kon, dankzij tussenkomst van de provincie, de stad het domein toevoegen 
aan haar grondgebied op voorwaarde dat ze er, samen met Middelheim en Den Brandt een openbaar park van 
maakte.  

Al in 1563 blijkt er een hof van plaisantie met de naam Middelheim te bestaan dat met water omgeven was. Het 
huidige kasteel dateert van 1780. In die periode werden ook een boomgaard, moestuin en een symmetrisch park 
met beelden aangelegd. Rond 1850 werden de landbouwgronden van Middelheim-Laag eveneens omgevormd 
tot park, met een landschappelijke aanleg. De stad Antwerpen kocht het domein in 1910 aan en stelde het open 
als park. Pas in 1950 werd het eerste deel van het huidige publieke beeldenpark geopend. 

Kasteel Den Brandt en de Franse tuin ervoor dateren uit 1789. Midden 19e eeuw werd het domein uitgebreid 
met een parkbos. De Engelse tuin met grachten en vijvers achter het kasteel werd in 1870 ingericht. Het domein 
werd erna prooi van de verkavelingsdrang. In de randen werden woningen ontwikkeld. In 1910 verwierf de stad 
een deel van het domein en vormde het, samen met Middelheim en Vogelzang, om tot park. Pas in 1962 kreeg 
de stad het overige deel in bezit, dat ook in het Nachtegalenpark geïntegreerd werd. 

1830

1902

1949

1959

OORLOG IN HET PARK

Een verborgen kantje van 
het park Den Brandt zijn de 
8 bunkers die deel uitmaken 
van een bunkerdorp uit de 2e 
wereldoorlog dat verspreid 
lag over Den Brandt en het 
Wilrijkse Plein. De bunkers  
deden ooit dienst als  
hoofdkwartier van het Duitse 
legerkorps en zijn het enige 
nog complete onderdeel van 
de Atlanticwall. Aan de ingang  
van het park langs de  
Acacialaan werden 2 grote  
commandobunkers gebouwd. 
De overige 6 bunkers liggen 
langsheen de Paardendreef  
gesitueerd. Door hun  
zeldzaamheid vormen deze  
bunkers een specifieke  
bezienswaardigheid die uit 
heel Europa bezoekers naar 
het park aantrekt.  

CAMPUSSEN IN DE RANDEN

Een opvallend kenmerk van de Kasteelparken zijn de  
campusranden. Hierin vloeien open ruimte en  
bebouwing in elkaar over. De aanzet werd in 1920 
gegeven met de bouw van de Koloniale Hogeschool 
langsheen de Middelheimlaan. Samen met het art deco 
- gebouw werd integraal ook een deel van de open 
ruimte ingericht met o.a. een vijver.  

Met de bouw van het Medisch en Heelkundig Instituut 
Middelheim kwam de kolonisatie van de parkranden 
in 1945 pas echt op gang. Er werd resoluut voor een 
randstedelijke locatie in het groen geopteerd, geheel 
volgens de toenmalige stedenbouwkundige trends. 
Renaat Braem ontwierp een expressief kruisvormig 
hoofdgebouw dat vandaag nog steeds het landschap 
domineert. Verdere uitbreiding van het ziekenhuis en  
een nieuwe universitaire campus aan de  
Groenenborgerlaan zetten in de jaren 1960 de  
vercampussing van de parkranden door. Uit die periode 
dateert ook het Theologisch en Pastoraal Centrum op 
de hoek van de Beukenlaan.  



KASTEELPARKEN VANDAAG...

Groene long

Het landschap van de Kasteelparken is één 
van de meest beboste gebieden in Antwerpen. 
De combinatie van de bomenmassa met water-
partijen zorgt ervoor dat tot diep in de stad een 
verkoeling plaatsvindt. Daarbij is de ligging t.o.v. 
de open ruimte - vinger tussen A12 en E19 een 
pluspunt. Dankzij o.a. de dominante windeffecten  
wordt de koele lucht uit de stadsrand via dit  
landschap tot tegen de stadskern gevoerd. 

Door de ligging tussen grote verkeersassen  
vervult het boomrijke landschap ook een  
luchtfilterende functie in de stad. Een groot  
aandeel van het bomenbestand bestaat uit eiken 
en beuken. Deze verbeteren de luchtkwaliteit  
omdat ze in staat zijn de drie meest  
voorkomende vervuilende stoffen in een  
stedelijke context (fijnstof, stikstofoxiden en ozon) 
te absorberen. De porositeit van het landschap is 
door de afwisseling van open en meer beboste 
delen heel geschikt om de lucht te filteren.  

Stedelijke boshabitat

De Kasteelparken omvatten slechts één  
ecologisch kerngebied. Dit bestaat uit de parken 
Vogelzang, Den Brandt en Middelheim, samen 
met het gebied op de E19-tunnel. 

Dit landschap is belangrijk voor soorten die in 
een boshabitat thuishoren. De bosbestanden in 
de parken hebben een stedelijk karakter. Naast 
typische soorten voor parken (pinksterbloem) zijn  
er ook echte bosbewoners aan te treffen  
(bosanemoon, dalkruid en salomonszegel). 
Dankzij de leeftijd en aaneensluiting dragen de 
bosbestanden bij aan de biodiversiteit. 

De ecologische waarden van dit landschap  
kunnen versterkt worden door goede relaties met 
andere bosrijke gebieden zoals de Hobokense 
Polder, de Zuidelijke Kamers en het Rivierenhof.  
Zowel de Ringbermen als de forten vormen  
daarbij waardevolle stapstenen. 

Tussen beeld en sport

De Kasteelparken zijn in de eerste plaats gericht 
op zachte recreatie. Zowel de beboste delen als 
de open grasvlakten zijn plekken waar tal van 
Antwerpenaars graag vertoeven. Den Brandt en 
Vogelzang zijn ingericht met een padennetwerk  
en doorsteekbaar. Ook in Middelheim is zo’n  
netwerk aanwezig, maar dit park is niet altijd  
toegankelijk omdat het tevens een openlucht- 
museum is. De sportactiviteiten hebben een  
grote impact op de beleving van dit landschap. 
In het historische deel zijn er twee grote clusters: 
Astrid en Halve Maan. Aan de Eglantierlaan zijn 
ook nog een sportclub, een hondenloopzone en 
minigolf ingeplant. Deze functies verlevendigen 
de Kasteelparken maar hebben tevens invloed 
op de toegankelijkheid. De meeste activiteiten 
privatiseren immers een deel van de open ruimte. 
Daardoor is bijna de helft van dit landschap niet 
permanent toegankelijk voor alle stadsbewoners. 
Vooral op de sluitingsdag van het museum is het 
zoeken naar de open delen tussen de beelden 
en de sport. 

Het landschap ligt niet alleen dicht bij de  
stadskern, maar ook nabij enkele grote verkeers-
infrastructuren. De toegangswegen naar deze 
hoofdinfrastructuren omgeven en doorsnijden de 
Kasteelparken. 
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DRAADLOOS VERBONDEN 

Focus toekomstvisie

Het belangrijkste issue in dit landschap is de  
fragmentatie door afsluitingen en functies.  
Hoewel de Kasteelparken een compacte open 
ruimte vormt, wordt deze op terrein allerminst zo 
ervaren. De bezoeker moet zich letterlijk een weg 
zoeken doorheen de vele draden. 
De focus voor de versterking van dit landschap 
ligt dan ook bij het verder verbeteren van de  
samenhang, zowel functioneel (padennetwerk) 
als wat betreft de beleving van het groen. 

Concepten

DOORSTROMING
Het landschap ligt op het  
raakvlak van drie districten en 
op de overgang tussen kern-
stad en 20e eeuwse gordel. 
De Kasteelparken verbinden  
alle wijken errond en  
accentueren de samenhang 
en diversiteit ertussen.

Het landschap is een verblijfsplek en ook een 
passagegebied doorheen de stad. In noord-
zuid richting vervult de corridor voor soorten-
migratie, luchtkwaliteit en klimaat deze rol. 

LAPPENDEKEN
De kasteeldomeinen met  
gevarieerde stijlen drukken  
hun stempel op de beleving.  
De verschillende delen  
roepen andere sferen op die 
in mekaar overvloeien. 

De domeinen vormen een lappendeken van  
samenhangende plekken die als één  
landschap ervaren worden. Als de samenhang  
teveel verbroken wordt door afsluitingen,  
onderbrekingen in trajecten, barrières of  
degraderende groenelementen heeft dit  
onmiddellijk impact op het functioneren van 
het hele landschap. 

Strategieën

DOORSTEKEN
Door de vele afsluitingen is amper de helft 
van het park permanent toegankelijk en bijna  
uitsluitend van oost naar west te doorkruisen. 
Verbetering van de doorsteekbaarheid kan door:
● afsluitingen te beperken

- Tunnellandschap (deel museum uit draden halen)
- Halve Maan (herstructurering)
- campussen en museum (openwerken) 

● het padennetwerk selectief uit te breiden op 
overbodige trajecten te elimineren 

- Tunnellandschap (nieuw noord-zuid pad)
- Middelheim en Vogelzang (uitzuiveren) 
- Groenenborg (nieuwe aansluitingen) 

● barrières te verzachten
- Beukenlaan (verbinding Vogelzang _ Den Brandt)
- Eglantierlaan (verbinding Den Brandt _ strook)
- Groenenborgerlaan (doorlopend tunnellandschap)

● dreven te herstellen
- Middelheimlaan (aanvullen)
- Vogelzanglaan (beschermen)

WATERCIRCUIT UITBREIDEN
Water wordt i.f.v. de Ring via een kunstmatig  
circuit van zuid naar noord geleid en weer terug. 
De waterpartijen van de kastelen kampen met 
verdroging en verkleuring, terwijl de campussen 
veel regenwater bergen. Optimalisatie kan door:
● nieuwe waterelementen te introduceren

- Tunnellandschap (buffering + opstuwen)
- Halve Maan (buffering)

● water als landschappelijke afsluiting gebruiken
- Tunnellandschap (afsluiting museum)
- Halve Maan (afsluiting sport)

● de campussen aan te takken op het circuit
- universiteit en ziekenhuis (uitbreiding + reconversie)

HERSTRUCTUREREN
Heel wat functies (sport,...) werden adhoc in het 
landschap toegevoegd. Het evenwicht tussen 
park en invulling kan hersteld worden door:
● functies binnen het landschap te herlocaliseren

- Halve Maan (jeugdbeweging toevoegen)
- Eglantierlaan (minigolf meer centraal)

● recreatie te herstructureren
- Halve Maan (compact + bereikbaar)
- Eglantier (leesbaar + verbonden) 

 102  LANDSCHAPPEN

Kasteelparken_5 



ACTIES  (p274)

L05a Tunnellandschap

L05b Halve Maan

L05c Eglantierlaan

L05d Traag netwerk



AANDACHT VOOR ASSEN

Sinds 2008 is er voor het Nachtegalenpark een  
beheerplan in werking. Voor de andere delen 
van het landschap is er geen specifiek beheer  
uitgewerkt. Het beheerplan voor het  
Nachtegalenpark geeft een hele reeks  
maatregelen die inspelen op:
- de cultuurhistorische context
- de waterhuishouding
- landschappelijke en ecologische opwaardering
- de recreatie en toegankelijkheid

Binnen deze maatregelen gaat specifieke  
aandacht uit naar de assen die het park  
doorkruisen. Opwaardering van de belevings-
kwaliteit ervan is een prioriteit (28). 

Dreven _ Middelheimlaan
Deze laan is één van de historische dreven die het park 
van west naar oost doorkruisen. Door veroudering van het  
bomenbestand en de negatieve gevolgen van wildparkeren is 
de dreef op sommige plaatsen niet meer intact. Aan alle zijden 
werden aanpalende groene plekken afgesloten in functie van 
recreatieve activiteiten. 

Opwaardering door heraanplanting van laanbomen, in  
combinatie met herstel van de boomspiegels, verhoogt de  
beleving als aangenaam traject voor langzaam verkeer.  
Zonder het autoverkeer te bannen kan het groene  
verblijfskarakter zo aanzienlijk versterkt worden. 

Het wegnemen van draden langsheen de dreef bevordert de 
benutting en doorwaadbaarheid van het park. De laan wordt 
niet alleen lineair als verbindend element versterkt, maar 
vormt ook dwars doorheen het park een aaneensluiting van 
groene kamers die obstakelvrij in elkaar overvloeien.  

(28) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe bepaalde elementen aangewend kunnen worden om de continuïteit van het landschap te 
versterken. Het betreft o.a. paden, dreven,... . In de Kasteelparken zijn heel wat dreefstructuren en perspectieven aanwezig die de continuïteit van het  
landschap bepalen. Door deze terug te herstellen kan de beleving van de parken opgewaardeerd worden. Aandachtspunten zijn o.a. de Groenenborgerlaan, 
de Middelheimlaan, de Beukenlaan, de Eglantierlaan en de Vogelzanglaan. 
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Voorbeeld: Dreven _ 
voorstellen uit participatietraject

strategie 
DOORSTEKEN



VISUELE BODEMOVERGANG

In de Kasteelparken is de lemige ondergrond 
droog ten gevolge van de bemaling van de E19- 
tunnel. Door een intensief beheer in sommige  
delen treedt er ter hoogte van de graslanden 
geen successie tot bos op. Verderzetting van het  
intensieve maaibeheer bevordert er de  
verschraling waardoor sommige van de  
graslanden tot vergraste heide geoptimaliseerd  
kunnen worden (29). Daarmee maken ze op een 
bescheiden manier een eerste subtiele overgang 
tussen de leemgronden in het zuiden van de stad 
en de zandgronden in het noorden.  

BOSVERSTERKING

Voor de versterking van de groenstructuur is het 
wenselijk aandacht te besteden aan de gebieds-
eigen habitattypen. Voor dit landschap zijn dit:
- bos (eiken en beuken)
- park (mengbos)
Versterking van boshabitat in het park kan door:

● Structuurvariatie bevorderen. Er is in dit 
landschap relatief weinig variatie in leeftijd 
en omvang van het bosareaal. Dunning en  
aanplant kan de dichtere bosstructuur en  
verjonging bevorderen. 

● Zwaar hout behouden. Heel wat bosfauna is 
afhankelijk van oud en dood hout om aan 
voedsel te komen of om te nestelen. In parken  
wordt dat echter vaak verwijderd uit veiligheid. 
Op plekken die minder intensief benut wor-
den is het behoud van dit hout wenselijk. I.f.v.  
veiligheid kan kroonhout ontmanteld worden. 

● Liggend hout behouden. Voor sommige 
bosfauna is ook liggend dood hout van belang 
voor de voortplanting. I.p.v. dit te verwijderen 
kan het selectief blijven liggen. 

● Drevenbeheer. Vandaag wordt een beleid 
gevoerd dat bij 50% uitval alle bomen gerooid 
worden. Daardoor verdwijnen vaak gezonde  
oude bomen die voor bepaalde soorten  
belangrijk zijn. Een genuanceerde benadering  
via fasering, ritmering of een hoger uitval-
percentage is wenselijk waar een dreef een 
ecologische verbinding vormt of ondersteunt. 

● Structuurbeplanting toevoegen. Er komen een 
aantal grote open cultuurgraslanden voor. 
Deze hebben o.a. voor kleine zoogdieren een 
verbindende functie. Door lage opstaande  
vegetatie (struiken, heesters en hagen) toe te 
voegen worden verbindingen versterkt. 

● Lokaal betreding beperken. Typisch voor 
boshabitats is de onderbegroeiing met lage 
vegetatie. In een park verdwijnt deze vaak  
door recreatief gebruik. In de meest  
waardevolle boshabitats kan betreding buiten 
de paden beperkt worden door deze delen 
minder intensief te onderhouden. 

(29) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. De graslanden in de Kasteelparken worden omwille van de gebruiksfunctie intensief beheerd. 
De ondergrond van dit landschap is van nature vrij droog, waardoor het ook soorten van heischraal grasland kan omvatten. Het intensieve beheer laat toe om dit aspect van het park meer zichtbaar te maken. 
Anderzijds zijn ook de bosfragmenten in dit landschap interessant. Een evenwicht tussen grasland, bebossing en de parkfunctie zorgt voor een boeiend geheel met ecologische waarde. 
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Heischraal grasland

Middelheimlaan



ALTERNATIEVE AFSLUITINGEN

Voor terrestrische soorten, inclusief de mens zelf, 
zijn afsluitingen in groengebieden een barrière. 
Het negatieve effect kan voor sommige soorten 
gemilderd worden door afsluitingen aan de grond 
een stuk open te houden zodat kleine zoogdieren 
er onder door kunnen. 

In de Kasteelparken is ook de beeldkwaliteit  
belangrijk en dan zijn andere vormen van  
afsluiting meer aangewezen. Grachten, taluds 
of een haha hebben ook een afsluitend effect  
zonder het landschap visueel te domineren. Ze 
geven de recreant minder een gevoel dat het 
landschap door de compartimentering verkleind. 

In het landschap biedt water een mogelijkheid 
om het aantal draadafsluitingen in te perken.  
Door het overtollig regenwater, o.a. uit de  
aangrenzende campussen, te integreren in het 
watercircuit doorheen de Kasteelparken kan dit 
bijkomende volume aangewend worden onder 
de vorm van grachten. Deze vervangen dan 
draadafsluitingen. Dit is mogelijk langsheen het 
tunnellandschap en de Halve Maan. 
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Voorbeeld: Alternatieve afsluitingen_ 
voorstellen uit participatietraject

strategie 
WATERCIRCUIT

UITBREIDEN
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Voorbeeld: watercircuit uitbreiden _ Tunnellandschap
Een deel van het tunnellandschap werd opgenomen binnen het  
museumdomein en is daardoor afgesloten met draden. Binnen 
deze zone staan enkele paviljoenen met kleinere kunstwerken 
(depots) en een aantal monumentale objecten of installaties.  
De afsluiting beperkt nu enorm de noordzuid-gerichte  
doorsteekbaarheid van het park. 

In functie van de paviljoenen wordt een alternatieve  
landschappelijke afsluiting voorzien onder de vorm van  
grachten. Een groot deel van het tunnellandschap kan  
daardoor vrij toegankelijk gemaakt worden. Monumentale  
installaties worden kunstobjecten in publieke domein en  
verlevendigen de noordzuid-corridor doorheen het landschap. 
   

Tunnellandschap

PROJECTEN: MIDDELHEIM - 
GROENENBORG

In 2011 ontstonden in de  
Kasteelparken verschillende  
individuele initiatieven. Om 
deze af te stemmen werd een 
kader opgemaakt als leidraad 
voor de verschillende actoren.  
Uitgangspunt is opwaardering 
van de historische structuren en 
een optimalisatie van het tun-
nellandschap. 

In 2012 werd het beeldenpark 
uitgebreid met de hortiflora.  
Het museum had nood aan  
uitbreiding en dit introverte deel  
van het park kende weinig  
bezoekers. Door de integratie 
van kunst werd de hortiflora 
opnieuw attractief. Samen met 
Middelheim-Hoog en -Laag  
omvat het beeldenpark nu drie 
delen van het landschap, elk 
met zijn eigen typische sfeer.  

In 2014 werd een bestemmings-
plan (RUP) opgemaakt om een 
deel van het tunnellandschap 
langs de Groenenborgerlaan en 
een doorsteek naar de naast-
liggende woonwijk juridisch te 
beschermen. Dit deel van het 
landschap is een ecologische 
verbinding en vervult de rol van 
buurtpark. 



VERWEVEN RECREATIE

De impact van het hoge aandeel recreatie op het 
groen is vandaag in dit landschap vrij groot (30). 
Door enkele aanpassingen in inrichting en  
organisatie van het park kunnen verbeteringen 
voor fauna en flora gerealiseerd worden zonder 
de recreatieve functie te hypothekeren: 

● Lichtvervuiling beperken. Ten behoeve van de 
recreatieve functies is in het park veel  
verlichting aangebracht. Deze verstoort de 
bosbewoners. Verlichting wordt daarom  
beperkt en slim toegepast (sturende armatuur, 
lage intensiteit en sensorgevoeligheid). 

● Evenementen beperken. Parken zijn een 
geliefkoosd decor voor evenementen, 
vaak omdat het nog de enige plaatsen met  
voldoende open ruimte zijn. Opeenvolgende 
evenementen creëren echter teveel druk op 
het groenareaal, dat zich dan onvoldoende 
kan regenereren. Een beperking in aantal en 
spreiding in de tijd is wenselijk. 

● Verkeer beperken. Autoverkeer hoort in 
principe niet in parken thuis, maar de  
Kasteelparken worden doorsneden door  
enkele historische lokale wegen die wijken 
verbinden. Het autoverkeer blijft echter niet 
tot die wegen beperkt maar dringt dieper in de 
parken binnen waar het in conflict komt met de 
zachte recreanten. Om de belevingskwaliteit 
te versterken wordt autoverkeer beperkt tot de 
lokale wegen en dienstverkeer. 

● Wildparkeren tegengaan. Hoewel er in het 
landschap publieke parkings aanwezig zijn,  
wordt er vaak in de dreven en bermen  
geparkeerd. Dit is nefast voor de bomen en het  
andere groen. Wildparkeren wordt  
ontmoedigd via inrichtingsmaatregelen. Dit 
kan door obstakels aan te brengen, maar dat  
werkt vaak vandalisme in de hand. Een  
positievere aanpak is meer zorgt te besteden 
aan de trajecten tussen de toegangen van het 
park en de attractiepunten. Dit kan o.a. door 
de integratie van verblijfselementen, zoals 
spelaanleidingen. Het moet duidelijk zijn dat 
het park start aan de randen van het groen. 

(30) In het thema ‘Beleving’ op p256 wordt het evenwicht tussen de landschappelijke kenmerken en het gebruik van de open ruimte belicht. In de Kasteelparken 
vormt de aanwezigheid van recreatie een aandachtpunt voor de mate waarin het landschap beleefd kan worden. O.a. de toegankelijkheid van de  
historische elementen in het landschap (o.a. delen van het beeldenpark) en de leesbaarheid van de groenstructuur (o.a. ter hoogte van de sportterreinen) 
spelen daarbij een rol. Vooral de dreven hebben een groot potentieel om de doorwaadbaarheid van het gebied aanzienlijk te verbeteren.  
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Obstakels: bakken

Obstakels: paaltjes tegen wildparkeren

Verblijfselementen i.p.v. bakken

Verblijfselementen i.p.v. paaltjes

strategie 
HER-

STRUCTUREREN
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Recreatie herstructureren _ Halve Maan
Vandaag liggen de korfbalvelden adhoc binnen de  
voormalige militaire driehoekige structuur ingeplant. Dit  
betekent veel verloren intensief beheerde restruimten en veel 
met draden afgesloten parkgebied. 

Door de sportvelden rationeler in te plannen kan de  
sportcluster compacter georganiseerd worden. Er komt ruimte  
vrij om de jeugdbeweging vanuit de Vogelzanglaan te  
verplaatsen binnen de driehoekige structuur. Draden worden 
aan de zijde van het park vervangen met een landschappe-
lijke afsluiting door de vroegere grachten te herstellen. 

Door de verplaatsing van de jeugdbeweging kunnen op  
sommige plekken nieuwe aanplantingen gebeuren. Daar-
door kan het historische karakter van het park terug versterkt  
worden. Het wordt tevens mogelijk om de indringing van  
auto’s in het park beter te beheersen en de dreefstructuren ter 
hoogte van de Melkerij op te waarderen.  

Halve Maan



Juridisch kader

Het grootste deel van het groenareaal binnen 
dit landschap heeft volgens gewestplan of RUP 
de bestemming ‘parkgebied’ en is dus als groen  
beschermd. Een klein deeltje van het  
tunnellandschap is gewoon ‘groengebied’.  
Andere delen met een harde bestemming vallen 
binnen de bescherming als historisch landschap 
of omvatten bebouwing (voorzieningen). 

Stukken groen met een bebouwbare, mogelijk 
bedreigende bestemming zijn:
● de noordelijke toegang van Den Brandt
● de zuidelijke relatie naar de Struisbeekvallei

In beide gevallen is de situatie niet bedreigend 
omdat de toegang van Den Brandt eigendom is 
van de stad zelf en de zuidelijke verbinding in de 
onbebouwbare zone boven de tunnel ligt. Toch 
is het in beide gevallen wenselijk op termijn een  
juridische omzetting naar groengebied op te  
nemen aangezien het in beide gevallen om  
waardevolle stukken groen gaat. 
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Impact interventies

De kleine stukken woongebied ter hoogte van 
de ingang van Den Brandt en het zuidelijke  
tunnellandschap worden herbestemd naar groen-
gebied. Door deze herbestemmingen neemt het 
aandeel juridisch groen in dit landschap met 
1,4% of toe. 

De stelplaats van de groendienst in het gedeelte 
Vogelzang zal op korte termijn geherlocaliseerd 
worden buiten het landschap. De vrijgekomen 
ruimte wordt zoveel mogelijk terug bij het park 
gevoegd. Dit levert 1,3 ha extra groen op. 

In het Nachtegalenpark zitten nog twee grotere 
percelen privaat domein. Deze hebben een park-
achtige inrichting maar zijn nu niet toegankelijk.  
Door verwerving kunnen deze delen, samen  
3,8 ha, aan het publieke landschap toegevoegd 
worden. Door ook het deel van het museum dat 
zich in het tunnellandschap bevindt uit de draden  
te bevrijden wordt nog 5,1 ha groen extra  
permanent toegankelijk. Tenslotte kan het vertrek 
van de stelplaats en de verwerving van één van 
de private gronden aangewend worden om de 
hele zone van de Halve Maan te herorganiseren. 
Sport en recreatie worden beter geïntegreerd in  
het park. Daardoor krijgt 5,5 ha een betere  
inrichting. 

Na realisatie van alle acties die het groenplan  
nastreeft zal het groene areaal van de  
Kasteelparken met 1,3 ha of 0,8% gegroeid 
zijn. 

Daarnaast zal 14,4 ha van het bestaande  
areaal of 9,4% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Schijnvallei
natuurlijk in evenwicht 6



De Schijnvallei is en onderdeel van de open  
ruimte - vinger die vanuit Schilde langs het  

Albertkanaal de stad binnendringt. 



De open Schijnvallei dringt aan de oostzijde 
van Antwerpen diep in het bouwweefsel door tot  
helemaal aan de kernstad. Het is de enige  
locatie in de stad waar de 20e eeuwse gordel nog  
echt volledig doorsneden wordt door een  
continue groene vinger.

Het Groot Schijn is de drager van dit landschap. 
De rivier doorkruist het gebied vanuit het noord-
oosten in Wijnegem en Wommelgem om vanaf  
de stadsgrens verder langs de rand van het  
landschap richting Schelde te vloeien. Ter  
hoogte van de Turnhoutsebaan eindigt de  
natuurlijke loop van de beek. Vanaf de Ring- 
bermen stroomt het Groot Schijn nog slechts een 
klein stukje bovengronds langs de snelweg, om  
vervolgens onder de infrastructuren te  
verdwijnen.  
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KASTELEN WORDEN PROVINCIAAL DOMEIN

Het provinciaal domein Rivierenhof omvat een oppervlakte  
van 130 ha en is daarmee het grootste park in de stad  
Antwerpen. De naam, die ooit Ter Rivieren was, verwijst naar 
de aanwezigheid van de door het park meanderende rivier  
het Schijn en de vijvers die daarbij zijn ontstaan. Het  
provinciaal domein is gegroeid uit twee middeleeuwse  
landgoederen: Hooftvunder en Ter Rivieren. 

In 1514 werd Ter Rivieren door een rijke koopman  
omgevormd tot een hof van plaisantie. Het domein  
veranderde daarna vaak van eigenaar en werd in 1618  
aangekocht door de jezuïetenorde en grondig heringericht 
met wandeldreven, visvijvers en bospartijen. In 1693 slaagde 
de orde erin het inmiddels vervallen Sterckshof aan te kopen.  
Het landgoed Hooftvunder groeide sinds 1524 onder de  
familie Sterck uit tot het Sterckshof. Zij verbouwden de hoeve 
tot een kasteel. 

In 1776 werden beide domeinen gekocht door de Antwerpse 
bankier Cogels, die het geheel opnieuw liet herinrichten tot  
de vorm die we vandaag nog kennen. In 1921 werd het  
volledige domein verworven door de provincie die het gebied 
wilde redden van een voorgenomen verkaveling. Het was de  
eerste maal dat een provinciebestuur een groendomein  
aankocht om het open te stellen voor het ruime publiek. Er 
werd gekozen voor een nieuw type park, geen wandelpark  
voor de stedelijke burgerij maar een plaats voor sport en  
recreatie voor de gewone recreant. Het resultaat bleef echter 
aanvankelijk nog vrij klassiek met ‘beschaafde’ activiteiten.  



SCHIJNVALLEI VANDAAG...

Bekencomplex

De Schijnvallei wordt gevormd door een complex 
van beken (Koudebeek, Rollebeek, Dorpsloop 
en Diepebeek)  die op hun weg naar de Schelde 
met het Groot Schijn samenvloeien. Hoewel de  
beken in het landschap eerder op een  
bescheiden manier aanwezig zijn, vormt de  
waterhuishouding in de vallei al langer een  
aandachtspunt voor de stad. 

Het natuurlijke watersysteem wordt sinds de 18e 
eeuw beïnvloed door de stadsontwikkeling. Het 
verloop van het Groot Schijn is vanaf het punt 
waar ze de kernstad ontmoet meermaals op een  
artificiële wijze aangepast. De rivier werd  
overwelfd en het tracé werd opeenvolgend meer 
noordwaarts verlegd. Tegelijkertijd werd de beek-
vallei in de kernstad opgehoogd en volgebouwd. 
Het Groot Schijn botst nu ter hoogte van de Ring 
op een soort stedelijke dam. De overgebleven 
vallei heeft daarom momenteel stroomopwaarts 
een belangrijke rol in het voorzien van de ruimte  
die de beek nodig heeft om alle water van  
hogergelegen gebieden te bufferen en infiltreren.  
Een groot gedeelte van het landschap in  
Wommelgem, Wijnegem en Deurne is effectief 
overstromingsgebied.  

Diversiteit tussen stad en nat zand 

De dominante habitats zijn park en soortenarm 
grasland. Deze vertegenwoordigen enerzijds het 
door de mens gecreëerde cultuurlandschap en  
anderzijds de aanwezigheid van de natte  
zanderige beekvallei. Samen vormen ze meer 
dan de helft van het landschap. De rest van de 
Schijnvallei bestaat uit een rijke schakering van 
diverse andere habitats. 

De Schijnvallei omvat in Antwerpen één  
kerngebied: Rivierenhof-Ruggeveld. Dit vertoont  
al een zekere verstedelijking. Buiten de  
stadsgrenzen bestaat het landschap nog  
grotendeels uit de typische natte zandige vlakten 
met bloemenrijke graslanden. Binnen de stads-
grenzen is de Schijnvallei ingericht als park en 
recreatiegebied. In de directe omgeving van het 
Groot Schijn is het natuurlijke systeem wel nog 
herkenbaar, zij het dat de oevers van het Groot 
Schijn zowat overal sterk zijn opgehoogd.  

Het landschap vormt een habitat voor soorten die  
zich in natte zandgronden thuisvoelen. De  
combinatie van de beken en zandige plateaurand 
is een ecologisch waardevolle gradiënt en wordt 
nog aangevuld door de stedelijke context. De  
vroegere kasteeldomeinen Rivierenhof en  
Sterckxhof zijn belangrijk voor typische park- en 
bossoorten. De Schijnvallei heeft ecologische 
wisselwerking met Ertbrugge, Bospolder - Ekers 
moeras en de Ringbermen i.f.v. soorten die aan 
zandige of natte habitats gebonden zijn. Met het 
Nachtegalenpark is er een uitwisseling in functie 
van park- en boshabitat.  
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NATUURLIJK IN EVENWICHT 

Focus toekomstvisie

De Schijnvallei is één van de weinige bewaarde 
beekvalleien in Antwerpen. De beek kreeg lang 
weinig aandacht en werd door recreatie naar de 
achtergrond verdrongen. Nieuwe projecten keren 
deze tendens om. De beekvallei krijgt terug de 
ruimte die ze van nature nodig heeft. Recreatie 
wordt evenwichtig in clusters geherstructureerd. 
Een andere focus is de relatie met de omgeving.  
Een goede aansluiting met het glacis van  
Ertbrugge, Ringbermen en woonweefsel is een 
meerwaarde voor de  stedelijke groenstructuur. 

Concepten

FLUCTUEREND WATER
Het Groot Schijn creëert 
een vallei doorheen de 
droge zandgronden van 
de Kempen. Het regen-
water sijpelt daarin snel 
door richting Schelde. 

De beken verzamelen dit water. Afhankelijk  
van de weersomstandigheden fluctueert de  
waterhuishouding sterk. Bij droog weer zijn de 
beken smalle waterlopen. Bij hevige regenval  
verandert de vallei in een watermassa.  
Vroeger werden de afvoerpieken opgevangen  
door de beemden en moerassen. Door de  
verzegeling treedt nu overstroming op. 

RECREATIEDYNAMIEKEN
De Schijnvallei omvat 
veel activiteiten. Hoe 
verder van de stad, hoe 
meer het landschap  
van hoog- naar laag-
dynamisch evolueert. 

De beleving van de Schijnvallei wordt mee  
bepaald door de randen van het landschap. Aan 
de zuidelijke zijde vormt de weginfrastructuur  
een sterke grens en harde barrière. Aan de  
noordzijde is de rafelige bebouwing slechts 
een vage begrenzing. 

Strategieën

VERWEVEN
De Schijnvallei evolueerde tot een gevarieerd 
landschap waarin verschillende activiteiten in 
het natuurlijk kader werden geïntegreerd. De  
afbakening van functies nam daarbij de overhand  
waardoor de samenhang in de beekvallei  
vervaagde. Herstel van landschappelijke eenheid 
kan door elementen evenwichtig te verweven.
● water ruimte geven en beleefbaar maken:

- Rivierenhof (herlocaliseren recreatie)
- Park Groot Schijn (groene voegen creëren)

● versterken van natuurlijke habitats:
- Rivierenhof (natuurbeheer in broekbossen en 
   natte weilanden)
- Park Groot Schijn (herstel bloemenrijke natte 
   graslanden en opwaardering bossen)

● verbeteren van landschappelijke relaties: 
- Turnhoutsepoortknoop (herinrichting)
- Turnhoutsebaan (verbinding Groot Schijn en Ertbrugge) 
- Krijgsbaan (opwaarderen beektracé) 
- Park Groot Schijn (doorsteek onder E313 / Koudebeek)

● uitzuiveren rafelranden:
- Silsburg (inrichtingsvisie voor het resterend deel 

van het woonuitbreidingsgebied waarin de combinatie 
van respectvol omgaan met de Koudebeekvallei en  
tegelijk woonverdichting centraal staan) 

BELEVEN
De Schijnvallei dringt diep in het stadsweefsel 
door en wordt daardoor direct geconfronteerd 
met stedelijke infrastructuren. Verkeer en geluid 
hebben impact op de ervaring van het landschap. 
De beleving kan verbeterd worden door:
● wegen die door het landschap gaan te 

downgraden en te vergroenen:
- Ruggeveldlaan (versterken groen lint door aanplant
    laanbomen)
- Hooftvunderlei _ Sterckshoflei (accentueren van
   oversteekplaatsen)

● de E313 af te schermen:
- minimaal geluidsscherm aan zijde van park voorzien
- ideaal haalbare structurele aanpassingen (inkapseling, 
   intunneling,...) voorzien bij de herinrichting van de 
   infrastructuurknoop 
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ACTIES  (p276)

L06a Ruggeveld

L06b Rivierenhof

L06c Silsburg

L06d Wegenis



HABITATBEHEER

De Schijnvallei is vrij intact bewaard  
gebleven, zowel wat betreft het natuurlijke 
meanderende traject van de beek zelf als de 
landschappelijke variatie in habitats. Zowel in 
het provinciaal domein Rivierenhof als in het  
nieuwe park Groot Schijn wordt een beleid  
vooropgesteld dat vooral gericht is op de  
landschappelijke beleving van de groene ruimte 
in al haar aspecten. 

Het duurzaam behoud van de habitatdiversiteit 
vergt een aangepast beheer met oog voor:
● Bosverjonging en -ontwikkeling:

- behoud van structuurvariatie 
(dunning + aanplant)

- behoud zwaar hout 
(liggend + kroonontmanteling)

- drevenbeheer (fasering, ritmering, hoger 
   uitvalpercentage)
- stimulering ondergroei (beperkte betreding)

● Graslandvariatie:
- differentiatie maaifrequenties
- gradiënten maai-intensiteit

● Dynamische overgangszones:
- hakhoutbeheer (mantel)
- ruigtebeheer (zoom = 2 à 3 maal maaien)
- extensieve begrazing

Een aandachtspunt vormen de sterk  
opgehoogde dijken langs het Groot Schijn.

Grotendeels parkgebied neemt het landschap 
ook een educatieve rol op, zowel m.b.t. cultuur-
historisch erfgoed als natuurinitiatie. Daardoor 
zijn er niet alleen autochtone planten aanwezig 
maar ook heel wat exoten. Het gaat om soorten  
die omwille van hun bijzonder decoratieve  
karakter in het park werden geïntegreerd  
(azalea, rododendron, roos, catalpa,  
moerascypres, citrusplanten,...). Omdat het  
Rivierenhof een botanische tuin is (actief binnen 
het netwerk van de VBTA (31)) met erg uitgebreide 
en internationaal bekende collecties die  
vakkundig beheerd worden, vormen ze een 
meerwaarde voor dit landschap. 

De belevingswaarde van het landschap is niet  
beperkt tot waarnemen, maar richt zich ook op het 
actief deelnemen aan de groene ruimte. Naast 
de integratie van hoogdynamische recreatie is 
extra aandacht nodig voor zachte recreatie. Als 
top van een groene vinger vormt dit landschap 
de transitiezone bij uitstek tussen de kernstad en  
de groene stadsrand. Een performant  
padennetwerk maakt de Schijnvallei beleefbaar 
en doorsteekbaar. 

(31) VBTA is de Vereniging voor Botanische Tuinen en Arboreta
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KLIMAATCORRIDOR 

De Schijnvallei ligt t.o.v. de kernstad gunstig om 
bij mooi en open weer, wanneer onder invloed 
van hoge druk de temperatuur hoger oploopt, 
toch voor de nodige verkoeling te zorgen (32). Het 
landschap heeft door haar natuurlijke variatie nu  
al heel wat eigenschappen die de werking als  
klimaatcorridor positief beïnvloeden en dus  
behouden of versterkt worden:
- aandeel aaneengesloten bebossing
- afwisseling bos - grasland - akker 

(gesloten _ open)
- stromend water (beken) doorheen de volledige 
    corridor
- stilstaand water (vijvers en plassen)

Naast verkoeling vervult de Schijnvallei ook een  
belangrijke waterbergende rol (33). De natuurlijke 
meandering, die nog redelijk gaaf aanwezig is,  
verhoogt het waterbufferend vermogen. Naar de  
toekomst toe kan de waterberging gevrijwaard  
worden door:
- het aandeel bebouwing of verzegeling te 

beperken
- onderbrekingen van het beektracé te vermijden

In beide gevallen (verkoeling en waterbuffering)  
kan de functie van de Schijnvallei versterkt  
worden door de beek ook in haar verdere traject 
terug op te waarderen. De gunstige impact van 
dit landschap op de kernstad wordt immers sterk 
beperkt vanaf het punt waar de beek ingebuisd 
en omgeleid wordt (34). 

PROJECTEN: 

RUIMTE IN RIVIERENHOF

In 2009 maakte de provincie een PRUP op voor het domein 
Rivierenhof. Dit plan voorziet o.a. de herlocalisatie van een 
aantal recreatieve functies binnen het domein zelf om zo de  
historische en natuurlijke waardevolle delen van het park  
terug op te kunnen waarderen. 

PARK GROOT SCHIJN

In 2010 werd het masterplan voor Park Groot Schijn  
goedgekeurd. De ambitie is de ontwikkeling van een  
landschap dat de ecologische waarde van de vallei van Schijn 
en Koude Beek combineert met de recreatieve noden van de 
stad. In het masterplan wordt de recreatie  georganiseerd in  
‘programmakamers’. Deze worden samen tot een park  
gebundeld door ‘voegen’ waarin het landschap ruw is en de 
beken voldoende ruimte krijgen. 

(32) In het thema ‘Klimaat’ op p250 worden de potenties van sommige groengebieden m.b.t. de klimaatadaptatie belicht. Enkele van de landschappelijke dragers die hiervoor in aanmerking komen zijn ook in de 
Schijnvallei aanwezig. 

(33) In het thema ‘Water’ op p252 wordt dieper ingegaan op de noodzaak om water voldoende ruimte te geven. Daarbij krijgt de groene ruimte een prominente rol toebedeeld. 

(34) In het thema ‘Netwerk’ op p260 en de case ‘Schijn-Schelde-verbinding’ op p346 krijgt de specifieke locatie van het verdwenen Schijntracé bijzondere aandacht i.f.v. de rol in de stedelijke groenstructuur. 
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Verkoelend effect vegetatietype
Bos - 5°C

Akkers - 3°C

Grasland - 2°C

Stilstaand water - 1°C

Stromend water - 3°C



CONTACTZONES

De overgangen in de Schijnvallei, zowel intern 
als aan de randen, zijn de plekken waar het  
landschap het meest onderhevig is aan  
degradatie (35). 

Interne contactzones zijn locaties waar de  
beekvallei dwars doorsneden wordt door  
infrastructuren. Vaak treden problemen op m.b.t.  
oversteekbaarheid en leesbaarheid. Een  
specifieke inrichting versterkt de relatie tussen  
de delen van de vallei:
- herkenbare en veilige oversteekplaatsen d.m.v. 

materialisatie
- conflicten tussen gebruikers (voetganers, 

fietsers,...) beperken door een leesbare  
inrichting

- accentuering door vergroening
- aangepast profiel groen lint (boulevard)

(35) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe bepaalde elementen aangewend kunnen worden om de continuïteit van het landschap te 
versterken. Het betreft o.a. paden, perspectieven,... . In de Schijnvallei zijn heel wat paden, dreefstructuren en perspectieven aanwezig die de continuïteit 
van het landschap bepalen. Door deze op te waarderen kan de beleving van de vallei versterkt worden. Aandachtspunten m.b.t. het overlappen van  
barrières zijn o.a. de Sterckxhoflei, de Hooftvunderlei, de Ruggeveldlaan en de Autolei. 
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Voorbeeld: Contactzones_ 
voorstellen uit participatietraject

Hooftvunderlei

strategie 
BELEVEN



Contactzones aan de randen zijn er zowel met 
andere landschappen als met het omringende 
woonweefsel. Tussen landschappen onderling 
wordt de relatie versterkt door:
- het voorzien van logische trage verbindingen
- zachte beleefbare overgangen tussen de 

diverse groenelementen
- dosering van recreatieve activiteiten
- herkenbare en uitnodigende toegangen
- elimineren, compacteren of overbruggen van 
   barrières

De relatie met het omliggende weefsel heeft  
betrekking op zowel bestaande bebouwing als 
nog nieuw te ontwikkelen gebieden. 

De bestaande bebouwing omvat de noordrand 
van het landschap, waar de Schijnvallei grenst 
aan de Turnhoutsebaan. Opwaardering van de 
grenslijn kan door o.a.:
- vergroening van de tuinen (hagen, bomen,...)
- kwalitatieve afsluitingen 
- uitzuivering van de grenslijn (wegwerken 

hoeken)
- creëren van nieuwe fronten op plekken waar dit
   mogelijk is 
- aansluitingen op doorsteken of toegangen

Nieuwe bebouwing is o.a. nog mogelijk in  
Silsburg, rond de Van Strydoncklaan. Dit gebied 
ligt nabij de Koudebeek, een zijstroom van het 
Groot Schijn. Nieuwe bebouwing houdt rekening 
met de typische eigenschappen van een beek-
vallei door:
- respect voor het natuurlijke reliëf
- groene dooradering
- ruimte voor waterbuffering en -infiltratie
- beperken van de footprint/verzegeling
- visuele en fysieke relaties met Park Groot Schijn
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Contactzones _ Turnhoutsepoortknoop
De Turnhoutsepoortknoop vormt vandaag een grote  
barrière tussen de groenarme kernstad en het op stads 
deelniveau functionerende park Rivierenhof. Door de  
bereikbaarheid voor zwakke weggebruikers te verbeteren  
en het groen verder de stad in door te trekken wordt 
het Schijnvalleilandschap sterker in het stadsweefsel  
verweven. 

Aan de zijde van het Rivierenhof wordt bij de in het PRUP 
voorziene herorganisatie van de sportcluster maximaal  
rekening gehouden met ruimte voor het Groot Schijn. 
Langs de beek wordt een ruime strip vrijgehouden en een 
fiets- en  wandeltraject voorzien. Dankzij de vrije ruimte 
kunnen de oevers van het Schijn natuurlijke heringericht 
worden. 

Hooftvunderlei



Juridisch kader

Bijna de hele Schijnvallei is bestemd als open 
ruimte, hetzij als groen-, park-, landbouw- of  
recreatiegebied. 
Alleen de begraafplaats heeft de bestemming 
‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen’, 
maar maakt integraal deel uit van het Park Groot 
Schijn. 

Aan de zuidrand van het landschap zijn delen 
van Silsburg bestemd als woongebied. De aard 
van dit stuk van het landschap, namelijk kleine  
weilanden en volkstuinen temidden van  
woonfragmenten, laat de integratie van  
bijkomende nieuwe bebouwing toe zonder de  
karakteristieken van de Schijnvallei aan te  
tasten. Een herbestemming van dit deel is geen 
noodzaak. Belangrijk is wel dat bij ontwikkeling 
voldoende rekening gehouden wordt met de 
landschappelijke context. 

Qua groenbestemmingen is 75% parkgebied. De 
overige gebieden met een groene bestemming 
zijn bijna allemaal natuurgebied (24%). Dit zijn 
de delen langsheen het Groot Schijn. 
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Impact interventies

Aangezien bijna het volledige landschap 
reeds een groene bestemming heeft, zijn geen  
herbestemmingen nodig. Recent werd o.a. voor 
het hele Rivierenhof al een ruimtelijk uitvoerings-
plan (PRUP) door de Provincie opgemaakt en 
ook voor het park Groot Schijn maakte de stad 
zelf al een RUP op. 

Nagenoeg het hele landschap is vandaag al i.f.v. 
groen, landbouw of recreatie ingericht en het  
gebied ligt ingebed in redelijk dicht recent  
bebouwd gebied. Daardoor is een omzetting 
van bestaande bebouwing naar bijkomend  
groengebied niet relevant. 

Hetzelfde geldt voor de herinrichting van  
verhardingen. Het landschap heeft vandaag al 
een groene inrichting met niet veel verzegeling.  
Het bestaande groen is bovendien al vrij  
kwalitatief, waardoor herinrichting quasi niet  
noodzakelijk is. Recent werd ter hoogte van  
Boterlaar al een heel stuk van het landschap 
aangepakt en omgevormd tot een groene vallei 
met volkstuinen langs de Koudebeek. Ter hoogte  
van de Turnhoutsepoortknoop werd in het  
Rivierenhof ook de parking heringericht en  
vergroend. De belangrijkste ingreep die nog  
gepland is voor de volgende jaren, is de verdere 
uitvoering van de sportfabriek in het park Groot  
Schijn. Dat betekent dat ongeveer 20 ha  
recreatiegebied heringericht zal worden

Na realisatie van alle acties die het groenplan  
nastreeft zal het groene areaal van de  
Schijnvallei status quo gebleven zijn. 

Daarnaast zal 20,0 ha van het bestaande  
areaal of 3,6% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Glacis van Ertbrugge
recreatieve relicten 7



Zowel vanuit Antwerpen als Wijnegem is de bebouwing 
geleidelijk uitgedeind waardoor dit landschap een grote 
ingesloten stapsteen vormt tussen de open Schijnvallei 

en de bosrijke omgeving op het Kempisch Plateau.    



BOSUIL: THE GREAT OLD

Het meest recreatieve deel van dit landschap is een stukje moderne  
geschiedenis. Het Bosuilstadion is de thuisbasis van RAFC, opgericht in 
1880 en de oudste voetbalclub van het land. Voor de club hier terecht-
kwam speelde ze op locaties in Antwerpen en Berchem. In 1923 kreeg 
RAFC eindelijk zijn definitieve stek in Deurne nabij het landgoed Bosuil.  
De omgeving bestond uit weilanden en er was nog geen woning te  
bespeuren. Het statige stadion was op dat moment het grootste van  
België. Het is sindsdien enkele keren vergroot en vernieuwd, maar heeft  
vandaag veel van zijn oorspronkelijke glorie verloren. De terreinen  
ernaast zijn grotendeels verkaveld, behalve aan de oostzuidelijke zijde, 
waar het stadion aansluit op de Bremweide. 

ERTBRUGGE EN ZWARTE AREND: RESTEN VAN LUSTHOVEN

Het domein Ertbrugge bestaat al onder die naam sinds 1370 en was toen een hoeve. Sinds de 16e eeuw is het een hof van plaisantie. 
Het huidige classicistische kasteel dateert uit circa 1800. Het domein is nu privaat eigendom. Veel van de gronden errond vertonen nog 
een oorspronkelijke landschapsstructuur en werden door het Agentschap voor natuur en bos (ANB) verworven. 

Er werd een project gestart om de weilanden te transformeren naar soortenrijke habitats. Ook de 
verbinding van de resterende boskernen is een doelstelling. 

De bossen van Ertbrugge behoren tot de oudste bosbestanden in en rond Antwerpen en omvatten 
veel oude bosplanten die uitsluitend in deze habitat voorkomen zoals bosanemoon. Eén van de 
opvallendste kenmerken van het gebied is de Bozedreef, een lindendreef die het kasteel met de 
Turnhoutsebaan verbindt. 

Het domein Zwarte Arend grenst aan Ertbrugge. Waar de gronden rond Ertbrugge gaaf bewaard bleven, is dit bij de Zwarte Arend niet 
het geval. Alle akkers errond werden verkaveld en het domein ligt vandaag grotendeels ingekapseld in woonweefsel. Dit lusthof dateert 
reeds van omstreeks 1630, het huidige kasteel werd gebouwd in 1784. Het domein is sinds 1957 in handen van het Antwerpse OCMW 
en omgebouwd tot rusthuis. Vandaag zijn er enkele vzw’s gevestigd.  

BREMWEIDE: STORT WORDT PARKLANDSCHAP

Tot 1970 was de site van de Bremweide een stortplaats 
en autokerkhof. In 1969 werd beslist er een speelweide 
van te maken. Een groot deel van de gronden werd 
onteigend. In 1970 kreeg Jacques Wirtz de opdracht  
om het gebied om te vormen tot een openbaar  
landschapspark. Het ontwerp volgt de principes van de 
Engelse landschapsstijl met een afwisseling van open 
gazons, gesloten bosfragmenten en reliëfelementen.  
Er werden geen paden of andere infrastructuur  
voorzien. De naam refereert naar de stuifzandduinen 
waarop brem en heide aanwezig was. 
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Het Glacis van Ertbrugge is een stuk open ruimte  
dat zich langs de oostelijke grens van de stad  
situeert en bijna evenredig over Antwerps en  
Wijnegems grondgebied verdeeld is. Het gebied ligt niet 
alleen op een bestuurlijke grens, maar vormt ook de 
zanderige drogere rug tussen de valleien van het Groot 
Schijn (ten zuiden) en het Klein Schijn (ten noorden). De 
term ‘glacis’ slaat op de zachte glooiing in het reliëf die dit 
gebied kenmerkt. Het is één van de laatste onbebouwde 
droge gebieden binnen de hele stad Antwerpen. 

Het glacis is een open ruimte die vandaag bijna volledig 
afgesneden is van de andere landschappen. Aan de zijde 
van de Turnhoutsebaan is er een kleine connectie met de 
Schijnvallei. In noordelijke richting is er nog een smalle 
aansluiting naar het groengebied Bijkhoeve te Wijnegem. 



Oude stuifzandduinen

Vanaf de Schijnvallei wordt het gebied ten  
noordoosten van de stad beïnvloed door de  
Brabantse wal. Deze vormt de rand van het  
alluviaal gebied van de Schelde. Aan de  
zuidelijke rand van de wal zijn een aantal oude 
stuifzandduinen aanwezig. Antwerpen is op zo’n 
duin langs de Schelde ontstaan. Ter hoogte van 
Deurne-Noord creëren de stuifzandduinen een 
glooiing: het glacis van Ertbrugge. 

In Vlaanderen zijn stuifzandduinen een zeldzaam 
fenomeen dat bijna nog uitsluitend in de Kempen 
voorkomt. De oude stuifzandduinen aan de rand 
van de Brabantse Wal zijn hiervan restanten die 
door processen van successie en verstedelijking 
geleidelijk vervaagd zijn. Enkel de droge zandige  
ondergrond en de glooiingen in het reliëf  
verwijzen vandaag nog naar de vroegere duinen. 

Natuur in traditionele en nieuwe elementen

Stuifzandduinen vormen een bijzondere biotoop  
die gekenmerkt wordt door een lage  
bodemvochtigheid, een voedselarme bodem, 
bezonning en grote temperatuurverschillen. Het 
typische verstuiven van zand onder invloed van 
de wind doet zich nog amper voor in Vlaanderen. 
Om stuifzandduinen in stand te houden is een 
oppervlakte van minimum 15ha nodig. Indien er 
onvoldoende winddynamiek optreedt evolueren 
stuifzandduinen via natuurlijke successie naar 
graslanden en uiteindelijk bossen. Dat proces 
voltrekt zich ook in het Glacis van Ertbrugge. Het 
merendeel van het landschap bestaat uit droog 
grasland, aangevuld met kleine bosjes.  

Het Glacis van Ertbrugge omvat twee  
kerngebieden: Ertbrugge en Bremweide. Deze  
kenden de laatste decennia een andere  
ontwikkeling. Ertbrugge bleef vrij intact  
behouden en wordt gekenmerkt door traditionele 
landschapselementen zoals grasland en bos-
fragmenten. In de Bremweide werd in 1970 een 
nieuw open landschap aangelegd dat inspeelde 
op de oorspronkelijke karakteristieken van het 
gebied. Boomgroepen definiëren kamers met  
schrale graslanden, die bijna onmerkbaar  
overgaan in het traditionele Ertbrugge. De  
schrale en droge graslanden van de Bremweide  
zijn erg zeldzaam. Permanente en niet te  
zware verstoring door recreatie, in combinatie  
met maaien, heeft hier dit natuurtype in stand  
gehouden.   

Tussen de beide kerngebieden onderling is er 
een nauwe ecologische relatie. Het landschap  
kent ook soortenuitwisseling met de Ringbermen, 
Bospolder, Kijkuit en Wijtschot. De relatie met  
de Ringbermen is historisch gegroeid. De  
stuifzandduinen liepen er ooit via het  
stadscentrum door naar de Schelde. Vanuit de  
bermen kunnen zandgerelateerde soorten  
versterkt of geïntroduceerd worden. De relatie  
met de Bospolder genereert vooral een  
uitwisseling van avifauna. 

GLACIS VAN ERTBRUGGE VANDAAG...
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Vorming van stuifzandduinen onder invloed van de wind





RECREATIEVE RELICTEN  

Focus toekomstvisie

Het glacis van Ertbrugge bestaat uit authentiek  
landschap met beperkte transformaties, die  
getuigen van recente stadsontwikkelingen. Het 
landschap heeft, dankzij de oude en moderne 
relicten, recreatieve potentieel. De focus ligt op 
het doorwaadbaar maken voor zachte recreatie. 
De aansluiting op de omgeving is even belangrijk 
als een goede samenhang via een uit te bouwen 
langzaam netwerk. 
Een extra aandachtspunten zijn de tweede  
havenontsluiting en doortrekking van de A102. 
De impact op het landschap is onvermijdelijk  
maar kan tot een opportuniteit omgebogen  
worden. De werken bieden de mogelijkheid om 
de missing link tussen dit landschap en de open 
ruimten over het Albertkanaal te creëren. 

Concepten

MILLEFEUILLE 
Het glacis was eeuwenlang 
een combinatie van landbouw  
en bos. Nu maken weiden 
plaats voor bloemrijke gras-
landen, die beheerd worden 
i.f.v. hogere natuurwaarden 
als fauna-akkers en hooiland. 

Bebossing wordt beperkter door het verdwijnen  
of inkrimpen van de kasteeldomeinen. De  
bomenmassa van Ertbrugge contrasteert met 
de omliggende open vlakten. Kleine bosjes zijn 
fijne structuren die door het grasland weven.  

DECOR
Het glacis is minder recreatief  
dynamisch dan de nabije 
Schijnvallei. Al wandelend of 
fietsend is het vooral genieten  
van het groene decor.  

Aan de noord- en zuidzijde wordt het  
landschap afgegrensd door wegen. Vooral aan 
de zuidzijde heeft dit impact op de recreatieve 
verbinding met de Schijnvallei. 

Strategieën

AANEENRIJGEN
De relicten in het landschap worden via nieuwe 
paden met elkaar in verbinding gebracht. Het 
trage netwerk rijgt de verschillende delen van het  
landschap aan elkaar en maakt het als een  
geheel beleefbaar. Te realiseren trajecten zijn:
● van Ertbrugge naar de Bosuil:

- tussen Ertbruggelaan en Deurnesteenweg
(akkers doorsteken en Muggepad afbouwen)

- tussen Bremweide en Gallifortlei
(volkstuinen en toegang RAFC herstructureren)

● van de Schotensesteenweg naar de Houtlaan
(akkers doorsteken)

● van het Schijn naar het park van Schoten
- tussen Deurnesteenweg en Albertkanaal

(bedrijventerrein doorkruisen)
- over het Albertkanaal (nieuwe fietsverbinding tussen 

Schijnvallei, Laagland en Peerdsbos)

OPFRISSEN
De oudere recreatieve activiteiten verrommelen 
geleidelijk. De vijver aan de Ter Heydelaan werd  
al opgewaardeerd tot avontuurlijke speeltuin, en 
de volkstuinen aan de Schotensesteenweg werd 
een ecologisch project. Ook andere plekken zijn 
aan opfrissing toe:
● inkomzone Bosuilstadion 

- integratie Jan Welleslaan 
- herorganisatie volkstuinen
- herinrichten hondenloopzone

● ecologisch beheer van de bebossing tussen 
Muggenpad en Deurnesteenweg

OVERSTEKEN
Het Albertkanaal, met bijbehorende bedrijvigheid,  
vormt een harde barrière in de groenstructuur  
van de stedelijke regio. Door de geplande  
infrastructuurwerken geïntegreerd te benaderen  
kan deze ontbrekende groene schakel  
gerealiseerd worden. Ook de relatie met de  
Fortvlakte te Wijnegem kan verbeterd worden:
● volwaardige ecoduct over het kanaal 

(bosgerelateerde soorten)
● ecologische herinrichting na werken i.f.v. de 

samenhang met de Fortvlakte
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ACTIES  (p276)

L07a A102

L07b Bosuil

L07c Traag netwerk



VERKNOPING

Op cruciale plekken in het landschap is de  
samenhang tussen de delen ervan niet  
duidelijk: paden eindigen abrupt, worden  
doorsneden door wegen of botsen op  
afgesloten open ruimte. Vooral waar bepaalde 
functies spontaan in het gebied gegroeid zijn is 
dit fenomeen het sterkst aanwezig. Uitzuivering 
van dergelijke locaties is nodig om de continuïteit 
van het landschap te herstellen (36). Dit kan door:

- uitbreiding van het padennetwerk
- voorzien van oversteekplaatsen
- differentiatie in materialisatie paden 
   (leesbaarheid)
- verwijderen van (nutteloze) afsluitingen
- draden vervangen door groen afsluitingen
- herlocaliseren van functies 
   (binnen het landschap)  
- herstructueren van de open ruimte
- herinrichten met aangepaste soorten
- vergroenen door aanplantingen
- voorzien van informatie (onthaalzone,...)  

Verknoping betekent het sturen van de recreatie  
via zonering en inrichting. Niet het hele  
landschap moet even toegankelijk zijn. De nadruk 
wordt gelegd op een gradatie van doorwaadbaar 
naar beleefbaar. 

Aaneenrijgen _ van Schotensesteenweg naar Houtlaan

De graslanden tussen de Schotensesteenweg en de Houtlaan 
vormen een cruciale schakel voor de doorsteekbaarheid van 
dit landschap, zowel van noord naar zuid als van oost naar 
west. Vandaag zijn deze graslanden volledig afgesloten. 

Door langsheen sommige bosfragmenten selectief paden 
aan te brengen, kunnen zowel de open graslanden als de 
meer gesloten bosmantels beleefbaar gemaakt worden. Deze 
paden zijn ondergeschikt aan het landschap en worden in 
halfverhardingen of natuurlijke materialen gerealiseerd. De 
trajecten worden zodanig uitgewerkt dat ze aansluiten op de 
Bremweide, de Ertbruggelaan, het volkstuincomplex aan de 
Schotensesteenweg en de open ruimten richting Wijnegem. 
De omschakeling van intensief naar extensief beheer van de 
graslanden wordt verdergezet in functie van het stimuleren  
van de ecologische soortenrijkdom en het beperken van  
eventuele recreatieve druk. 

(36) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe bepaalde elementen aangewend kunnen worden om de continuïteit van het landschap te 
versterken. Het betreft o.a. paden,... . In het Glacis van Ertbrugge zijn heel wat missing links in het trage netwerk. Door deze in te vullen kan de continuïteit 
van het landschap aanzienlijk verbeterd worden. Een ander aandachtspunt is de oversteekbaarheid van wegen die het gebied doorsnijden, o.a. de  
Turnhoutsebaan, de Deurnesteenweg en de Alfons Schneiderlaan. 
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Schotensesteenweg

strategie 
AANEENRIJGEN



Verknopen _ Bosuil
De inkomzone van het Bosuilstadion aan de Jan Welterslaan  
is een versnipperde en ongestructureerde zone in dit  
landschap. Deze plek ligt net op een strategische punt waar  
het landschap dieper het bouwweefsel van Deurne-Noord  
binnendringt. Door de rommelige inrichting wordt de  
toegankelijkheid van het groen beperkt. Door enkele  
eenvoudige ingrepen zou de situatie aanzienlijk verbeterd 
kunnen worden. 

De Jan Welterslaan vervult dezelfde verbindende rol als het  
noordelijk stuk van de Gallifortlei en verzorgt tevens de  
ontsluiting van het voetbalstadion. Door haar rol te beperken 
tot louter ontsluiting van de recreatie kan het profiel vergroend  
worden. Daardoor ontstaat een betere relatie tussen de  
stukken open ruimte aan beide zijden ervan. 

Door een deel van de volkstuinen naast de hondenloopzone 
te herlocaliseren kan de doorsteek naar de speeltuin en de 
Bremweide, die nu via de ingang van het stadion verloopt, 
versterkt worden. De zone kan heringericht worden als een 
bloemenrijk grasland met nieuwe bebossing aan de rand. Een 
nieuw wandelpad zorgt voor een attractievere verbinding met 
de Bremweide. 
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Jan Welterslaan

Volkstuinen Ter Heydelaan

PROJECTEN: 
BEHEER ERTBRUGGE

Het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB) startte enkele jaren 
geleden met de verwerving van 
enkele gronden in het gebied 
Ertbrugge en past sindsdien 
een flexibele beheervisie toe. 

Het is een doelstelling om de  
landschappelijke variatie  
tussen de open graslanden en 
meer gesloten boselementen 
te behouden en versterken. Dit 
gebeurd door o.a. in te zetten 
op fauna-akkers, extensieve 
graslanden, poelen en boom-
gaarden. Deze verhogen de  
biodiversiteit aanzienlijk en  
dragen tevens bij tot een rijkere  
beleving voor zachte  
recreanten. 



PIMPEN

Op sommige plekken in het landschap zijn  
verschillende interessante potenties aanwezig, 
maar komen deze nog niet helemaal tot hun 
recht. Door enkele eenvoudige ingrepen is het 
meestal mogelijk om het onderbenutte potentieel 
in de verf te zetten. Dit kan door:

- toegangen meer uitnodigend te maken
- aanwezige functies (vb: cafetaria of 

sportvelden) meer open te stellen voor een 
breder publiek

- de relaties met het omliggende woonweefsel te 
verbeteren, o.a. door een betere oversteek-
baarheid van de aanpalende straten

- waardevolle groenelementen te behouden en 
duurzaam te beheren

OVERGANGEN

De afwisseling tussen open graslanden en geslo-
ten bosfragmenten is typisch voor dit landschap. 
Dit is echter ook een vrij delicate karakteristiek. 
Door verwaarlozing van beheer of omgekeerd  
overmatige ingrepen kunnen de overgangen  
tussen beide habitats respectievelijk vervagen of  
te abrupt worden. Dat wordt nog versterkt  
wanneer deze overgangen samenvallen met  
wegen doorheen het landschap  
(vb: Deurnesteenweg). Er dient dan aandacht uit 
te gaan naar: 

- snelheidsbeperkingen gemotoriseerd verkeer
- oversteekacties voor fauna
- minder dense bosranden (beperken contrast)
- duidelijke toegangen naar paden in het bos
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Voorbeeld: Pimpen_ 
voorstellen uit participatietraject

strategie 
OPFRISSEN



VOCHTIG_DROGE GRADIËNT

Door de specifieke ligging tussen de Brabantse 
Wal en de Schijnvallei treedt in dit landschap een 
gradiënt van vochtige en drogere gronden op (37). 
Die leidt, naast de afwisseling tussen gras en 
bos, eveneens tot een grotere soortenrijkdom. 
Wanneer herinrichting na infrastructuurwerken 
nodig is, kan deze gradiënt een basis zijn voor 
aanplantings- en beheeracties (o.a. bij de link 
naar de Fortvlakte). Versterking van de gradiënt 
verzacht de over te steken barrières (38).  

De gradiënt is het meest aanwezig in de variatie  
van de graslanden. Zowel struisgraslanden  
(drogere grond) als dottergrasland (vochtige 
grond) werden in het landschap aangetroffen.  

De struisgraslanden geven soms een sobere  
indruk, maar zijn meestal wel soortenrijk. Ze  
worden vaak gewoon in stand gehouden door 
begrazing (konijnen). Eventueel kan laat maaien 
of plaggen bevorderend werken. Door bemesting 
of aanvoer van nutriënten kunnen ze evolueren 
naar andere graslandtypen. Dat is, gezien de  
zeldzaamheid van struisgraslanden in  
Vlaanderen, een ongewenste achteruitgang. Wat 
betreft fauna, is struisgrasland vooral voor heel 
wat spinnensoorten een goede habitat. 

Dottergrasland is vooral afhankelijk van  
voldoende en ondiep grondwater van goede  
kwaliteit. Het kan in kleinere oppervlakten  
voorkomen in frequenter gemaaide zones met  
een iets rijkere bodem. Om dit type te  
optimaliseren is een hooilandbeheer het meest  
aangewezen. Het type is gevoelig voor  
recreatiedruk: betreding wordt beperkt en  
uitsteken vermeden. Dottergrasland vormt een 
goed fourageergebied voor kleinere zoogdieren  
zoals muizen. Ook voor bepaalde vogels  
fungeert het als broedgebied. 

Een ecologischer beheer van heel Ertbrugge kan 
bijdragen aan een betere continuïteit van het 
landschap. Aandacht gaat uit naar:
- het toelaten van natuurlijke successie
- niet te overmatige inplanting van bomen
- het behouden van waardevolle inheemse en 
   autochtone soorten (o.a. Vlier,...) 

Stuifzandgronden kunnen enigszins hersteld 
worden door lokaal ontbossen en weghalen van 
de kruidige begroeiing en door gecontroleerde 
betreding of recreatie. De wenselijkheid hiervan 
dient afgewogen te worden aan de haalbaarheid 
en het belang van andere habitattypen. 

(37) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. De variatie in graslanden vormt in dit geval 
een opportuniteit om de gradiënt tussen vochtige en drogere gronden tastbaar aanwezig te laten zijn in het landschap. 

(38) In het thema ‘Netwerk’ op p260 wordt de rol van bepaalde plekken in de stedelijke groenstructuur toegelicht. Het gaat om locaties waar vandaag de groene 
component nagenoeg verdwenen is, maar waar de herintroductie een cruciale overbrugging van barrières kan betekenen. In het geval van het Glacis van 
Ertbrugge is de ontbrekende link naar de groengebieden in Schoten over het Albertkanaal zo’n plek. 
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Juridisch kader

Een groot deel van het Glacis van Ertburgge is 
bestemd als open ruimte, hetzij als landbouw-, 
groen- of recreatiegebied. Groen en landbouw 
vormen samen de grootste categorieën, maar  
vooral het aandeel recreatiezone is in dit  
landschap erg hoog. Naast het Bosuilstadion 
heeft ook de hele Bremweide een recreatieve 
bestemming (speelweide). 

Een beperkt deel van Ertbrugge is eveneens  
beschermd als landschap. 

Binnen de stadsgrenzen zijn er amper delen met 
een harde bestemming. Aan de Oude Bosuilbaan 
zijn enkele snippers woongebied gelegen. Buiten 
Antwerpen komen nog wel aanzienlijke stukken 
woonzone voor. Ook de strook bedrijventerrein, 
die een mogelijkheid biedt om de missing link  
over het Albertkanaal te realiseren, heeft  
grotendeels de bestemming bedrijventerrein.

Binnen de groenbestemming is het merendeel 
parkgebied. Dit zijn delen van Ertbrugge. Kleine 
stukken groengebied komen o.a. voor ter hoogte 
van de hondenloopzone aan Bosuilstadion. 
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Impact interventies

Voor Antwerpen zelf zijn geen herbestemmingen  
nodig, maar aangezien de verbinding over het  
Albertkanaal voor dit landschap cruciaal is, vormt 
dit ook voor de stad een opportuniteit. Indien de 
infrastructuurwerken aangewend worden voor 
een herbestemming, zou er 12 ha extra juridisch 
groen bijgecreëerd kunnen worden.  

Als na de infrastructuurwerken voor de A102 en 
2e havenontsluiting de vrijgekomen werfruimte 
ingericht wordt als groengebied, dan kan het 
landschap groeien met 28 ha bijkomend groen. 
Dit is een toename van 16%. 

De laatste jaren werden voorzal in het gebied 
rond Ertbrugge al heel wat herinrichtings- en 
beheermaatregelen doorgevoerd. Andere delen 
van het landschap, zoals de Bremweide, hebben 
vandaag al een kwalitatief karakter. Wat betreft 
herinrichting van verhardingen, vormt vooral de  
Jan Welterslaan een opportuniteit om op  
bescheiden schaal (+0,3%) te vergroenen. Door  
ook de grote hondenloopweide en enkele  
gronden aan de inkomzone van het  
Bosuilstadion op te frissen kan de bestaande  
groene ruimte er een kwalitatiever karakter  
krijgen. Dit betreft ongeveer 3,7 ha (2,1%). 

Na realisatie van alle acties die het groenplan  
nastreeft zal het groene areaal van het Glacis 
van Ertbrugge met 16% toegenomen zijn. 

Daarnaast zal 4,3 ha van het bestaande  
areaal of 2,4% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Laagland
verbonden velden 8



Het Laagland is een erg gefragmenteerd landschap dat wordt 
doorsneden door infrastructuren en zich zowel naar het noorden 

als naar het zuiden toe uitstrekt via enkele smalle uitlopers.   



Het Laagland vormt het eindpunt van een open 
ruimte - vinger die vanuit Schoten en Brasschaat, 
via Keizershoek, de stad binnendringt. Het open 
landschap botst daar op tal van infrastructu-
ren en de haven. Buiten Antwerpen is de open  
ruimte - vinger een onderdeel van het hoger  
gelegen Kempisch Plateau. Aan de  
stadsgrens gaat het plateau geleidelijk 
over in de restanten van de vroegere lager  
gelegen polders. Het landschap onderscheidt 
zich van de rest van de open ruimte - vinger door 
enkele heel specifieke fysische karakteristieken 
en daarmee samenhangende landschappelijke 
kenmerken. 

In het Laagland komen enkele beken vanuit het 
Kempisch plateau samen en verdwijnen er in het 
watersysteem van de haven. 
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OUDE LANDEN: MILITAIR DOMEIN WORDT NATTE NATUUR

De Oude Landen maakten vroeger deel uit van het voormalig militair domein Kazerne Luchtbal (1939). 
Het oostelijk deel deed lange tijd dienst als voorlopig goederenstation. Na het verdwijnen van de  
militaire activiteit werd het gebied in 1980 beschermd als landschap om te vermijden dat het verkaveld 
zou worden. In 2002 werden de Oude Landen erkend als natuurreservaat. 

Het gebied ligt in de vallei van de Oudelandse beek, die er nog steeds doorheen kronkelt. Het reservaat 
staat bekend om zijn orchideeënrijkdom en grote populatie aan rietvogels zoals blauwborst en rietgors. 
Gallowayrunderen helpen het gebied beheren. Het terrein omvat bloemrijke graslanden, rietkragen en 
wilgenbosjes. Het oostelijke deel langs de spoorlijn is licht opgehoogd en droger. Op deze voedselarme 
grond komen vooral ruigtekruiden voor. Het westelijke deel is natter. Hier stroomt de beek en komen  
verschillende grachten voor. Gras- en rietlanden zijn er dominant. Het noordelijke deel van het  
reservaat is het meest bosrijk maar de jongste jaren treedt overal een spontane verbossing op. De 
begrazing met runderen helpt het gevarieerde landschap in stand te houden. 

MERKSEM: RECREATIEFORT

Het fort van Merksem werd gebouwd in 1876 en maakt deel uit van de fortengordel rond de stad. Het is een uitbreiding van de oorspronkelijke Brialmontgordel.  
Het noordelijke inundatiegebied bleek immers onvoldoende om de haven te beschermen. Het fort werd daarom op een hogere zone, een uitloper van het  
Kempisch plateau, gebouwd. In 1914 werd een deel van het fort verwoest. Tot 1972 bleef het militair gebied en deed het dienst als opslagdepot. In 1977 werd 
het eigendom van Merksem en omgevormd tot een sport- en recreatiedomein waar vele sport- en socio-culturele verenigingen hun stek hebben. Het Fort is 
opgenomen in het kaderplan ‘Fortengordel rond Antwerpen’, dat de Provincie recent opstelde. Daarin maakt het deel uit van de deelruimte Brialmont. 

LAAR: GEHUCHT EN KASTEEL

Het Laar was reeds in de 13e eeuw een gehucht 
aan de baan tussen Antwerpen en Bergen-op-
Zoom. De omgeving was toen sterk bebost maar  
transformeerde geleidelijk naar landbouwgebied met 
enkele hoeves in een polderlandschap. Al in 1520 
wordt er melding gemaakt van het Laarkasteel, dat  
oorspronkelijk bestond uit een hoeve met errond  
grachten en weilanden maar uiteindelijk uitgroeide 
tot hof van plaisantie. Het kasteel geraakte in verval.  
Vandaag is nog slechts een deel van de ruïne terug te  
vinden in de zuidwestelijke hoek van het domein. In 1948 
werd de ruïne grotendeels afgebroken om er een dokters-
woning te bouwen bij het Sint-Lucas. 

Het instituut Sint-Lucas was ondergebracht in het 
Hof ter Delft, dat in 1903 in het domein van het  
Laarkasteel, iets oostelijker van de ruïne, gebouwd werd. 
Vandaag staat het kasteel zelf leeg en is het in staat van 
verval. Errond is een RVT ontwikkeld die nog recent werd 
uitgebreid. 



LAAGLAND VANDAAG... 

Laag land en hoog water

Het fort van Merksem ligt nog net op een hogere  
uitloper en wordt samen met zijn onmiddellijke  
omgeving gekenmerkt door vochtige tot natte  
zandgronden. Naast de weginfrastructuur ten  
noorden ervan stroomt de Laarsebeek en wordt  
de zandbodem lokaal afgewisseld met nat  
zandleem. De rest van het Laaglandpark, ter  
hoogte van de Oude Landen, Rozemaai en  
Hoekakker, bestaat uit natte klei. Hier stromen de  
Oudelandse beek en de Donksebeek.  
Infrastructuurwerken voor wegen en spoorlijnen 
hebben op sommige plekken de bodem sterk 
vergraven. 

Op de hydrologische kaart is het grootste deel  
van Laagland ingekleurd als overstromings- 
gebied. Dit is het gevolg van een samenspel  
tussen natuurlijke en antropogene factoren.  
Enerzijds stromen de drie beken in Laagland  
vanaf het hogere Kempisch plateau in de  
laaggelegen vlakte waar ze aan snelheid  
verliezen. Dit, in combinatie met een weinig  
doorlatende zware kleibodem, zorgt ervoor dat 
het water hier bijeenkomt. Anderzijds creëerde 
de ophoging van de haven tussen de Schelde 
en de beken een barrière. Het natuurlijke verloop  
van de waterlopen werd gewijzigd en via de  
Verlegde Schijns omgeleid. Dit zorgt ervoor dat 
het water dat in Laagland bijeenkomt ook niet 
meer makkelijk weggeraakt naar de Schelde en 
daardoor langere tijd in het landschap achterblijft 
en voor overstroming zorgt.  

Gras- en riethabitat

Hoewel dit een erg vochtig gebied is, vormt water 
als habitattype slechts een minimaal aandeel van 
het Laagland. 

Een groot deel van dit landschap bestaat uit  
akkers en soortenarme graslanden en heeft  
weinig ecologische waarde. Toch omvat het  
gebied van alle landschappen de meest  
evenwichtige variatie in habitattypen. Er is niet 
alleen een gelijkmatige verdeling tussen open 
en gesloten groene ruimte. Ook de verhouding 
ertussen en met de overgangstypes (ruigte, 
struweel,...) is evenredig. Opvallend is het lage 
aandeel van de soortenrijke graslanden, die zich 
uitsluitend tot de Oude Landen beperken maar 
waarvoor het gebied wel bekend is.

De meest ecologisch waardevolle gebieden  
binnen het Laagland zijn het Fort van Merksem, 
het Laar en de Oude Landen. Enkel de Oude  
Landen werd weerhouden als ecologisch  
kerngebied op stadsniveau. Naast de rijkdom aan 
bloemen (o.a. verschillende soorten orchideeën), 
heeft het gebied vooral belang als broedgebied 
voor heel wat rietgebonden vogels.  

Voor de vogelpopulatie is vooral de samenhang 
met de nabijgelegen Bospolder en Ekers Moeras 
van belang. Maar ook met de meer noordelijke  
Opstalvallei is er een wisselwerking m.b.t.  
avifauna. De noordelijke uitloper van het  
landschap verzorgt ook voor grondgebonden 
soorten, zoals hagedissen, een relatie met het 
Ekers Moeras. Het noordelijke deel van de Oude  
Landen grenst aan Veltwijckpark en kent een  
geleidelijke verbossing. Voor de soorten die 
in deze habitat leven is ook de relatie met het 
Peerdsbos van belang. 
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VERBONDEN VELDEN 

Focus toekomstvisie

De versnippering van de open ruimte in Laagland  
vormt het voornaamste knelpunt van dit land-
schap. Alle lopende projecten nemen dit mee op:
● 2e spoorontsluiting: 

- ecologische en recreatieve verbinding over E19
- verbinding Oudelandse en Laarse beek
- opwaardering doorsteek Oudelandse beek
- recreatief padennetwerk in Oudelanden-Oost

● Laaglandpark: relatie fort - woonweefsel
● Rozemaai: vrijmaken Donkse beek
● OudelandenSport: doorsteek Oudelandse beek

De focus ligt hierbij op het combineren van water,  
natuur en recreatie tot levendige verbindingen 
tussen de landschappelijke schakels onderling. 

Concepten

LANDSCHAPPELIJKE KUIP
Het Laagland vormt 
letterlijk een lager  
gelegen kuip tussen 
enkele uitlopers van 
het Kempisch plateau 
en de opgehoogde  
haven. Het gebied 

maakte ooit deel uit van de Scheldevallei en 
was oorspronkelijk een polder. Laagland ligt 
slechts enkele meters boven de zeespiegel. 

RITSENDE RANDEN
Verspreid zijn heel wat 
recreatieve functies 
ingeplant. Sportvelden 
en volkstuinen rond 
het fort nemen bijna 
de hele fortvlakte in. 

Laagland wordt door infrastructuren versneden  
tot enkele aparte landschappelijke schakels. De  
enige fysische samenhang ertussen wordt  
gerealiseerd door de langgerekte bermen lang 
de verkeersbarrières. Deze bermen ritsen de 
schakels sporadisch aan mekaar en verbinden 
het hele landschap met de omgeving. 

Strategieën

BUFFEREN
Het water is alomtegenwoordig in dit landschap 
maar komt door toenemende ruimte-inname 
steeds meer onder druk te staan. De natuurlijke 
fluctuaties van de beken worden teveel beperkt. 
Infiltratie in de polderklei niet mogelijk. Respect 
voor het bekensysteem betekent het vrijwaren 
van ruimte voor water in het landschap:
● ruimte voor natuurlijke meandering

- Hoekakker (Oudelandse beek)
- Oudelanden-Oost (Oudelandse en Laarse beek)
- Rozemaai (hergebruik bedding Donkse beek)

● ruimte voor grachten:
- Hoekakker (woonwijk en open ruimte)
- Oudelanden-Oost (natte natuur)
- Fortvlakte (casco-landschap)

● ruimte voor overstroming
- Oudelanden-Oost (buffer i.f.v. ruimte-inname)
- Hoekakker_Laar en Donkse beek open

STRUCTURERENDE INFRASTRUCTUREN
Huidige infrastructuren creëren barrières tussen 
de delen van Laagland. Nieuwe infrastructuren 
worden aangewend om barrières weg te werken 
door hun vorm multifunctioneel te benaderen:
● landschappelijke schakels verbinden

- Fortvlakte _ Oudelanden-Oost
(ecoduct nat bos- en grasland, wandeltalud) 

- Sportpark _ Oudelanden-Oost
(doorsteek naar padennetwerk)

- Schoonbroek en Edison (link met Ekers Moeras)
● velden herstructureren:

- Fortvlakte (sport, volkstuinen, wandelen)
● zachte netwerking:

- Hoekakker_Laar (paden creëren)
- Oudelanden-Oost (paden creëren)
- Oudelanden (oost en west verbinden)

VERZACHTEN
Door intensief gebruik is de open ruimte lokaal 
erg schraal. Verbetering van recreatieve beleving 
en ecologische doorwaadbaarheid kan door:
● afsluitingen te verwijderen of slim toe te passen

- Fortvlakte (volkstuinen en sportvelden)
- Laar (recreatief medegebruik)

● duurzaam landgebruik, flora en beheer
- Veltwijck (voormalig sportterrein)
- Fortvlakte en Hoekakker (weilanden)

● vergroenen bruggen
- Waghemansbrug
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ACTIES  (p278)

L08a Hoekakker

L08b Laar

L08c Fortvlakte

L08d Oudelanden-Oost

L08e Oudelanden-Sport

L08f Rozemaai



WATERPATRONEN

In Laagland zijn verschillende patronen water 
aanwezig die een specifieke manier van omgaan 
met oppervlaktewater vertegenwoordigen (39):

BEKEN
belichamen de natuurlijke stroming van het 
water. Deze volgt altijd en overal dezelfde  
logica: water vertrekt vanuit een hooggelegen 
punt (bron, regenwaterrunoff, dooi) en verplaatst 
zich naar een laaggelegen verzamelplaats (meer, 
zee, oceaan). Tijdens dit traject voegen meestal  
meerdere waterstromen zich samen. Dit leidt  
ertoe dat de hoeveelheid water (debiet) toeneemt 
naarmate de beek lagere gebieden bereikt. Om  
deze natuurlijke afwatering optimaal te laten  
werken zijn volgende acties belangrijk:

- vermijden van obstakels (ophoging, inbuizing,...)
- behouden van een open beekprofiel (debiet)
- voorzien van ruimte voor meandering en de 

zomer- en winterbedding

Doordat de beek tijdens haar verloop allerlei 
(voedings)stoffen meevoert, is het gebied aan 
het einde van het traject vaak heel vruchtbaar. 
Daar verliest de beek snelheid omdat het verval 
kleiner wordt. Zwaardere delen (zand) bezinken  
eerst, de fijnste korrels (klei) het laatst.  
Rivierdelta’s vormen heel voedselrijke gebieden. 

BUFFEREN _ PATRONEN OUDELANDSE BEEK

Historiek als handleiding
Overstromingen zijn geen recent fenomeen, al eeuwenlang  
tracht de mens het water in te tomen en naar zijn hand te  
zetten. Waar de recente stadsontwikkeling de afgelopen eeuw 
het inzicht in de natuurlijke hydrologie kwijtgeraakte, wisten de 
vorige generaties heel goed hoe op een eenvoudige manier  
met water om te springen. Landgebruik en -inrichting op  
historische kaarten geeft daarom een heldere kijk op de  
werking en onderlinge samenhang van bodems, waterlopen en 
reliëf. Toenmalige maatregelen zijn in een hedendaags jasje  
meestal nog steeds de meest efficiënte manier om natte  
landschappen te beheren. 

Voorbeeld percelling en afwatering in de omgeving van de  
Oudelandse beek anno 1777 en 1948: stelsel van grachten  
loodrecht op de beek wordt geleidelijk door toenemende  
bebouwing ingenomen. Gevolg is overstroming van huizen. 

Relatie reliëf en stroomsnelheid beek

Impact beek op bodemmateriaal in relatie tot traject

(39) In het thema ‘Water’ op p252 wordt dieper ingegaan op de noodzaak om water meer ruimte te geven. De vele waterelementen die vandaag al in het 
Laagland aanwezig zijn, kunnen daarvoor geoptimaliseerd worden. Locaties met potenties voor dit thema zijn Oudelanden-Oost, Hoekakker en Laar. In het 
thema ‘Geo-logica’ op p246  wordt de relatie tussen de fysische ondergrond en het functioneren van een landschap toegelicht. Het Laagland vormt een lagere 
kuip in de omgeving en wordt daardoor gekenmerkt door een intense samenhang tussen de lokale bodemsamenstelling, de waterhuishouding (o.a. beken) en 
het reliëf. Het omgaan met deze elementen verdient extra aandacht ter hoogte van de Laarsebeek, de Oudelandsebeek en de Donksebeek. 
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PROJECTEN: 

Masterplan Rozemaai
In 2009 werd een masterplan  
opgemaakt voor de woonwijk 
Rozemaai. Dit plan coördineert 
de verschillende initiatieven om  
de wijk te vernieuwen. Het  
masterplan zet o.a. in op het 
verbeteren van de relatie  
tussen de wijk en de omliggende 
natuur d.m.v. een groenblauwe 
dooradering. Dit gebeurt door 
de oorspronkelijke bedding van  
de Donksebeek her aan te  
leggen en hierop een netwerk 
van grachten en waterbekkens 
aan te sluiten.  

Inrichtingsvisie Laaglandpark
In 2010 werd een aanzet van 
inrichtingsvisie gemaakt om het 
landschap om te vormen tot een 
parkstructuur. Deze visie bouwt 
verder op enkele aanwezige 
landschapselementen zoals de 
noordzuid gerichte percellering.  
Langs deze lijnen worden  
grachten, taluds en bomenrijen 
voorgesteld die de basis vormen 
voor een nieuw hedendaags  
landschapsbeeld. Het plan  
creëert een cascostructuur  
waarin verschillende functionele  
invullingen (sport, tuinen,...)  
mogelijk zijn. De tweede  
spoorontsluiting wordt benut als 
ordenend element.

GRACHTEN / SLOTEN
worden aangelegd om natte gronden snel te 
draineren. Grondwater wordt in de grachten  
verzameld en naar beken afgevoerd. In  
waterrijke gebieden (bvb: polders) zorgt dit 
systeem ervoor dat gronden voor allerlei  
gebruik (bebouwing, landbouw,...) beschikbaar 
worden. Nadelig gevolg is dat het water niet ter 
plaatse vastgehouden wordt maar op korte tijd 
zich naar de laagste gebieden verplaatst en daar 
de overstromingskans vergroot. 

Een groeiend probleem is het verdwijnen van  
delen van grachtenstelsels (door verkavelingen, 
sportvelden,...), waardoor ook stroomopwaarts 
lokale wateroverlast ontstaat. Dit kan vermeden 
worden door:
-  verval en debiet van de grachten af te stemmen 

op de capaciteit van het waterontvangend  
gebied of element. 

- watervertragende elementen in het systeem 
in te bouwen (buffervijvers,...)

- ruimte voor lokale infiltratie en buffering te 
voorzien (wadi’s,...) 

Sloten en grachten koppelen grond- en  
oppervlaktewater tot één hydrologisch systeem. 

Sloten hebben niet alleen een hydrologische 
rol, ze vervullen ook een ecologische functie. In  
sloten zijn drie zones te onderscheiden waar  
verschillende flora en fauna voorkomen:

- draszone (rand), waar moerasplanten en riet 
voorkomen. Hier nestelen vogels, leggen  
vissen eieren en leven amfibiën en reptielen.

- drijfzone (midden), waar drijvende planten 
groeien die als landingsplaats voor insecten en 
fourageerplek voor vogels dienen. 

- ondergedoken zone, waar waterplanten en 
vissen leven. 

Deze variatie aan flora en fauna kan bevorderd 
worden door:
- een gefaseerd onderhoud
- beperking van nutriënten  

MOERAS EN NAT GRAS- EN RIETLAND
De condities in Laagland zijn typisch voor  
moerasgebieden: een geïsoleerde depressie, die 
geregeld fungeert als overstromingvlakte, met 
een hoge grondwatertafel en een bodem van  
zware klei. Omdat het gebied niet permanent  
verzadigd is, blijft de ontwikkeling van de natte 
gras- en rietlanden tot moerasvegetatie beperkt. 
Ook het agrarisch gebruik, met drainerende  
grachten en lokale ophogingen, is een  
remmende factor. Deze natte gebieden hebben 
vooral een waterbergende functie en hangen 
sterk samen met het grondwater.

Niet zozeer de plantensoorten (40), maar wel de 
vegetatiestructuur is bepalend voor de  
aanwezigheid van moerasfauna. Het samen  
voorkomen van rietland, verruigd rietland, ruigte,  
struweel, struikopslag en open plaatsen is  
belangrijk. De beplanting komt daarbij in typische 
zoneringen voor. Daarnaast zijn aangewezen  
beheermaatrgelen:  
- beweiding (vertrappeling) 
- behoud van de waterkwaliteit
- beperken van het aantal overstromingen
- regelmatig maaien en kappen
- afvoeren van strooisel

(40) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. In Laagland zijn de natuurlijke condities 
gelinkt aan de aanwezigheid van water. Versterking van de waterelementen kan ook de natuurlijke vegetaties zoals nat gras- en rietland bevorderen. Aan-
dachtsplekken daarvoor zijn o.a. Oudelanden-Oost en Hoekakker.  
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GRIJS WORDT BLAUW

In een watergevoelig gebied maakt elke m²  
verzegelde oppervlakte het verschil tussen droog  
blijven of overstroming. Extra aandacht is nodig 
bij de profilering van straten. 

Klassiek zijn deze erg versteend: brede rijweg, 
voetpad, verharde voortuinen i.f.v. parkeren en 
ondergrondse regenwaterafvoer. Dit betekent 
geen of nauwelijks infiltratie en een versnelde 
waterafvoer. Bij piekmomenten kan het systeem 
het watervolume niet aan, met overstroming van  
de straten tot gevolg. Het straatbeeld is bijzonder 
grijs en weinig kwalitatief. Groen blijft beperkt tot 
enkele restsnippers op privaat domein. 

Eenzelfde straatprofiel (en zelfs tot enkele meters  
smaller) kan van gevel tot gevel echter volledig 
anders ingericht worden met als doel een grotere 
infiltratie en buffering te creëren. Dit kan door:
- de rijwegbreedte tot een minimum te beperkten
- waterdoorlatende materialen te gebruiken
- parkeerplaatsen evenredig te combineren met 
    structureel groen
- waterafvoer bovengronds en open te voorzien
- meer onverharde groene zones te integreren
Het systeem is dan voldoende flexibel om bij 
piekmomenten een groter watervolume te  
kanaliseren waardoor overstroming kan  
vermeden worden. Een mooi voorbeeld van  
dergelijke inrichting in een gelijkaardige context  
als Laagland is de wijk Monnikenhuizen in  
Arnhem. Een kwalitatief en groener straatbeeld 
bevorderd de uitstraling van de wijk positief. 

Nabij waterrijke gebieden worden nieuwe wijken 
steeds aangelegd met een openbaar domein 
waarin het groenblauwe netwerk voldoende 
ruimte krijgt. Ook in de bestaande wijken zou 
een transformatie gerealiseerd moeten worden. 
Sleutel daartoe is de herverdeling tussen privaat 
en publiek domein. Parkeren wordt niet langer 
individueel maar gebundeld georganiseerd in de  
openbare ruimte. Daardoor kan de inrichting  
ervan op een veel groenere manier gebeuren 
door per twee woningen twee parkeerplaatsen 
te koppelen met daartussen groene eilanden met 
bomen. Afhankelijk van de straatbreedte blijft 
ruimte over voor grote voortuinen aan één zijde 
of kleinere voortuinen aan beide zijden. 
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Ekeren _ Willebeeklaan

Arnhem _ Monnikenhuizen

Prinshoeveweg _ Donksebeek open

strategie 
STRUCTURERENDE
INFRASTRUCTUREN



GROENE BRUGGEN

Het Laagland wordt doorsneden (41) door grote 
infrastructuren, die overbrugd zijn en zo de  
verschillende delen van het landschap met  
elkaar verbinden. De huidige bruggen zijn  
weinig uitnodigend en comfortabel voor  
recreanten (langzaam verkeer) en bieden geen 
oplossing voor de migratie van fauna en flora. 

Door nieuwe en bestaande bruggen een  
groener karakter te geven, wordt de  
landschappelijke samenhang versterkt.  
Aandachtpunten zijn:
-  beperken van weerstand voor recreanten en 

soorten (hellingspercentage, relatie met  
rijweg,...)

- aanbrengen van beplanting
- voorzien van meubilair i.f.v. rustplekken
- aansluiting met het weefsel en het landschap

Inspirerende voorbeelden zijn de Highline in New  
York en het Mile End Park in Londen. Deze  
voorzien respectievelijk in vergroening of  
recyclage van een bestaande infrastructuur en in 
een nieuwe groene verbinding. 

Ook in Antwerpen wordt binnen het project voor 
de Groene Singel gedacht aan de vergroening 
van de bestaande bruggen over de Ring. 

Groene bruggen hebben een positieve bijdrage 
voor recreanten en migratie van fauna, maar  
bieden geen oplossing voor de problematiek van 
geluid en luchtvervuiling die afkomstig is van de 
grote infrastructuren. In dit landschap kunnen 
bomenschermen langsheen de snelwegen een 
milderend effect hebben op de beleving van het  
gebied. Wat betreft geluid speelt het visuele  
aspect (d.i. het verbergen van de geluidsbron) 
immers een grotere rol dan de effectieve geluids-
demping door groen. M.b.t. vervuilende stoffen 
in de lucht kunnen groenschermen de neerslag 
van de stoffen enigszins ruimtelijk inperken. De 
schermen nemen de problematiek niet weg, 
maar sturen de effecten ervan wel bij. 

(41) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe bepaalde elementen aangewend kunnen worden om de continuïteit van het landschap te versterken. Het betreft o.a. paden,... . In Laagland vormen vooral 
de bruggen een aandachtspunt waardoor in het sterk versnipperde landschap terug samenhang kan gebracht worden. Maar er zijn ook nog een aantal missing links en het trage netwerk. Aandachtsplekken zijn 
Kwadevelden, Laaglandlaan, Laar, Hoekakker, Prinshoeveweg, Donkweg en Rozemaai. In het thema ‘Structuren’ op p254 wordt specifiek belicht hoe de transformatie van harde infrastructuren kan aangewend 
worden om de zachte landschappelijke structuur te herstellen. In Laagland komt vooral de knoop van de E19 in aanmerking. 
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Voorbeeld: Grijs wordt groen_ 
voorstellen uit participatietraject

New York _ Highline

Londen_ Mile End park

New York _ Highline



SLIM BODEMGEBRUIK

De aanwezigheid van verschillende bodemtypen  
(zand, leem en klei) is typerend voor dit  
landschap en vrij uniek in de Antwerpse context. 
In het licht van de toenemende interesse voor 
ecosysteemdiensten vormt het ook een troef. 

De afgelopen decennia ontstond steeds meer de  
wens om de voedselproductie ruimtelijk te  
koppelen aan de stedelijke behoeften. Dit  
resulteerde in het fenomeen ‘stadslandbouw’,  
dat verschillende vormen van lokale voedsel- 
productie omvat (volkstuinen, samentuinen,  
kinderboerderijen, CSA’s, zelfplukboerderijen,...). 
Het onderscheidt zich van de klassieke landbouw 
door de combinatie van sociale, economische en  
ecologische aspecten en de lokale  
verbondenheid met de omgeving. De vraag naar 
locaties voor stadslandbouw neemt sterk toe. 

I.f.v. een duurzame productie is het wenselijk om 
bij de inplanting van nieuwe stadslandbouw in de 
open ruimte rekening te houden met het behoud 
van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Elke 
plant stelt immers andere eisen aan de bodem. 
Bepalende factoren zijn:
- aanwezigheid van voedingsstoffen
- vochtigheid
- zuurstofgehalte
- korrelgrootte en samenhang 
Verschillende vormen van landbouw hebben 
m.a.w. behoefte aan een ander type bodem. 

De variatie in bodem is niet in het hele Laagland 
even sterk vertegenwoordigd. De drie zones  
waar de bodemvariatie het meest prominent  
aanwezig is, zijn:
- Schoonbroek
- Hoekakker
- Kwadevelden
Gezien de nabijheid van grote verkeersaders, 
is er zowel in Schoonbroek als Kwadevelden  
mogelijk een negatieve impact op de  
bodemvruchtbaarheid door de instroom van  
vervuilende stoffen. Hoekakker heeft dit nadeel 
niet. De verdeling van de bodemtypes volgt er 
nog de profilering van de Oudelandsebeek. Dit 
biedt vanuit ruimtelijk oogpunt een interessant  
aanknopingspunt voor de inrichting van deze  
locatie met stadslandbouw.  

Gebruik Textuur
Weiland klei, leem

Akkerbouw (tarwe,...) leem

Groententeelt zandleem

Boomgaard zand

Indien het landgebruik overeenstemt met de  
bodemvruchtbaarheid wordt de ecosysteem-
dienst van de open ruimte optimaal benut. 

Aangezien de kleinschalige stadslandbouw vaak 
een combinatie is van meerdere landgebruiken, 
biedt het Laaglandpark hiervoor een interessante 
locatie. De korte opeenvolging van verschillende 
bodemtypes biedt de mogelijkheid om op één 
locatie een variatie aan landbouwactiviteiten te 
combineren. 

De eerder kleinschalige stadslandbouw biedt 
meer mogelijkheden om ecologische aspecten 
(vb: beek-, sloten, en akkerflora en -fauna) te 
integreren dan de grootschalige professionele 
landbouw die in het gebied aanwezig is. 

Afhankelijk van het type stadslandbouw speelt de 
sociale factor een belangrijke rol. Nabijheid van  
potentiële gelegenheidslandbouwers of  
particuliere afnemers is cruciaal. Een gebied 
dat, zoals Laagland, ingebed ligt in woonweefsel 
biedt de mogelijkheid om korte-keten productie te 
realiseren en legt een basis voor gemeenschaps-
vorming in de aangrenzende wijken en buurten. 
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LEESBAARHEID

Hoewel de recreatieve functies in Laagland het 
landschap opladen met activiteiten, houdt de 
wijze waarop ze georganiseerd worden te weinig 
rekening met de specifieke eigenschappen van  
dit gebied. Dit heeft niet alleen een negatieve  
impact op de functionaliteit (wateroverlast,  
bereikbaarheid,...) maar vooral ook op de  
beleving en leesbaarheid (42) van het landschap. 
Dit kan verholpen worden door:

- ondersteunende voorzieningen meer te 
bundelen en in te zetten op medegebruik

- uniformiteit na te streven (tuinhuisjes,...)
- afsluitingen te beperken of te kiezen voor 

groene landschappelijke varianten (hagen,...)
- historische erfgoed te herstellen

(42) In het thema ‘Beleving’ op p256 wordt het evenwicht tussen de landschappelijke kenmerken en het gebruik van de open ruimte 
belicht. In Laagland vormen zowel de volkstuinen als sportvelden een aandachtpunt. De huidige adhoc-inplanting ervan maakt 
sommige delen van het landschap moeilijk leesbaar. Aandachtsplekken zijn de Fortvlakte en Rozemaai. 
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STADSLANDBOUW _ SPECIFIEKE AANBEVELINGEN

Anders en beter
In Vlaanderen wordt stadslandbouw bijna automatisch  
geprojecteerd in de groene ruimte. Daar neemt de functie, 
zelfs als rekening wordt gehouden met bodemvruchtbaarheid, 
steeds de plaats in van andere groentypen. Die zijn echter 
eveneens nodig (gebruiksgroen zoals parken, ligweiden,...) en  
vaak meer waardevol en duurzaam (natuur, historisch  
landschap, ...). De groene ‘winst’ is dan beperkt. 

De oorsprong van stadslandbouw ligt in het buitenland (urban 
farming), waar in dense steden niet voldoende groene ruimte 
beschikbaar is om de functie te introduceren. De inventieve  
oplossingen die daar werden bedacht (op daken,  
braakliggende percelen, infrastructuren, openbaar domein, 
kelders en muren) bieden meer voordelen:
- bijcreëren van groen i.p.v. aansnijden
- benutten van ongebruikte (grijze) ruimte
- onafhankelijkheid van grondprijzen
- onafhankelijk van bodemkwaliteit (in steden vaak vervuild) 

Atlanta (onder vliegveld) Charlottetown (straat)

Tokyo (kelders) Den Haag (plein)

Londen (plein)

Detroit (braakpercelen) Detroit (dak)

New York (infrastructuur) New York (dak)

New York (muur) New York (dak en muur)

Voorbeeld: Leesbaarheid_ 
voorstellen uit participatietraject



Juridisch kader

Ook in dit landschap is het grootste deel van 
het gebied juridisch beschermd als groen-, land-
bouw- of recreatiegebied. De Oude Landen zijn 
tevens beschermd als historisch landschap en 
natuurgebied en is tevens geselecteerd als GEN 
(grote eenheid natuur). 

Opvallend is het hoge aandeel woongebied. Dit 
is enerzijds een gevolg van de wijk Rozemaai,  
waarvan ook het groen als woongebied is  
ingekleurd. Anderzijds is heel Hoekakker in dit 
percentage opgenomen. Dit gebied was woon-
reservegebied en is sinds eind 2015 volgens de 
afbakening van grootstedelijk gebied Antwerpen 
automatisch in woongebied omgezet. Overige 
delen in woongebied zijn enkele randen van het 
landschap in Ekeren en Merksem en een woon-
lint ter hoogte van het fort. 

Zowel de woonbestemming van Hoekakker als 
de bestemming gemeenschapsvoorzieningen 
van het aangrenzende Laar zijn problematisch. 
In beide gevallen is de open ruimte cruciaal in de 
waterhuishouding van de omgeving. Ze worden  
allebei onderzocht als signaalgebied. Een  
herbestemming van grote delen ervan is nodig. 

De woonbestemming van Rozemaai is minder  
problematisch. De nabijheid van de snelweg 
heeft een ontradend effect t.a.v. bebouwing. Toch 
is ook hier een herbestemming wenselijk om het  
tracé van de Donksebeek te verankeren.  
Uitdoving van de woonfragmenten in de  
Fortvlakte is een te bekijken optie. Op termijn zal  
wellicht ook een herbestemming van de  
Fortvlakte zelf en Kwadevelden wenselijk zijn 
i.f.v. de herinrichting van heel dit gebied. 

Wat betreft de groenbestemmingen is bijna de 
helft natuurgebied. Dit zijn de Oudelanden. Maar 
liefst één vijfde is bestemd als bufferzone. Dit zijn 
de gebieden rond de infrastructuren. De overige 
groenbestemmingen zijn vooral parkgebied.
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Impact interventies

Door de noodzakelijke herbestemming van  
Hoekakker en het Laar i.f.v. waterbuffering  
worden 25,6 ha groen juridisch beschermd.  
Indien ook de bestaande open ruimte op  
Rozemaai en in delen van de Fortvlakte  
herbestemd worden, komen daar nog 22,9 ha bij. 
Samen vormt dit 11,6% van het landschap dat 
een juridische bescherming als groen krijgt.  

Voor de 2e havenontsluiting, waarvan de  
plannen al voor de opstart van het groenplan  
werden gestart, zullen 6 ha groene ruimte  
ingenomen worden door infrastructuur. Door  
tegelijkertijd een betere verbinding tussen de  
delen van Laagland in Ekeren en Merksem 
te voorzien, kan 7 ha open ruimte aan het  
landschap toegevoegd worden. Het saldo is dan 
slechts 0,2% bijkomend groen. 

Er zijn al heel wat herinrichtingen van delen van 
Laagland gepland. Zowel in Rozemaai, Hoekak-
ker als de Oudelanden-Oost zal de komende ja-
ren een groot aandeel van de bestaande groene 
ruimte (20,6%) een kwalitatievere inrichting krij-
gen. Na de werken van de 2e spoorontsluiting 
kunnen ook andere delen heringericht worden. 
Zowel ter hoogte van Oudelanden-Sport als de 
Fortvlakte kan de bestaande recreatie efficiënter 
en kwalitatiever georganiseerd worden (5,5%). 
Daarna kunnen de resterende delen van de 
Fortvlakte en Kwadevelden een upgrade krijgen 
(13,0%). 

Na realisatie van alle acties die in het  
landschap gepland zijn of die het groenplan 
nastreeft, zal het groene areaal van Laagland 
met 0,2% toegenomen zijn. 

Daarnaast zal 164,5 ha van het bestaande  
areaal of 39,4% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Polders van Stabroek
via de vergeten vallei 9



De polders van Stabroek behoorden ooit tot het systeem van 
de Schelde en werden eeuwenlang afwisselend gebruikt als 

weiland of als verdediging door overstroming. 



De polders werden door dijken gewonnen  
op het stroomgebied van de Schelde.  
Sporadisch veroorzaakten stormen  
dijkbreuken waardoor het gebied  
regelmatig ongewild onder water kwam te 
staan. De laatste grote dijkbreuk dateert van  
1953. Tot dan was dit een open vlak  
landschap dat aan de noordoostelijke zijde  
begrensd werd door het hogergelegen  
Kempisch Plateau. In functie van de verdere 
uitbreiding van de haven naar het noorden 
werd tussen de polders en de Schelde een 
zone opgehoogd en werden nieuwe dokken  
gegraven. De polders rond Stabroek  
kwamen daardoor in een lager gelegen 
slenk te liggen en werden geïsoleerd van de 
Schelde. De Polders van Stabroek omvatten 
de Ettenhoofse Polder (ten noorden van de 
Bunderdijkweg) en de Muisbroekpolder (ten 
zuiden van de Bunderdijkweg).  

De oude landschappelijke structuur is nog  
duidelijk aanwezig in de langgerekte  
percellering en de morfologie van de  
dorpen Stabroek en Hoevenen. De hoofdas 
van beide polderdorpen volgt nog steeds het 
afwateringssysteem van de polders richting 
Schelde. Slecht een beperkt deel van dit  
landschap is op Antwerps grondgebied  
gelegen.
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Stabroek

Hoevenen

ANTITANKGRACHT EN FORT VAN STABROEK: MILITAIRE RELICTEN WORDEN NATUUR

Het fort van Stabroek is een opvallende verschijning in het polderlandschap. Het fort dateert van 1902 
en werd aangelegd als compensatie voor de doorbraak van de grote omwalling rond de stad in functie 
van de havenuitbreiding. Bij de aanleg werden de beddingen van 3 oude rivieren ontdekt. 

Langs het fort loopt sinds 1939 de Antitankgracht. Deze bevindt zich op ongeveer 15km van het 
stadscentrum, is 33km lang en 6m breed. Oorspronkelijk vormde de gracht een verbinding tussen 
de Schelde en het Albertkanaal in Oelegem. Ze werd aangelegd om de Duitse tanks te stoppen voor 
Antwerpen. Door verdere uitbreiding van de haven en de aanleg van het Duwvaartkanaal is zowel het 
begin- als einddeel van de gracht verdwenen en loopt het traject nu nog tussen de Omleidingsgracht 
en het fort van Oelegem. Aanvankelijk was het verdedigingselement bedoeld als een droge gracht, 
maar door sterk opborrelend kwelwater werd het een natte gracht. Intussen is ze geëvolueerd tot een 
belangrijk natuurverbindingsgebied. 

LEUGENBERG: SUBTIELE TERREINOVERGANG

Het Antwerpse deel van het landschap is de omgeving van Leugenberg. De naam 
van de plek verwijst naar de terreinkenmerken en wordt in de volksmond wel eens 
verklaard als ‘vals plat’. De locatie ligt op een stijgend plateau aan de rand tussen 
Polder en Kempen. 

Ettenhoofse Polder

Muisbroekpolder



POLDERS VAN STABROEK 
VANDAAG...

Agrarische lappendeken

Het merendeel van de Stabroekse Polders wordt  
ingenomen door landbouwactiviteit. Het gebied  
bestaat voornamelijk uit akker- en graslanden. 
Hoewel diverse andere habitattypen nog in heel  
geringe mate aanwezig zijn, is dit het meest  
homogene landschap in Antwerpen. 

De akkers in dit landschap hebben een  
langwerpige  vorm, typisch voor meer zanderige  
bodems. Als habitattype worden akkers  
gekenmerkt door een microreliëf ten gevolge van 
het ploegen. Door het intensieve beheer (eggen, 
zaaien, draineren, oogsten,...) komt er weinig  
natuurlijke flora voor. Akkers worden gekenmerkt 
door pionierssoorten. Afhankelijk of ze voor 
graanteelt of andere gewassen gebruikt worden 
kan de kruidgemeenschap die zich er ontwikkeld 
een andere samenstelling hebben. 

Natuurlijke verstromingsgebieden

De polders behoorden voor de ontwikkeling van 
de haven tot het natuurlijke overstromingsgebied 
van de Schelde. Het zuidwestelijke deel van het 
landschap wordt gekenmerkt door een natte klei-
grond. Dit is de zone waar het natuurlijke verloop  
van de beken wordt onderbroken en deze  
samenkomen in de Voorgracht. Net als in het  
Laagland verliezen de beken hier snelheid  
wanneer ze van het plateau in de vlakke polders 
terecht komen. Bij hevige regenval komt daar-
door veel water bijeen dat niet in de kleibodem 
kan infiltreren. Dit deel van de polders fungeert, 
ondanks de agrarische functie, nu nog steeds als 
een natuurlijk overstromingsgebied.  

Het oostelijke deel van het landschap omvat 
vochtige zandgronden. Dit zijn de uitlopers van 
het Kempische plateau. Doorheen het zand zijn 
de trajecten van de ‘s Hertogendijkse beek en 
de Zwarte beek herkenbaar onder de vorm van 
oostwest-gerichte zones met natte zandleem-
gronden. Ook de anti-tankgracht is in een zone 
met nat zandleem gesitueerd. Deze maakt deel 
uit van de vallei van de meer noordelijk gelegen  
Opstalbeek. In al deze beekvalleien zijn  
overstromingsgebieden aanwezig. 

De ecologische elementen in de Stabroekse  
Polders zijn eerder bescheiden en  
geconcentreerd rond het fort van Stabroek 
en de waterlopen. In dit landschap komen op  
Antwerps grondgebied geen ecologische  
kerngebieden voor. Het gedeelte op grondgebied  
Stabroek maakt wel deel uit van het  
vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de 
Beneden-Schelde’. Het is van belang voor tal van  
akker- en weidevogels en vogels die leven in  
habitats met waterlopen en ruigten. 
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VIA DE VERGETEN VALLEI 

Focus toekomstvisie

Het landschap staat onder druk door uitbreiding  
van haven en polderdorpen. Het is geëvolueerd 
tot een vergeten achterkant waarvan de dorpen 
zich afkeren. Infrastructuren snijden het van de 
haven af. De focus voor dit landschap ligt op het 
terug op de voorgrond brengen ervan door de  
beleving en doorsteekbaarheid te vergroten. 

Concepten

BLAUWE DOORADERING
De Polders van Stabroek 
zijn nog steeds een waterrijk 
gebied. Beken en grachten 
stromen van het Kempisch  
Plateau doorheen het  
gebied naar de Schelde. 

Het natuurlijke traject van de beken wordt nu  
onderbroken door de haven. De waterlopen 
komen in de Verlegde Schijns en Voorgracht 
terecht en worden via pompstation Rode Weel 
in Kanaaldok en Schelde overgepompt. Beken 
en grachten zijn onopvallend in het landschap 
aanwezig, verborgen achter lintbebouwing of 
verscholen tussen de velden. De trajecten zijn 
herkenbaar door kleine landschapselementen 
die hen flankeren, zoals knotwilgen of ruigten. 

RECREATIEVE ROUTES
Het landschap is op zachte 
recreatie gericht. Enkel in 
Leugenberg zijn sportvelden 
ingericht. Het Antwerpse 
deel kent amper recreatief 
medegebruik. 

Hoe noordelijker, hoe meer paden door akkers 
en graslanden. Antitankgracht en fort vormen 
de voornaamste recreatieve trekkers. Het fort 
is privaat en wordt verhuurd voor paintball,  
lasergames en recepties. De beleving van het  
landschap wordt bepaald door de toenemende 
fragmentatie en contrasterende achtergrond 
met havenkranen en containers. 

Strategieën

Slechts een klein stuk van het landschap behoort 
tot Antwerpen. Dit vormt wel een interessante 
schakel voor het hele gebied. De strategieën 
worden vanuit het Antwerpse deel geformuleerd  
maar kunnen op het hele landschap  
geprojecteerd worden. 

BERGEN
Het water is periodiek sterk of minder aanwezig 
in het landschap. De waterwerken i.f.v. Logistiek 
Park Schijns en de selecties als signaalgebied  
worden aangewend om in delen van het  
landschap de waterberging i.f.v. piekdebieten te 
versterken:
● ruimte voor overstroming:

- Puihoek
- Leugenberg 

● natuurlijk bufferen:
- Polderloop

AANTAKKEN
De A12 domineert de westelijke rand. Aan de 
oostkant groeiden de dorpen van de polder weg. 
Historische toegangszones zijn gedegradeerd tot 
achterkanten en vormen een rafelige oostrand.  
Vanuit de stad (Ekeren) worden recreatieve  
aansluitingen uitgewerkt om de polder meer  
beleefbaar te maken. De beleving van de randen 
wordt eveneens opgewaardeerd door:
● vergroening van de havenrand:

- Polderloop 
● bestaande trekkers inschakelen:

- Ekers Moeras en Ekerse Putten
- Markt Ekeren en Stabroek
- kerk Mariaburg, Hoevenen
- Fort en Antitankkanaal

● nieuwe trekkers in de landschapsrand:
- inkompoorten Stabroek, Hoevenen en Leugenberg 

voorzien van recreatieve activiteiten (agrotoerisme,...)
● Ekeren ontsluiten:

- van Mariaburg naar de haven
- vanuit het centrum naar de Leugenberg
- doorheen Leugenberg naar Klein Heiken
- een watertaxi in de haven

● linken naar de polderdorpen:
- naar het noorden via de Polderloop
- route naar Hoevenen
- route naar Stabroek
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ACTIES  (p278)

L09a Puihoek

L09b Leugenberg

L09c Wisselaar

L09d Polderloop



BLAUWGROEN SAMENSPOREN

Dit landschap is van nature een overstromings- 
gevoelig gebied. Aanvankelijk kwam het  
overstromingsgevaar vanuit de Schelde, maar 
door de ontwikkeling van de haven is die situatie 
gewijzigd. Vandaag vormt de opgehoogde haven 
een obstakel voor de natuurlijke afstroming van 
beken naar de Schelde (43). In het noordelijk deel 
van het landschap creëert ook de A12 een  
barrière die een vlotte afwatering verhindert. 

Vandaag komt het overstromingsgevaar daar-
door eerder vanuit de hoger gelegen gebieden 
ten oosten van het polderlandschap. 

Wanneer het niet intens regent, beperkt de  
aanwezigheid van het oppervlaktewater zich in 
de Stabroekse Polders tot het fijnmazige stelsel  
van grachten en beken dat doorheen de  
landbouwgronden werd aangelegd.  

Bij intense regenval situeert de grootste kans op 
overstroming zich ter hoogte van het Fort van 
Stabroek en langsheen de beken en grachten.  

Indien de intense regen blijft aanhouden,  
zullen vervolgens gebieden langsheen de beken 
ten oosten van het landschap beginnen over-
stromen. De polders zelf blijven grotendeels 
gevrijwaard, enkel ter hoogte van het fort is er 
een ruimere zone waar een middelgrote kans op 
overstroming bestaat. 

Pas bij langdurige intense neerslag ontstaat er 
in een groot deel van het landschap een kleine 
kans op overstroming. Het water komt dan bijeen 
ter hoogte van de A12 en opgehoogde haven en 
stijgt van daaruit in de akkers en weilanden. Het 
behoud van de waterbergende functie van deze 
groengebieden is belangrijk om de hogergelegen 
woonzones te beschermen. 

De nood aan ruimte voor waterberging biedt een 
opportuniteit om de ecosysteemdiensten van dit  
landschap ook m.b.t. andere aspecten te  
versterken. De ruimte die nodig is voor water  
creëert kansen om zowel de natuur als  
landschappelijke en recreatieve waarde van het 
gebied te verhogen, zonder daarbij de agrarische 
functie te beperken.  

(43) In het thema ‘Geo-logica’ op p246  wordt de relatie tussen de fysische ondergrond en het functioneren van een landschap toegelicht. De Polders van 
Stabroek vormen een lage vallei in de omgeving en worden daardoor gekenmerkt door een intense samenhang tussen de lokale bodemsamenstelling, de  
waterhuishouding (o.a. beken) en het reliëf. Het omgaan met deze elementen verdient extra aandacht ter hoogte van het Schoon Schijn, waar het  
natuurlijke traject van heel wat beken eindigt. In het thema ‘Water’ op p252 wordt dieper ingegaan op de noodzaak om water meer ruimte te geven. De 
gebieden Puihoek en Leugenberg zijn de Antwerpse delen van dit landschap waar dit thema uitgewerkt dient te worden. 
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Waterdiepte 
situatie zonder intense neerslag

Waterdiepte 
grote kans overstroming

strategie 
BERGEN



Om de akkergronden te vrijwaren van te frequente overstroming, volstaat het 
huidige grachtenstelsel niet. Met de inrichting van het logistiek park Schijns 
wordt een ontkoppeling van alle beken en grachten van de Hoofdgracht en 
Verlegde Schijns voorzien. Ten oosten van de A12 komt een nieuwe gracht,  
de  Polderloop, waarop de beken en landbouwgrachten opnieuw kunnen  
aansluiten. 

De aanleg van de Polderloop kan benut worden om de overstromings- 
problematiek in te zetten i.f.v. de verduurzaming van de landbouwvelden, een 
versterking van de biodiversiteit en een verhoging van de beleefbaarheid van 
het landschap. I.p.v. een klassieke diepe en brede gracht te voorzien, kan 
d.m.v. een gracht met aan één zijde een zomer- en winterbed op ongeveer 
dezelfde ruimte een evenwaardige waterbuffer gecreëerd worden die tevens 
meer kansen biedt voor ecologie en recreatie. 

Op de flauwe helling kunnen flora en fauna zich vestigen, waardoor de  
Polderloop ook een functie als ecologische verbinding opneemt. Door langs 
de oevers schermbeplanting te voorzien, kan de visuele impact van de A12 
getemperd worden. Niet alleen groen en blauw kunnen mekaar versterken, 
ook het koppelen van een wandel- en fietspad langsheen de groenblauwe 
structuur vormt een meerwaarde voor het landschap. 

Het systeem benut weliswaar een deeltje van de uitgestrekte akkerlanden, 
maar biedt daarvoor een robuuste waterberging in de plaats die de akkers 
beschermd tegen vernatting en overstroming. 

Op gelijkaardige wijze kunnen ook waterbuffers in de gebieden Puihoek en 
Leugenberg geïntegreerd worden als poelen met overstroombare weilanden, 
waarbij het natte deel meer kansen biedt voor natuur en landschapsbeleving. 
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Waterdiepte 
middelgrote kans overstroming

Waterdiepte 
kleine kans overstroming



RIJKE AKKERRANDEN

De biodiversiteit van akkerlanden is door de  
intensieve verbouwing meestal beperkt. De  
ecologische waarde ervan kan versterkt worden 
door bij het beheer:
- geen zware bemesting toe te passen
- onkruidbestrijding te vermijden
- maïsering te vermijden
- geen te frequente vruchtenwissel toe te passen
- delen braak te laten liggen 
- zaadleverend voedselgewas (tarwe, boekweit,

...) te telen (= wintervoedsel voor akkerfauna)

Bij professionele landbouw zijn bovenstaande 
maatregelen soms niet evident omdat ze de  
economische rendabiliteit van de kostbare  
agrarische gronden niet ten goede komen. 

Een interessant alternatief is het gebruik van de 
akkerranden als natuurlijke stroken doorheen het  
landschap. Door de randen niet in agrarisch  
gebruik te nemen kunnen er zich allerlei grassen 
en kruiden vestigen. Deze trekken insecten aan, 
die op hun beurt fungeren als zomervoedsel voor 
heel wat akkerfauna. Kruidenrijke randen bieden 
ook nestgelegenheid. 

Natuurlijke akkerranden verkleinen weliswaar in 
beperkte mate de landbouwoppervlakte, maar 
bieden in ruil wel voordelen voor de agrarische 
productie:
- de fauna in de randen vormt een natuurlijke 

bestrijding van mogelijke plagen.
- bij combinatie met trage wegen bieden de 

randen bescherming aan de teeltgewassen 
door recreanten op afstand te houden. 

Landbouw kan de rol van landschapsbeheer-
der opnemen. Dit wordt gestimuleerd door o.a.  
maatregelen zoals akkerranden te vergoeden 
aan de landbouwers. 

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

In de Polders van Stabroek zijn nog een aantal 
kleine landschapselementen aanwezig. Meestal  
zijn ze nabij de waterlopen gesitueerd. Deze  
elementen zijn rijk aan plantensoorten en  
vormen het leefgebied voor heel wat akkerfauna 
i.f.v. rusten, verplaatsen, nestelen en het zoeken 
van voedsel. Ook voor de landbouw zelf bieden 
kleine landschapselementen voordelen zoals 
erosiebestrijding en beschutting voor vee. Het 
beheer ervan betekent:
- onderhouden van hagen, houtkanten, 

knotbomen,...
- exotenbestrijding
- beschermen van flora tegen vraatschade door 

vee
- verwijderen van snoeiafval
- vervangen van uitgevallen exemplaren in 

bomenrijen of hagen

Kleine landschapselementen verrijken niet alleen 
het robuuste landschap zelf, maar kunnen ook 
versterkend werken als ze in de randen ervan in 
private tuinen toegepast worden. Door bewoners  
te informeren over alternatieve inrichtings- 
mogelijkheden (o.a. toepassing van houtkanten,  
knotwilgen,...) worden tuinen voor heel wat  
akkerfauna interessante stapstenen. De typische  
woonlinten die het landschap doorsnijden  
kunnen zo omgevormd worden van barrières 
naar verbindingen.  
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Knotbomen in private tuinen

strategie 
AANTAKKEN



NETWERKING

Het landschap heeft een enorm potentieel m.b.t. 
trage netwerken. Vandaag zijn er slechts enkele  
paden op het grondgebied van Antwerpen  
aanwezig. Zowel in de deelgebieden Leugenberg 
en Puihoek als in functie van een verbinding met 
de Ekerse Putten is de inrichting van een aantal 
missing links wenselijk (44). 

Om harmonieus samen te gaan met het  
dominerend agrarische gebruik in het gebied, zijn 
er enkele aandachtspunten belangrijk:
- paden volgen bestaande perceelsgrenzen
    (geen opdeling van landbouwpercelen)
- afstand behouden tussen de paden en de 
    teeltgewassen (door o.a. rijke akkerranden)
- aantakken op bestaande paden 
- rustpunten voorzien (zitbanken, infoborden,...)
- zwerfvuil vermijden
- landbouwers vergoeden voor afgestane zones

(44) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe bepaalde elementen aangewend kunnen worden om de continuïteit van het landschap te versterken. Het betreft o.a. paden,... . In de Polders van Stbroek 
zijn er nog een aantal missing links in het trage netwerk. Aandachtsplekken zijn Puihoek, Klein Heiken en Leugenberg. In het thema ‘Structuren’ op p254 wordt specifiek belicht hoe de transformatie van harde  
infrastructuren kan aangewend worden om de zachte landschappelijke structuur te herstellen. In de Polders van Stabroek speelt dit thema een belangrijke rol om dit landschap met de naastgelegen robuuste  
groengebieden, zoals de Wetlands, te kunnen verbinden. De cruciale locatie is de onvolledige verkeerswisselaar ter hoogte van de Edisonwijk. In het thema ‘Beleving’ op p256 wordt het evenwicht tussen de  
landschappelijke kenmerken en het gebruik van de open ruimte belicht. Vooral ter hoogte van Leugenberg kan de beleving van het landschap versterkt worden, in samenhang met de andere thema’s. 
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Voorbeeld: Aantakken_ 
voorstellen uit participatietraject



Juridisch kader

Maar liefst 84% van de Polders van Stabroek 
heeft een agrarische bestemming. Samen met  
de groene en recreatieve bestemmingen, is 93% 
van het landschap als groene ruimte beschermd. 
De hele Ettenhoofse Polder is bijkomend  
beschermd als vogelrichtlijngebied en het Fort 
van Stabroek als habitatrichtlijngebied. 

Delen met harde bestemming zijn woongebieden 
in Stabroek, Kapellen en Ekeren (Puihoek) en 
een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
in de verkeerswisselaar aan Leugenberg. Het  
woonreservegebied ‘Puihoek’ werd in het  
ruimtelijk structuurplan van de stad (s-RSA) niet 
voor ontwikkeling weerhouden omwille van de 
watergevoeligheid. Het is een signaalgebied. 

Het merendeel van het aandeel groengebied  
bestaat uit natuurgebied. Dit betreft allemaal  
zones die buiten het grondgebied van de stad  
gelegen zijn. De groenbestemmingen binnen 
Antwerpen omvatten bijna uitsluitend bufferzone 
en groengebied. Dit zijn de zones die rond de 
verkeerswisselaar van Leugenberg gesitueerd 
zijn. 
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Impact interventies

Door de noodzakelijke herbestemming van  
Puihoek i.f.v. waterbuffering worden 70 ha groen 
juridisch beschermd. Indien ook delen van de  
open ruimte in de her in te richten  
verkeerswisselaar van Leugenberg herbestemd 
worden, komen daar nog 5,8 ha bij. Samen vormt  
dit 4% van het landschap dat een juridische  
bescherming als groengebied krijgt.  

Door de ruimteverslindende en inefficiënte  
verkeersknoop van Leugenberg her in te richten 
met aandacht voor de continuïteit van de open  
ruimte, kan circa 11 ha open ruimte aan het  
landschap toegevoegd worden. Dit is een  
toename met 0,6%. 

Door de verkeersknoop van Leugenberg  
efficiënter in te richten kan het aandeel  
verzegeling in het landschap afgebouwd worden. 
Daardoor transformeert 8 ha infrastructuur naar 
groene ruimte. 

De Polders van Stabroek zijn vandaag nog een  
vrij intact landschap. Optimalisatie door  
inrichtingsmaatregelen blijven dan ook eerder  
bescheiden en focussen voornamelijk op het  
inpassen van trage wegen in de agrarische  
structuur (Puihoek en Leugenberg). Dit betekent 
ruwweg een herinrichting van 6 ha of slechts  
0,4% van het hele landschap. Een meer  
ingrijpende herstructurering is wel wenselijk ter 
hoogte van de verkeersknoop Leugenberg. Daar 
kan 11,1 ha of 0,6% een betere inrichting krijgen. 

Na realisatie van alle acties die in het  
landschap gepland zijn of die het groenplan 
nastreeft, zal het groene areaal van de Polders 
van Stabroek met 0,6% toegenomen zijn. 

Daarnaast zal 25,1 ha van het bestaande  
areaal of 1,4% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Wetlands
panoramische plassen 10



De Wetlands zijn de enige plekken in de haven die niet opgehoogd 
werden of waar opvullingen nadien terug ongedaan gemaakt werden.



De Wetlands zijn enkele grotere groene 
landschappen in en rond het havengebied 
(begrensd volgens het afbakenings-GRUP 
van de Haven van Antwerpen). Ze worden  
volledig omringd door de haven- 
infrastructuur. Deze groengebieden  
bevinden zich midden in de haven, langs het 
rangeerstation en vlakbij de Hoge Maay. Ze  
liggen daardoor volledig geïsoleerd van  
andere landschappen en vormen groene 
gaten in de zwaar versteende omgeving. 

De Wetlands omvatten 2 natuurcomplexen: 
• Kuifeend_ Grote Kreek_Verlegde Schijns 
• Bospolder_Ekers Moeras_Muisbroek. 

De beide complexen hebben nauwelijks een 
fysische binding maar vormen samen wel 
een functioneel geheel, voornamelijk met  
betrekking tot ecologie en landschaps- 
kenmerken. Het zijn immers beide nog  
restanten van de oude Scheldepolders en  
kennen sinds de havenuitbreiding een  
gelijkaardige landschappelijke ontwikkeling. 
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FORTJES VAN EKEREN: VERBORGEN GESCHIEDENIS

De Wetlands waren eeuwenlang polders en inundatiegebied. Ondanks 
de grootschalige havenontwikkeling zijn in dit landschap nog enkele  
historische restanten te vinden van dit verleden. In 1914 werd de  
verdediging van Antwerpen uitgebreid met een nieuwe fortengordel in 
de agglomeratie en tussenliggende versterkingen aan de binnenste 
fortengordel. Tussen het Fort van Merksem en Fort Lillo werden langs 
de Verlegde Schijns een aantal caponnières gebouwd. Dit zijn kleine 
fortjes die voor de wal in de gracht gelegen zijn. Uiteindelijk werd de  
noordelijke verdediging nooit voltooid en zijn er slechts drie fortjes  
gerealiseerd. Deze bestaan vandaag nog steeds en hebben nu ook en 
ecologische functie als winterslaapplaats voor o.a. vlinders, insecten 
en vleermuizen. Door de geplande verlegging van het Schijn tot bij de 
fortjes en de ontwikkeling van het Logistiek Park kan de omgeving nog 
vleermuisvriendelijker gemaakt worden. 

DE EKERSE PUTTEN: EEN DUIK IN HET DIEP

De twee Ekerse putten zijn uitgravingen 
die ontstonden omdat men in 1925 grond 
nodig had om een deel van de polder 
op te hogen in functie van het rangeer-
station Antwerpen-Noord. De putten zijn 
behoorlijk diep. De grote vijver heeft een 
maximumdiepte van 21m, de kleine vijver  
is ongeveer 12m diep. Beide putten  
hebben nagenoeg loodrechte wanden van  
klei, waarin op een bepaalde diepte  
(5 tot 10m) nog herkenbare fossiele  
schelplagen voorkomen. Daardoor zijn ze 
bijzonder aantrekkelijk voor duikers en 
één van de meest populaire duikplaatsen  
in heel Vlaanderen. Er wordt ook  
duikinitiatie gegeven. Doordat er geen 
stroming is, zijn de putten geschikt voor 
beginnende duikers. 

De putten zijn in de zomermaanden tot op 
zekere diepte begroeid en er zitten enkele  
vissen (snoek, baars, karper,..) en  
zoetwaterkreeftjes. 



WETLANDS VANDAAG...

Grachten en plassen

Het water is de basis van dit landschap en komt 
er in verschillende vormen voor. Tot het begin 
van de havenontwikkeling was dit gebied de 
verzamelplaats van tal van beken die vanaf het 
Kempisch Plateau naar de Schelde stroomden. 
De meeste beken kwamen toen in het Schoon  
Schijn terecht, dat het water bundelde en  
afvoerde naar de rivier. 

Door de ophoging van de gronden werd dit  
natuurlijke systeem doorbroken. Vandaag  
komen slechts nog enkele beken samen in het 
Schoon Schijn (o.a. de Voetbeek, Zwarte beek, 
Haasdonksebeek en Plumbeek), die daarna nog  
steeds doorheen de Bospolder stroomt. Alle  
andere beken worden langs de Verlegde Schijns 
en de Voorgracht via het pompstation afgevoerd 
en hebben geen enkele relatie meer met het 
landschap. Dit systeem loopt ten noorden rond 
de Grote Kreek en Kuifeend.  

Vandaag zijn het niet zozeer de beken maar wel 
de plassen die het landschap vorm geven. De 
Ekerse Putten werden uitgegraven in functie van 
de aanleg van het rangeerstation. De grond werd 
gebruikt om het terrein op te hogen. De plas van 
de Kuifeend ontstond geleidelijk na de ophoging 
van de haven, toen het lagere polderrestant door  
neerslag onder water liep. Ook in de andere  
delen van het vormingsstation ontstonden vrij  
snel uitgestrekte waterpartijen en moeras- 
gebieden. Dit is grotendeels te danken aan de 
klei-ondergrond, die het regenwater niet doorlaat. 

Het gebied van de Bospolder en Ekers Moeras  
werd in de jaren 1960 wel grotendeels mee op-
gespoten voor havenuitbreiding. Het gebied bleef 
echter jarenlang ongebruikt liggen waardoor er 
stilaan een spontane natuurontwikkeling op gang 
kwam. In 2001 werden delen terug afgegraven 
en startte een natuurinrichtingsproject. 

Bijna de helft van het landschap bestaat uit  
water of ermee samenhangende habitats (riet, 
dijk, ruigte,...). Na het Scheldeland is dit het 
meest waterrijke landschap in Antwerpen. 

Watervogelparadijs

De waterpartijen in de Wetlands maken van dit 
landschap een paradijs voor watervogels. Zowel 
het complex Kuifeend_Grote Kreek_Verlegde  
Schijns als het complex Bospolder_Ekers  
moeras_Muisbroek werden weerhouden als 
ecologsiche kerngebieden. De Kuifeend maakt  
tevens deel uit van het vogelrichtlijngebied  
‘Kuifeend en Blokkersdijk’. 

Naast de aanwezigheid van zoetwaterplassen 
vormt de oevervegetatie van rietland en ruigten  
waardevolle moerashabitats voor heel wat  
soorten. Samen met de vogels leven er ook  
vleermuizen, libellen, amfibiën en reptielen. 

Tussen de beide kerngebieden is er een intense 
uitwisseling van soorten, maar ook met de meer 
noordelijk gelegen Opstalvallei en de nabije 
Oude Landen is er een ecologische relatie. De 
verruigde Bospolder_ Ekers Moeras heeft een  
meer bebost karakter dan de Kuifeend. Dit  
kerngebied heeft ook relaties met de bosrijke  
omgeving van de Ruige Heide.  
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PANORAMISCHE PLASSEN 

Focus toekomstvisie

De Wetlands bestaan uit losse groenblauwe  
fragmenten en net die interne verspreiding vormt 
het grootste aandachtspunt van het landschap.  
Zowel de uitwisseling tussen de fragmenten  
onderling als de relatie van sommige delen met 
de omgeving kan veel verbeterd worden. 

Bij deze focus spelen geplande projecten een rol:
● Logistiek Park Schijns: aanpassingen in de 

waterstructuur en de groene verbinding tussen 
de ecologische kerngebieden. 

● 2e spoorontsluiting: aanpassingen aan de 
infrastructuren en kansen tot betere ontsluiting. 

Concepten

ATTRACTIEPOELEN
De waterplassen vormen de 
motor van de Wetlands. Ze 
zijn de verzamelpunten van 
oppervlaktewater en vormen  
zowel voor avifauna als  
recreanten een aantrek-
kingspunt. Kuifeend_Grote 
Kreek_Verlegde Schijns en 

het complex Bospolder_Ekers moeras_ 
Muisbroek zijn vooral ecologische polen. De 
Ekerse Putten vormen een recreatiepool.  

RECREATIEF EILAND
De Bospolder is een  
geïsoleerd recreatief eiland  
in het havengebied. De  
autostrade snijdt het gebied 
af van de woonwijken van 
Ekeren. Via een fiets- en 
voetgangersbrug is dit deel 
van het landschap wel 

bereikbaar. Dankzij het duiken in de Ekerse  
Putten heeft dit gebied een bijzondere attractie.  
Verder bestaat het recreatief gebruik uit  
wandelen, fietsen en enkele volkstuinen. 

Strategieën

BINDENDE BERMEN
De plassen en bijhorende natte vegetaties  
vormen de basisbouwstenen van dit landschap. 
Een betere binding doorheen de haven is niet 
evident aangezien bijna elke m² aangewend 
wordt i.f.v. de ontwikkeling van bedrijvigheid en 
logistiek. Continue relaties zijn enkel mogelijk via 
de bermen die langs de infrastructuren lopen:
● ecologische verbindingen:

- bermen langs de Noorderlaan
- bermen langs het Nieuw Schijn

● recreatieve verbindingen:
- bermen langs het Nieuw Schijn

VERKNOPEN
Het landschap ligt vandaag verborgen achter de 
grote infrastructuren van de haven. De beperkte 
bereikbaarheid biedt een beschermend kader 
voor kwetsbare soorten. Anderzijds minimaliseert 
het isolement de relaties met de omliggende 
landschappen en hypothekeert het de beleving 
van de uitgestrekte watervlakten. Een selectieve 
connectie met de omgeving versterkt het groene 
netwerk door:
● aanknoping bij andere landschappen:

- via de afwateringsgracht naar de polders
- via wisselaar Leugenberg naar polders en Laagland

● interne routing:
- langs de Ekerse Putten naar de dokken
- langs het Nieuw Schijn naar het logistiek park
- aansluiting tussen Nieuw Schijn en Ekerse Putten

UITBALANCEREN
In de omgeving worden grote werken gepland 
i.f.v. o.a. het logisitek park Schijns. Deze werken  
hebben impact op het watersysteem en de  
daarmee samenhangende kwetsbare habitats.  
Het ecologisch evenwicht wordt in stand  
gehouden door:
● verplaatsing van water:

- demping Verlegde Schijns (Hoofd- en Voorgracht)
- aanleg Nieuw Schijn tot noordelijke wachtboezem
- aanleg Polderloop en afwateringsgracht
- demping zuidelijke wachtboezem

● versterking van habitats:
- transformatie zuidelijke wachtboezem tot rietland
- optimalisatie waterkwaliteit plassen
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ACTIES  (p278)

L10a Bermen

L10b Nieuw Schijns

L10c Putten



PROJECTEN: 

Soortenbeschermingsprogramma Haven

In de haven is heel wat natuur aanwezig: maar liefst 
90 beschermde soorten hebben er hun leefgebied.  
Het soortenbeschermingsprogramma werd opgemaakt om 
een afstemming te maken tussen enerzijds de bescherming 
van de waardevolle soorten en anderzijds de rechtszekerheid 
voor de bedrijven. 

Het programma is opgebouwd rond 14 paraplusoorten. De  
maatregelen voor deze soorten komen eveneens de  
instandhouding van de overige 76 meeliftende soorten ten  
goede. Van de 90 beschermde soorten zijn er  
51 havenspecifiek en 39 niet-havenspecifiek. 

De 14 paraplusoorten zijn: blauwborst, bruin blauwtje, bruine  
kiekendief, gierzwaluw, groenknolorchis, huiszwaluw,  
meervleermuis, moeraswespenorchis, oeverzwaluw,  
rugstreeppad, slechtvalk, visdief, wit bosvogeltje en  
zwartkopmeeuw. 

Om het voortbestaan van de beschermde planten en dieren 
te garanderen, werd een ecologisch netwerk uitgewerkt. Op  
openbaar domein worden permanente leefgebieden  
aangelegd. Die worden met elkaar verbonden via stapstenen  
en corridors. Aanvullend kunnen ook tijdelijke gebieden en  
initiatieven op bedrijfsterreinen in het netwerk ingepast  
worden.  

De oppervlakte, nodig voor het behalen van de kwantitatieve 
en kwalitatieve natuurdoelen van de 14 paraplusoorten, wordt 
binnen het netwerk van ecologische infrastructuur voorzien. 

PERMANENTE ECOLOGISCHE 
INFRASTRUCTUUR

Het merendeel van het landschap, o.a. de twee  
ecologische kerngebieden, wordt beheerd door  
Natuurpunt (al dan niet in opdracht van de  
haven). De focus ligt sterk op het behoud en de 
versterking van de specifieke natuurwaarden. 

In een versnipperd landschap zoals de Wetlands, 
nemen niet alleen de kerngebieden zelf een  
belangrijke ecologische rol op, maar vormen alle  
verbindende elementen ertussen een even  
cruciale schakel in het natuurnetwerk:

- grachten
- wegbermen
- spoorlijntrajecten

Een aantal van deze elementen werd door de 
haven geselecteerd als ‘permanente ecologische  
infrastructuur’. Daarmee kregen ze binnen de  
hoogdynamische context van de haven een  
expliciete rol als groene ruimte. De habitats die 
in deze plekken voorkomen zijn o.a. graslanden, 
open water, riet en moeras. Lokaal kan ook ruigte 
of struweel er deel van uitmaken. 

Een optimaal ecologisch functioneren van deze 
elementen kan gestimuleerd worden door:
- gefaseerd maaibeheer
- meerdere groeiplaatsen creëren voor specifieke 

soorten (o.a. orchissen,...)
- gradiënten versterken
- onderbrekingen beperken
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OPEN-GESLOTEN GRADIËNT

De fauna die in de Wetlands leeft wordt in grote 
mate aangetrokken door de afwisseling in het 
landschap tussen extreem open delen en meer 
besloten stukken. De open gebieden, zoals de 
waterplassen, zanderige oevers, braakliggende 
terreinen en graslanden vormen voor heel wat 
soorten belangrijke fourageergebieden. De meer 
besloten zones, zoals de rietkragen, houtkanten  
en jonge bosfragmenten, bieden schuil- en  
nestgelegenheden. De nauwe samenhang  
tussen beide is zowel in de natte als drogere  
zones van belang en kan in stand gehouden  
worden door:
● het vermijden van dichtgroeiing van oevers
● het vermijden van verruiging van grasland
● de beperking van natuurlijke successie tot bos

Via een aangepast riet-, grasland- en  
bosrandbeheer  wordt de gewenste  
structuurvariatie behouden door:
- rietsnijden
- afplaggen
- sporadisch maaien (<jaarlijks)
- gefaseerd maaien (alternerende zonering)
- beperken bemesting
- hakhoutbeheer
- kappen van inhammen

Naast het beheer van de vegetatie is het ook 
wenselijk om de waterkwaliteit van de plassen op 
peil te houden en waar nodig te verbeteren via 
een regelmatige monitoring. 

GELEIDING

Om de versnippering en sterke habitatvariatie 
voor fauna overbrugbaar te houden, is het niet  
alleen wenselijk om louter op verbindende  
bermstructuren in te zetten. Ook de opbouw van 
de gebieden zelf houdt bij voorkeur rekening met  
oriëntatie- en geleidende elementen i.f.v. de  
diverse fauna (vogels, vleermuizen, vlinders,...). 
Dit betekent:
- behouden van een optimale waterhuishouding 
   (sloten, grachten,...)
- voorzien van lijnvormige landschapselementen 
   (houtkanten, bosranden, grachten,...)
- behouden van rustplaatsen (holle bomen,...)

STILLE WATERS

De plassen van de Wetlands zijn eutrofe  
voedselrijke plassen. Aandachtspunt daarbij is 
de waterkwaliteit. Indien het water aanrijkt, kan 
algenontwikkeling optreden. Die leidt op zijn 
beurt tot daling van de variatie in watervegetatie. 
Eutrofiëring kan een gevolg zijn van de instroom  
van voedingsstoffen via grond- of oppervlakte- 
water, bijvoorbeeld door aangrenzende  
landbouwactiviteiten (in dit geval de volkstuinen). 
Dit dient vermeden te worden. 

Ook het ontwikkelingstraject van de plassen is  
bepalend. Indien de situatie tot spontane  
verzoeting aanleiding geeft (o.a. door instroom 
regenwater,...) is het moeilijk om dit tegen te 
gaan en zal een geleidelijke verandering in de 
vegetatie optreden. 

 179 LANDSCHAPPEN 

Wetlands_10 strategie 
UITBALANCEREN



TRAGE TRAJECTEN

Door het isolement in het havengebied is dit 
landschap voor veel Antwerpenaars een nobele  
onbekende. Door het voorzien van cruciale  
aansluitingen op het bestaande trage netwerk 
krijgt het een betere ontsluiting. Nieuwe paden  
houden rekening met de aanwezige  
natuurwaarden door:

- geen, beperkte of aangepaste verlichting
- trajecten die afstand behouden t.o.v. 
    waardevolle ecologische habitats
- beperking van het aantal kruisingen met 
    verbindende elementen zoals grachten,... 

De plaatsing van informatiepanelen over de  
kwaliteiten van het landschap ter hoogte van de 
toegangspunten kan de bezoeker sensibiliseren. 

Naast infopanelen vormt de aanwezigheid van 
recreatieve voorzieningen een aandachtpunt in 
dit landschap. Zowel voor recreanten als voor 
vrachtwagenbestuurders uit het havengebied is 
er behoefte aan sanitaire voorzieningen om te 
vermijden dat de waardevolle natuur daarvoor 
wordt betreden en gebruikt. 
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Juridisch kader

Een groot deel van de Wetlands is bestemd als  
groenzone en dus juridisch beschermd. De Kuifeend 
is tevens een erkend natuurreservaat. Samen met de  
Bospolder _ Ekers Moeras is het ook een grote  
eenheid natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

Meer dan drie kwart van de groene bestemmin-
gen is ‘natuurgebied’. Het overige kwart heeft een  
bestemming ‘park’ of ‘speelbos’. Dit is het gebied van 
de Ekerse Putten.

De meeste delen van het landschap die een  
bestemming ‘natuur’ hebben, zijn in het  
soortenbeschermingsprogramma van de haven  
opgenomen in de permanente ecologische  
infrastructuur. Daarmee bieden ze redelijk wat  
garanties i.f.v. de soorten waarvoor ze waardevol zijn. 

Het enige stuk van het landschap dat geen enkele  
bescherming heeft, is de ontginningszone ter hoogte 
van de Ekerse Putten. 
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Impact interventies

Het grootste deel van de Wetlands is al juridisch 
beschermd als groengebied. Indien op termijn de 
opportuniteit zich stelt, zou ook het deel dat als 
ontginningszone is ingekleurd (2,2%) nog een 
herbestemming kunnen krijgen als groengebied.  

Bij de uitvoering van het Logistiek Park Schijns 
horen herinrichtingsmaatregelen ter hoogte van 
de zuidelijke wachtboezem. Dit deel van de open 
ruimte (7,8%) wordt daarbij getransformeerd van 
water en grasland naar voornamelijk rietland. 

Door de geïsoleerde volkstuinen aan de  
westelijke zijde van de Ekerse Putten te  
herlokaliseren binnen het landschap, kan dit 
gebied (7,1 ha) een kwalitatievere inrichting als 
open ruimte krijgen. De volkstuinen zouden een 
nieuwe plek kunnen krijgen aan de oostelijke 
zijde van de Ekerse Putten, waar ze dichter bij  
het woonweefsel gesitueerd zijn. Bij de  
verplaatsing worden ze ruimte-efficiënter  
gestructureerd. Daarvoor wordt 2,4 ha van het 
huidige groengebied aangesneden. Om een  
ruimte-optimalisatie door te voeren worden best  
ook de bestaande tuinen (2,0 ha) ineens  
heringericht. 

 

Na realisatie van alle acties die in het  
landschap gepland zijn of die het groenplan 
nastreeft, neemt het groene areaal van de 
Wetlands niet toe. 

Er zal wel 41 ha van het bestaande areaal of 
10,9% van het landschap een kwalitatiever  
karakter gekregen hebben. 
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Opstalvallei
verweven rand 11



De Opstalvallei is een merkwaardige open ruimte die  
momenteel volop in transformatie is. Dit gebied ligt gekneld 

tussen de A12 en het havendok. 



 187 LANDSCHAPPEN 

DE DORPSDIJK: VLAANDERENS OUDSTE?

Midden in het landschap is nog steeds een restant  
aanwezig van de Berendrechtdijk, Dorpsdijk of  
Gemeentedijk die in de 13e eeuw werd aangelegd om 
de dorpen tegen het water te beschermen. Het is één 
van de oudste dijken die in Vlaanderen bewaard zijn  
gebleven. De dijk ligt ongeveer 4m hoger dan de  
voormalige polders en kronkelt vanuit Viswater langs-
heen het Reigersbos in de richting van de Schelde.  

DE ZOUTEN: EEN HISTORISCHE GRENS

De Zouten vormen een opgehoogde strook  
langsheen het havendok. De naam verwijst naar de 
periode waarin de dorpen nog in het oorspronkelijke 
polderlandschap lagen, voor de havenontwikkeling. 
Dit was de grens tot waar het brakke (zoute) Schelde-
water kon komen. De Zouten markeren dus de grens 
van het natuurlijke overstroombare Scheldegebied. 
Vandaag loopt naast het gebied de Zoutedijk, die  
langsheen het havendok een attractief traject voor  
fietsers en wandelaars vormt. 

DE STOCATRADIJK: DE NIEUWSTE EN HOOGSTE

Dijken behoren niet alleen tot het verleden van het  
landschap, ook recent worden ze nog aangelegd om het 
land te beschermen. Aan de zuidkant van de Opstalvallei is  
de Stocatradijk maar liefst 10m hoog en domineert de  
beleving van de open ruimte. Deze dijk dateert uit 1981,  
toen het Delwaidedok aangelegd werd. De naam verwijst naar het 
ertsen en kolen - overslagbedrijf dat zich op de locatie vestigde. 
Waar de dijk samenkomt met de Zoutedijk is recent een uitkijkpunt 
over de beekvallei ingericht. Hier is de confrontatie tussen verleden 
(polders), heden (haven) en toekomst (natuur) van deze omgeving 
nog het sterkst te ervaren. 

Het landschap ‘Opstalvallei’ situeert zich tussen 
het Kanaaldok, de dorpskern van Berendrecht, 
de A12 en het Antwerpse havengebied. Het  
bestaat uit verschillende deelgebieden: de  
Zouten, het Reigersbos, de Bomenbank,  
Opstalvallei-Oost en Opstalvallei-West. 

De oorsprong van de Opstalbeek ligt op de grens 
van Antwerpen en Stabroek en situeert zich aan 
de oostelijke zijde van de A12. Daar stroomt de 
beek vandaag subtiel doorheen de polders rond 
Stabroek. Ten westen van de A12 kent de beek 
een andere ontwikkeling. Omgeven door dorp, 
snelweg en haven, structureert ze het landschap 
en rijgt landbouw- en natuurcompensatiegebied 
aan mekaar. 



StocatradijkZoutedijk

Dorpsdijk

OPSTALVALLEI VANDAAG... 

Vallei gestructureerd door twee beken

De Opstalvallei is een verbindingsruimte tussen 
de historische polder en de haven. Het landschap 
wordt grotendeels bepaald door de Opstalbeek. 
Vanaf de A12 loopt de Opstalbeek westwaarts 
doorheen het landschap en ter hoogte van de  
Antwerpsebaan mondt ze uit in de  
Afwateringsgracht. De vallei van de Opstalbeek 
wordt gekenmerkt door natte leem en klei en is  
weinig waterdoorlatend. De omgeving van  
Viswater, gelegen nabij de beek, is dan ook  
overstromingsgebied. 

Meer ten noorden van het landschap, stroomt de  
Dorpsbeek. Die is vandaag grotendeels  
ingekokerd. Hoewel de gronden hier al een  
zandiger karakter hebben, zijn ook rond het tracé 
van deze beek kleine overstromingsgebieden 
aanwezig. De zandige gronden ten noorden van 
de Opstalvallei, waarop Berendrecht gesitueerd 
is, zijn een uitloper van het Kempisch Plateau en 
iets hoger gelegen dan het beeklandschap zelf. 

In het reliëf van de vallei zijn de drie dijken die de 
Opstalbeek omgeven geprononceerd af te lezen 
als smalle linten die het landschap doorsnijden 
(Dorpsdijk) of afzomen (Zoutedijk en Stocatra-
dijk). 

Rijkdom in variatie

De Opstalvallei omvat vier ecologische  
kerngebieden die samen nagenoeg het hele 
landschap innemen: de Zouten, het Reigersbos, 
de Opstalvallei West en Oost. 

Van nature is een natte ruigte de kenmerkende  
biotoop van dit landschap. Vandaag is het  
habitattype echter niet uitgesproken dominant 
aanwezig in de hele vallei. In de kerngebieden  
de Zouten en de Opstalvallei West is het  
landschap terug naar dit stadium gebracht of 
natuurlijk geëvolueerd. Naast de ruigten worden  
deze kerngebieden gekenmerkt door een rijke 
variatie aan habitats en vormt een boeiend net-
werk van graslanden, plassen en bosfragmenten. 

In de Opstalvallei Oost zijn vandaag nog akkers  
aanwezig die na de inpoldering werden  
gecreëerd. Zij vormen een landschappelijke  
buffer tegen de havenuitbreiding en hebben  
momenteel een beperkte waterbufferende  
capaciteit. De sloten en grachten die het gebied 
nu nog doorkruisen vormen, samen met dijken 
en bomenrijen, een broos raster van ecologische 
stapstenen doorheen de akkerlanden. 

De Zouten zijn, t.o.v. de rest van de vallei, hoger  
gelegen op natuurlijke zandgrond en latere zan-
derige opspuitingen. Daardoor sluiten de vegeta-
ties die er voorkomen aan bij de heidehabitat van 
het Kempisch Plateau.  

De relatie met o.a. de het complex van de  
Kuifeend_Grote Kreek_Verlegde Schijns is voor 
de uitwisseling van diverse soorten belangrijk. 

In de Opstalvallei Oost vormt een deel van de 
Antitankgracht, die aan de overzijde van de A12 
naar het Fort van Stabroek loopt, een markant 
element in het open landschap. 
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VERWEVEN RAND 

Focus toekomstvisie

Een groot deel van het landschap wordt omwille  
van compensatie voor havenontwikkeling  
getransformeerd naar natuurgebied, waar enkel  
functies mogelijk zijn die de compensatie- 
verplichtingen en instandhoudingsdoelstellingen 
van het Europees Vogelrichtlijngebied beogen. 

In combinatie met deze transformatie vormt de  
waterhuishouding een aandachtspunt om een  
overstap te maken van waterdrainage naar  
waterbuffering. Ook het raakvlak tussen het  
landschap, de haven en het dorp is een uniek 
punt waarop ingezet dient te worden.  

Concepten

LANGS DIJKEN EN DOKKEN
Vandaag lijken de beken 
de voornaamste bron van 
overs t romingsgevaar, 
maar ooit was dit anders. 
Voor de ophoging van de 
haven, was het landschap 
overstromingsgebied van 

de Schelde. Eeuwenlang werd aan inpoldering 
gedaan. De dijken vormen nu nog steeds een 
kenmerkend element in het gebied. Samen 
met de dokken bepalen ze de identiteit ervan. 

CONTRASTERENDE RANDEN
In de Opstalvallei komen 
geen specifieke recreatie-
terreinen voor maar wel 
wandel- en fietspaden. 

Deze concentreren zich in en rond de Zouten. 
De Opstalvallei-West is (voorlopig) minder  
toegankelijk i.f.v. nieuwe natuurontwikkeling. 
In Opstalvallei-Oost maken bestaande enkele 
paden het gebied doorwaadbaar. De beleving 
wordt bepaald door de randen. De zuidelijke 
grens met de haven is scherp door de hoge 
Stocatradijk. De noordelijke grens is diffuus en 
bestaat uit rafelige randen van woonwijken.

Strategieën

VERNATTEN
De vroegere polderstructuur met talrijke sloten 
was er op gericht om het water zo snel mogelijk 
naar de Schelde te voeren. Door de inpassing van  
de dokken werd die logica verbroken. De  
combinatie van het door beken en drainerende  
sloten aangevoerde water en de hoge  
grondwaterstand t.g.v. de dokken leidt nu tot  
wateroverlast. Een beekvallei met open water-
systeem wordt uitgewerkt met aandacht voor 
de waterhuishouding in de omgeving. Om alle  
natuurdoelstellingen te bereiken, worden  
volgende inrichtingsprinicpes voorgesteld (45):
● ecotopen:

voor het broeden en fourageren van de doelsoorten  
verbonden aan de compensatie- en instandhoudings-
doelstellingen: Opstal-West en -Oost

● waterbuffers:
i.f.v. grondwater (kwel) en oppervlaktewater

● open en vertragend watersysteem

VERKENNEN
De relatie tussen de Opstalvallei en het  
dorpsweefsel is vandaag eerder afstande-
lijk en nostalgisch. De vallei is slechts beperkt  
toegankelijk. Op specifieke plekken creëert  
selectieve doorwaadbaarheid meer beleving van 
het landschap. Er zijn veel opportuniteiten om het 
gebied opnieuw bij de dorpen te betrekken door:
● opwaardering van de raakvlakken:

- Reigersbos: cultuurhistorische toegangszone
- Bomenbank: recreatieve cluster (tulpenpluk,...)
- Booswegske : onthaalpoort (witte hoeve)
- Emelinusstraat: verbinding tussen dorp en Opstal Oost
- Solferinostraat: verbinding tussen dorp en Zouten
- A12: geluidsbuffer

● versterking relatie:
- Zouten: traject tussen dorp en dok (halte watertaxi)
- Monnikenhofstraat: hoevetoerisme 

● inschakelen paden:
- doortrekking traject Dorpsdijk
- traject langs Stocatradijk
- parallelroute Havenweg naar Antwerpsebaan
- veilige oversteek Antwerpsebaan

● recreatieve routing:
- traject langs en door de vallei in de verf zetten 
   (infopanelen,...)
- aansluiten op recreatieve netwerken (havenland, 
   Voorkempen,...)

(45) Volgens het GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’ zijn de gebieden Opstalvallei-West en -Oost bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling 
en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Alle handelingen die nodig of nutiig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van 
de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen, zijn handelingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden. Het in overdruk aangeduide gebied is een Grote Eenheid Natuur (GEN).  
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ACTIES  (p278)

L11a Opstal-Oost

L11b Booswegske

L11c Dorpsdijk

L11d Antwerpsebaan



FLEXIBELE STAPSTENEN

De Vlaamse overheid opteerde in haar beleids-
keuzes voor een ruimtelijk scheidingsmodel,  
waarbij ingezet wordt op het creëren van  
hoogwaardige natuurkerngebieden buiten het 
havengebied voor de instandhouding van de  
Europees beschermde soorten waarop de  
havenontwikkeling een significant negatieve 
impact heeft. Hiertoe werd in het GRUP op de  
rechterscheldeoever een gebied afgebakend  
tussen de haven, het Kanaaldok, de  
Berendrechtse dorpskern en de A12. Dit is het 
natuurcompensatiegebied ‘Opstalvallei’.  

Door de ontwikkeling van de haven is de  
Opstalvallei afgesneden van de Schelde. Toch 
ligt het landschap heel dicht bij de rivier en zijn 
tussen beide nog stroken open ruimte aanwezig. 
Deze worden niet weerhouden in de ecologische 
infrastructuur van de haven en hebben dus een 
tijdelijk karakter. 

I.f.v. de ecologische samenhang is het wenselijk  
deze plekken te beschouwen als flexibele  
stapstenen, die mee kunnen evolueren met de 
ontwikkeling van de haven maar waar steeds een 
open relatie tussen de beekvallei en de Schelde 
mogelijk blijft. Dit betekent o.a. verplaatsbaarheid 
i.f.v. havenontwikkeling, waarbij de natuurlijke 
functie van de gronden de leidraad vormt voor 
veranderingen. Aandachtspunten daarbij zijn: 
- aard van de te verbinden gebieden (habitat,...)
- geschikheid als verbinding 
- multimodaliteit (land, water, lucht)
- relatieve duurzaamheid

Naast de ‘vaste’ ecologische infrastructuur is 
dus een percentage flexibele oppervlakte open 
ruimte nodig, die mee evolueert met de haven 
en kan verschuiven of van karakter veranderen. 
Dit is een moeilijke piste, omdat ze niet strikt 
boekhoudkundig in m², termijn of rendabiliteit 
kan vastgelegd worden. Het vergt, eerder dan 
een stringent juridisch kader, een coördinerend 
beleid met alle partners samen. De haven zette 
met haar soortenbeschermingsprogramma een 
eerste stap in de richting van dergelijk beleid. 
Een evaluatie ervan kan mogelijk aanzetten tot  
uitbreiding van het principe van de tijdelijke  
ecologische infrastructuur.  

PROJECTEN: HERINRICHTING OPSTALVALLEI

De herinrichting van de Opstalvallei kadert in een  
compensatie van natuurwaarden t.g.v. de haven- 
uitbreiding, het zogenaamde ‘combinatievoorstel’. Het 
grootschalige natuurontwikkelingsproject werd in 2005 
opgestart om enerzijds te voldoen aan de compensatie- 
verplichtingen en anderzijds de instandhoudings- 
doelstellingen voor de Kuifeend (vogelrichtlijngebied)  
op een duurzame manier te kunnen realiseren,  
rekening houdend met de ontwikkeling van o.a.  
AMORAS rond het rangeerstation Antwerpen-Noord. 
De realisatie van de compensatie is een vergunnings-
voorwaarde voor de ingebruikname van bestaande 
ecologisch waardevolle zones. 

Het project wordt in 2 fasen gerealiseerd. Het  
westelijke deel (Opstalvallei 1 = 70 ha) werd in 
2008 heringericht met twee plassen waarrond zich  
riethabitat ontwikkelt. Doelstelling is o.a. rietvogels 
(blauwborst en rietzanger) en eenden (krakeend en 
kuifeend) in dit gebied een habitat te geven. Om de 
beoogde riethabitat optimaal te laten ontwikkelen is 
een aangepast beheer nodig (o.a. bestrijden van de 
massale opslag van wilg). Het is tevens de bedoeling 
om de plassen voornamelijk door grondwater (kwel) te 
voeden, doch momenteel is de drainerende werking 
van de grachten in het niet heringerichte oostelijke deel 
(Opstalvallei 2) te sterk en zijn de plassen nog door 
regenwater beïnvloed. 

De 2e fase van het project in het oostelijke deel  
(Opstalvallei 2) moet nog gerealiseerd worden om  
verdere economische innames t.h.v. het rangeer- 
station mogelijk te maken (uitbreiding Vormingsstation 
Noord, Logistiek Park Schijns,...). Opstalvallei 2 betreft 
een natuurcompensatieproject ter compensatie van  
het verlies aan leefgebied t.g.v. toekomstige  
uitbreidingen, maar ook ter aanzuivering van het  
historisch passief. Naast de compensatie- 
verplichtingen moet het behalen van alle  
instandhoudingsdoelstellingen voor de Kuifeend  
verzekerd worden. Daarbij zijn er enkele uitdagingen: 
enerzijds het op en intelligente manier aanwenden van  
het watersysteem en anderzijds het gebied  
(her)inrichten en beheren opdat voldaan wordt aan de 
compensatieverplichtingen. 
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KRUIDENRIJKE DIJKEN 

De dijken zijn een typisch onderdeel van de  
Opstalvallei. Ze hebben niet alleen een  
waterkundige functie. Ook als habitat voor tal van 
soorten zijn ze belangrijk en ze vervullen tevens 
een corridorfunctie voor de migratie van deze 
soorten. 

De natuurlijke begroeiing van dijken zijn  
stroomdalgraslanden. Deze worden gekenmerkt 
door een grote bloemenrijkdom. Tussen de jaren 
1960 en 1990 is er een drastische daling van dit 
soort vegetatie opgetreden t.g.v. overbegrazing,  
intensieve bemaaiing, bemesting en het  
verdwijnen van oude dijken. Het resultaat zijn  
dijken met soortenarme weilanden en daardoor  
een onderbenutting van het  ecologisch  
potentieel.  

Zowel de natuurwaarde als de watertechnische  
functie van de dijken zijn gebaat bij een meer  
gediversifieerde begroeiing. De kruidenrijke  
dijken bieden de meeste potenties voor heel wat 
soorten en zijn  het minst erosiegevoelig. Dit soort 
vegetatie wordt bereikt d.m.v. een verschralend 
beheer:
- maaien met lage frequentie (max 2 x per jaar)
- afvoeren van maaisel (hooi)
- extensief beweiden in tijdelijke rasters
- dijkhellingen <30° voorzien
- dijksamenstelling met hoog zandgehalte 
- geen bemesting

Het beheer van de dijken is een streven naar een  
subtiel evenwicht. Teveel begrazing of  
bemaaiing leidt tot een daling van de diversiteit.  
Maar te weinig beheer heeft hetzelfde effect  
omdat de vegetatie dan evolueert naar ruigte en 
eveneens een lagere soortenrijkdom krijgt. 

In sommige gevallen treedt aan de voet van de  
landzijde van de dijk kwel op. Daar kan het  
interessant zijn om de vegetatie verder te laten  
ontwikkelen tot struwelen. Die worden  
gekenmerkt door een hoge diversiteit en hebben 
het voordeel dat heel wat struiken (wilgen,...) het 
teveel aan water opzuigen. 

De afweging om struwelen te ontwikkelen hangt  
af van de ecologische doelen die aan het  
landschap gesteld worden. I.f.v. sommige  
soorten (vb: bruin blauwtje) is het wenselijk om 
de vorming van struwelen te beperken tot enkele 
locaties maar niet de hele dijkvoet te verruigen. 

(46) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. In de Opstalvallei vormt dit een uitdaging. Bestaande historische en nieuwe landschapselementen 
zoals de dijken (o.a. Dorpsdijk,...) kunnen bijdragen aan de natuurwaarde van het gebied d.m.v. een aangepast beheer. 
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VELE VERHALEN

De Opstalvallei is een bijzondere open ruimte.  
Ze ligt op de grens van zowel verschillende  
natuurlijke als socioculturele zones. Die positie  
is het resultaat van eeuwenlange  
opeenvolgende gebeurtenissen in dit gebied:  
van de talrijke Schelde-overstromingen, de  
inpolderingen, de bestuurlijke conflicten tot de  
recente havenontwikkeling. Elk historisch feit 
drukte zijn stempel op het huidige landschap.

De landschappelijke beleving van de  
Opstalvallei vertelt de geschiedenis van de  
Polderdorpen,  van de kleine gehuchten in de 
Scheldevallei van weleer tot de huidige door de 
haven weggedrukte slaapgemeenten. Boeiende 
verhalen, die echter weinig onder de aandacht 
van bezoekers worden gebracht. 

Het landschap omvat heel wat specifieke troeven 
die beter ontsloten kunnen worden door:

- voorzien van informatiepanelen
- aantakken op bestaande recreatieve routes
- behouden of creëren van uitkijkplekken
- creëren van een onthaalpoort
- plaatsen van voorzieningen (banken,...)
- verbeteren van enkele oversteekplaatsen
- toegankelijk maken van bepaalde relicten
- stimuleren van horeca (hoevetoerisme,...)
- beheer van de specifieke lokale vegetatie (o.a. 
   exoten verwijderen,...) 

(47) In het thema ‘Edu-creatie’ op p258 worden de potenties van het landschap belicht om de betrokkenheid van recreanten bij de groengebieden te versterken. 
In de Opstalvallei komen uiteenlopende landschappen samen: de hoven, de polders en het heidegebied. De grenzen van de Opstalvallei zijn dan ook  
uitermate geschikt om recreatieve poorten tussen de verschillende gebieden te creëren. Er zijn heel wat elementen die daarbij een rol kunnen spelen zoals 
de toevoeging van signalisatie, rustpunten en horeca.  
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Juridisch kader

De Opstalvallei is en blijft als landschappelijke 
buffer bijna helemaal als open ruimte bestemd, 
hetzij als groen- of landbouwgebied. Enkel de 
Stocatradijk en enkele kleine snippers aan de 
rand van het woonweefsel hebben een harde  
bestemming, respectievelijk bedrijvigheid of  
wonen. De antitankgracht, ten oosten van de  
Antwerpsebaan, is een beschermd landschap. 

In het GRUP voor de afbakening van het  
zeehavengebied Antwerpen werden de  
Opstalvallei-West en -Oost herbestemd van  
buffer- en industriezone naar natuurgebied, met 
overdruk ‘Grote Eenheid Natuur’ (GEN), om te 
voldoen aan de compensatieverplichtingen die 
ontstaan t.g.v. havengerelateerde projecten. 

Voor de Zouten is de situatie anders. Dit deel 
van het landschap maakt onderdeel uit van het 
afgebakende Zeehavengebied Antwerpen en is 
bestemd als zone voor bedrijvigheid, evenwel  
met een overdruk ‘buffer’ waardoor haven- 
bedrijvigheid er uitgesloten is. In het soorten- 
beschermingsprogramma van de haven werden 
de Zouten en de Stocatradijk weerhouden als 
permanente ecologische infrastructuur. 

Binnen de groene bestemmingen is maar liefst 
98% van het areaal bestemd als natuurgebied. 
Alleen het Reigersbos behield zijn originele  
gewestplanbestemming, namelijk parkgebied. 
Langsheen de Zouten zijn kleine snippers nog  
bestemd als bufferzone. Het gaat om  
verwaarloosbaar kleine delen.  
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Impact interventies

Recent werd bijna het hele landschap  
herbestemd naar natuurgebied via het GRUP 
voor de afbakening van het havengebied. In dat 
plan werden de Zouten expliciet niet als groene  
ruimte bestemd, maar zowel het bestemmings- 
voorschrift als de opname in het netwerk van  
ecologische infrastructuur bieden voldoende  
garanties op het behoud van de groene ruimte. 
Indien het gebied van de Bomenbank effectief  
een meer recreatieve invulling krijgt, kan een  
herbestemming van deze zone (6,6 ha)  
onderzocht worden. 

In functie van de compensatie voor de  
geplande havenontwikkelingen in de omgeving  
van de Kuifeend wordt een volledige  
herinrichting van de Opstalvallei-Oost i.f.v. de 
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 
van het vogelrichtlijngebied voorzien. Dit is een 
uitvoering van het GRUP. Deze ingreep omvat 
bijna de helft (49%) van de totale oppervlakte van 
dit landschap.  

Eén van de acties die in de structuurschets voor 
Berendrecht Zandvliet werden opgenomen is 
het integreren van recreatieve activiteiten (o.a. 
de tulpenpluk) in de zone van de Bomenbank 
(6,6ha). Dit zal eveneens met een herinrichting 
op termijn gepaard gaan. 
 

Na realisatie van alle acties die in het  
landschap gepland zijn of die het groenplan  
nastreeft, zal het groene areaal van de  
Opstalvallei niet toegenomen zijn. 

Er zal wel 155 ha van het bestaande  
areaal of 51,2% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Scheldepolders
gearticuleerde gradiënt 12



De Scheldepolders dringen stapsteengewijs binnen in de stad 
en omringen het bouwweefsel van het polderdorp Zandvliet.



De Scheldepolders zijn in het uiterste noorden 
van Antwerpen gesitueerd. Het merendeel van 
het landschap bevindt zich buiten de stadsgrens 
op Nederlands grondgebied. 

Buiten de stad zijn de Scheldepolders nog vrij 
gaaf en vormen ze een groot aaneengesloten  
landschap. Eénmaal de Belgische grens  
overschreden verbrokkelen de poldervelden. De  
druk op dit landschap is vrij groot. Door de  
havenuitbreidingen van de afgelopen decennia  
zijn de Scheldepolders in Antwerpen bijna  
verdwenen. Door de bevolkingsaangroei wor-
den steeds meer poldergronden voor verkave-
ling aangesneden. 
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DE KABELJAUWPOLDER: GEWONNEN GRENSLAND 

Sinds 1037 werden stelselmatig gronden ten noorden van Antwerpen en de Nederlandse grens 
ingepolderd. De laatste indijking gebeurde in 1768 door de aanleg van de Nieuwe Dijk en de 
voortzetting van de Armendijk, waarvan het tracé nog in het landschap bewaard is. Door deze 
laatste inpoldering ontstond een landbouwgebied van 163 ha dat de grens vormt tussen België 
en Nederland: de Kabeljauwpolder of Nieuw-Noordlandpolder. 

HET SCHELDE-RIJNKANAAL: MARKANTE GRENS

Vanaf Zandvliet vertrekt sinds 1975 in noordelijke richting het 
Schelde-Rijnkanaal, een vaarroute die Antwerpen en Rotterdam 
verbindt. Het kanaal kwam er op vraag van België en Duitsland 
en het duurde decennia lang voor men het met Nederland over 
het tracé eens werd en de werken effectief van start gingen. Sinds 
1980 is de route dankzij twee sluizen getijdenvrij. 

Naast de economische waarde, vormt het kanaal een markant  
landschappelijk element in de Scheldepolders waarlangs heel wat  
fietsrecreanten de weidsheid van het gebied kunnen ervaren.

VESTING ZANDVLIET: HISTORISCHE SPOREN

Het gehucht Zandvliet werd het eerst vernoemd in 1135. De benaming verwijst 
naar een bevaarbare vliet door het zand. Het dorp ligt immers op een zanderige 
uitloper van het Kempisch Plateau. Lange tijd bleef dit gewoon een polderdorp, 
tot in 1622 Spinola het bevel gaf om een omwalling rond het dorp te bouwen als 
bescherming tegen de Hollandse invallen. Zandvliet vervulde sindsdien de rol van  
vesting, maar omstreeks de Franse Revolutie geraakte de omwalling sterk in  
verval. De sporen ervan zijn vandaag nog steeds aan de randen van de historische 
dorpskern in het landschap waar te nemen. 



SCHELDEPOLDERS VANDAAG...

Van drijvend land tot gewonnen land

De Scheldepolders behoorden ooit tot het  
natuurlijke overstromingsgebied van de Schelde. 
Tot de 15e eeuw stroomde het tracé van de rivier 
ter hoogte van de huidige Oosterschelde en liep 
langsheen Antwerpen een zijarm die de naam 
‘Honte’ droeg. Pas in 1404, ten gevolge van de 
Sint Elisabethsvloed, vormde de Honte zich om 
tot een zeearm en nam de rol en naam van de 
Schelde over. 

Tussen landbouw en recreatie

De kleigronden worden al eeuwenlang als  
landbouwgebied benut. De Scheldepolders  
bestaan vandaag nog steeds grotendeels uit 
graslanden en akkers. De agrarische invulling  
typeert het hele landschap en geeft het gebied 
een open en weids karakter. Het landbouw- 
gebruik zorgt ervoor dat recreatie in dit gebied  
voornamelijk onder de vorm van recreatief  
medegebruik gebeurt. Hier en daar zijn de  
graslanden en velden doorsteekbaar via paden 
om te wandelen of fietsen. Ook langs de dijken is 
er infrastructuur voor zachte recreatie. 

Naast de soortenarme graslanden en akkers zijn 
nog een heel aantal habitats in geringere mate in  
de Scheldepolders vertegenwoordigd. Het  
aandeel bomen is vrij beperkt. Daarbij is  
opvallend dat het percentage loofhout afneemt 
ten voordele van aangeplant naaldhout. 

Ondanks de indijkingen, die reeds vanaf de  
11e eeuw plaatsvonden, bleef dit gebied lange 
tijd regelmatig onderhevig aan overstromingen.  
Het landschap bestond toen voornamelijk uit  
slikke en schorre en een aantal kreken. Zandvliet 
en Berendrecht liggen op een hogere uitloper van 
het Kempisch Plateau en waren toen typische  
polderdorpen (48) met enkele akkers en 
overstroombare weilanden errond. Het natte  
landschap werd tot in de 16e eeuw militair  
ingeschakeld door gecontroleerde overstroming.

Vanaf de 17e eeuw trad verlanding op en vond 
een landschappelijke transformatie plaats. Het 
gebied werd nagenoeg definitief ingedijkt en via 
een stelsel van grachten ontwaterd. 

Het verleden als overstromingsgebied is  
vandaag nog in het landschap tastbaar in de  
ondergrond aanwezig. Die bestaat grotendeels 
uit natte kleigronden. Enkel aan de oostelijke  
zijde zijn zones met een zandgrond aanwezig 
en is de geografische grens met het Kempisch  
Plateau afleesbaar. 

Op de grens tussen België en Nederland, langs 
de Rijn-Schelde-verbinding, ligt een smalle strook  
waar sinds enkele jaren door het ANB (49) een 
ecologisch beheer wordt gevoerd. Dit gebied 
is ook één van de Antwerpse kerngebieden en 
wordt verder versterkt ter ondersteuning van de 
grotere vogelrijke gebieden zoals het Schelde-
plateau, de Kuifeend en de Opstalvallei. 

(48) In 2015 werd een structuurschets voor Berendrecht en Zandvliet opgesteld, waarin aandacht uitgaat naar de typische kenmerken van de polderdorpen. 

(49) ANB is het Agentschap voor Natuur en Bos
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GEARTICULEERDE GRADIËNT 

Focus toekomstvisie

De Scheldepolders zijn gesitueerd op een  
bijzondere plek in de groenstructuur en t.o.v. de  
polderdorpen. De focus ligt op het benutten en 
versterken van die locatie. Enerzijds betekent dit 
inzetten op de landschappelijke gradiënt tussen 
het Kempisch Plateau en het Scheldeland door 
de ecologische doorwaadbaarheid van de open 
ruimte ertussen te optimaliseren. Anderzijds 
wordt die open ruimte benut om de relatie tussen 
de dorpen onderling te verbeteren. 

Concepten

BLOKKEN EN BEKEN 
De blokvormige structuur 
van percelen met ertussen 
een fijnmazig netwerk van 
drainagegrachten is typisch 
voor de Scheldepolders. In 
Antwerpen is die structuur 
ietwat vervaagd. 

Daar stromen wel twee beken. Ten noorden 
van Zandvliet heeft de Zuidhavenloop een 
oostwestgericht traject. Tot de 16e eeuw had 
Zandvliet dankzij deze beek een eigen haven. 
De beek mondt nu uit in het Kanaaldok. Meer 
noordelijk stroomt de Papenbeek in noordzuid 
richting. De beek ligt in het aaneengesloten en 
intacte landschap van de Kabeljauwpolder. 

RAFELIGE RANDEN
De landschapsbeleving in 
Berendrecht en Zandvliet 
wordt sterk bepaald door de 
versnippering en de druk 

vanuit weginfrastructuren en het bouwweefsel. 
De randen van het landschap zijn er  
ongedefinieerd en verbrokkeld. Vooral het  
gebied tussen de beide polderdorpen lijkt  
volledig door achterkanten omgeven te zijn. 
Deze zone heeft desondanks een interes-
sant potentieel als verbindingsplek tussen de  
dorpen en tussen de landschappen. 

Strategieën

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

Polders zijn gericht op snelle drainage.  Door 
de gewijzigde context van de haven is er nu 
tussen Berendrecht en Zandvliet een andere 
aanpak, gericht op het vasthouden van water, 
wenselijk. De lokale bodemconditie (zandtong) 
laat dit toe:
- waterbuffers: Achter ‘t Hof, Molenakker en Zandweg
- ruimte voor beken: Achter ‘t Hof en Kabeljauwpolder

● infiltratie van natuur: 
- integratie KLE’s: Achter ‘ t Hof, Molenakker en 
                              Kabeljauwpolder
- terugdringen overbegrazing en -bemesting: Molenakker

● infiltratie van recreatie: 
- integratie van paden: Molenakker 
- clustering activiteiten: Zandweg en Derdeweg

CONSERVEREN
De Scheldepolders worden nog gekenmerkt door 
een sterk cultuurhistorisch landschapsbeeld.  
Behoud en versterking ervan is wenselijk door:
● behoud en opwaardering openheid: 

- landschapsovergangen leesbaar houden en articuleren:
   Kabeljauwpolder en Achter ‘t Hof
- typische zichten versterken (windmolen, knotwilgenpad)

● alternatief agrarisch gebruik stimuleren: 
- collectieve dorpenweide: Molenakker

CONFRONTEREN
Door de uitwaaiering van het bouwweefsel zijn 
de raakvlakken tussen de open polderruimte en 
de bebouwing op heel wat plekken vervaagd.  
Uitzuivering is wenselijk om de beleefbaarheid 
van de polders te versterken:
● beperken druk: 

- afbakenen landschapsgrenzen: Molenakker
- structureren en beheren recreatie: Molenakker

● dramatiseren raakvlak: 
- verdichting binnen weefsel (opvullen gaten):
   Molenakker, Achter ‘t Hof en Zandweg
- groene schermen: Molenakker en Achter ‘t Hof
- articulatie erfgoed (omwalling)
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ACTIES  (p278)

L12a Achter’tHof

L12b Molenakker



KANSEN VOOR BUFFERPOELEN

Berendrecht en Zandvliet zijn, net zoals de 
meeste polderdorpen, ontstaan en gegroeid op 
een hogergelegen uitloper van het Kempisch 
Plateau. Daardoor situeren ze zich op een plek 
waar boven op de kleibodem van de polders 
nog een laag zand ligt. Die biedt mogelijkheden 
om het water niet versneld af te voeren via een 
grachtenstelsel maar net ter plaatse langer vast 
te houden. 

Om het water te laten infiltreren zijn wadi’s of  
buffervijvers nodig. 

Bij een wadi is de bodem ondoorlatend (kleilaag) 
en verzamelt het water zich tijdens regenbuien  
erop. Wanneer het droger is kan het water  
langzaam in de bodem infiltreren via een  
tussenlaag. De wadi kan bij langere droge  
perioden volledig droog komen te staan.

Bij een buffervijver wordt hetzelfde principe  
gevolgd, maar door een hogere grondwaterstand 
kan het water niet meer volledig infiltreren en blijft 
steeds een hoeveelheid water in de poel achter. 

Zowel wadi’s als buffervijvers kunnen in  
combinatie met kwel optreden. Dan vult het  
waterelement zich niet alleen met oppervlakte-
water, maar komt er ook grondwater naar boven. 

Wadi’s en buffervijvers kunnen in het agrarische 
landschap van de polders geïntegreerd worden 
onder de vorm van poelen in weilanden.
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strategie 
INFILTREREN



HOOG-LAAG GRADIËNT 

De overgang tussen het Kempisch Plateau en 
het Scheldeland is niet alleen qua beeldwaarde 
een markant element, maar vertegenwoordigt 
ook een heel soortenrijke ecologische gradiënt. 
Die is gebaseerd op een differentiatie in fysische 
factoren: van hoog naar laag, van droog naar nat 
en van voedselarm naar voedselrijk. Vooral het 
reliëf vormt de basis van de ecologische variatie. 

De soortenrijkdom van dergelijke gradiënt hangt  
in ruime mate af van zowel ruimtelijke als  
temporele dynamieken. Vandaag is de ruimte 
door de ontwikkeling van de haven en dorpen vrij  
sterk gefixeerd en is een redelijke harde  
scheiding tussen de vlakke polders en het hogere 
plateau aanwezig. Daardoor is ook de natuurlijke 
soortenrijkdom in grote mate afgenomen. 

De ecologische variatie van de gradiënt kan  
terug versterkt worden (50) door de hoge culturele 
dynamieken (landbouwgebruik,...) enigszins te 
temperen via specifieke zones waar de natuur 
terug meer haar gang kan gaan. Allerlei kleine 
landschapselementen verzachten de overgang 
tussen de twee landschappelijke uitersten en  
creëren gebieden waar soorten zich kunnen  
vestigen of erlangs migreren:
- kwelpoelen
- houtkanten, struwelen, ruigten
- dijken
- bomenrijen
- bloemenrijke bermen

AANBEVELINGEN VOOR SOORTEN

Hagen en houtkanten
Deze vormen voor heel wat soorten nestgelegenheid, voedselbron, 
schuil- en rustplaats en migratieroute. Belangrijke conserverende 
maatregelen zijn:
 ● blijvend toepassen van hakbeheer om een gesloten onderzijde te 
     behouden (vermijden van opschietende houtsoorten).
● streven naar een minimale breedte van 5m waarop een houtkant 
    vrij kan uitgroeien. Voorzien van een kruidige en/of grazige zoom 
    van enkele meters langs de houtige begroeiing. 
● open plekken terug opvullen met nieuwe aanplant. Bij aanplant 
    minstens 3 tot 4 struiken per m². 

Bomenrijen
Deze creëren voor veel soorten uitkijkplaatsen, voortplantings- en 
broedgelegenheden. Nuttige maatregelen zijn:
● plaatsen van rasters of boomkorven ter bescherming tegen vraat.
● afhankelijk van de boomsoort kan regelmatig knotten de structuur-
    kwaliteit doen toenemen. 

Grasland op dijken
Belangrijkste aandachtspunt is een aangepast maaibe-
heer. Om terrestrische soorten zich te laten verplaatsen is het  
nodig delen van de percelen ongemaaid te laten of niet  
jaarlijks te maaien.   

Akkers
De teelt van cultuurgewassen is de hoofdfunctie van deze gronden. 
De ontwikkeling van niet-ingezaaide soorten is daardoor beperkt. 
De ecologische bijdrage aan het landschap kan versterkt worden 
door:
● het niet besproeien of bemesten van de akkerranden
● het voorzien van gras-, kruiden- of braakranden, die tevens 
    een bufferstrook kunnen vormen om de teeltgewassen te 
    beschermen. 
● bij semi-professionele landbouw (vb: collectieve dorpen-
    weiden) streven naar kleinschalige percelleringen. 

Kaphaag

Kaphaag

Bomenrij

Bloemenrijk grasland op dijk

Soortenrijke akkerrand

Soortenrijke akkerrand

(50) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. In de Scheldepolders vormt dit een uitdaging omdat enerzijds het landbouwgebruik de ecologische 
potenties onderdrukt en anderzijds het gebied een overgang vormt tussen uiteenlopende habitattypen, van de droge heidevegetatie naar de rivier met slikke en schorre. 
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LEESBARE LANDSCHAPSELEMENTEN

De typische beeldkwaliteit van de polders bestaat  
voor een groot deel uit de open en weidse  
zichten. Op Antwerps grondgebied is net die  
kwaliteit sterk aangetast. Allerlei vreemde  
elementen (koterijen, achterkanten,...)  
verrommelen er het landschap (51). 

Anderzijds zijn veel landschapseigen kenmerken 
(bomenrijen, boomgroepen, poelen, hagen, hout-
kanten,...) net verdwenen. De leesbaarheid van 
het polderlandschap kan behouden en versterkt 
worden door:

- bomenrijen en -groepen,...) te herintroduceren
- hagen en houtkanten te bewaren en terug te 
   vervolledigen
- stallingen te bundelen
- opnieuw drinkpoelen te creëren, al dan niet in 
   combinatie met grachten
- storende activiteiten te herlokaliseren
- ondersteunende recreatieve functies uitbouwen
- zachte recreatie te stimuleren door het trage 
   netwerk te vervolledigen

(51) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe bepaalde elementen aangewend kunnen worden om de continuïteit van het landschap te 
versterken. Het betreft o.a. paden, perspectieven, schaal,... . In de Scheldepolders in Antwerpen zijn sporadisch nog authentieke elementen terug te vinden 
die versterkt kunnen worden. Aandachtplekken m.b.t. het trage netwerk situeren zich o.a. ter hoogte van de Antwerpsebaan en de Ruytermansweg. 
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Voorbeeld: Conserveren_ 
voorstellen uit participatietraject

strategie 
CONSERVEREN



RUST DOOR STRUCTUUR

Het polderlandschap straalt van 
nature rust en landelijkheid uit. 
Door versnippering en een te hoge 
gebruiksintensiteit is het landschap 
op grondgebied van Antwerpen 
deze kwaliteit kwijtgeraakt (52). 

De specifieke sfeer van de polders  
kan hersteld worden door in te  
zetten op de typische structuren 
die dit landschap vormen en deze  
elementen voldoende ruimte te  
geven:

- behoud afwisseling wei- en 
    akkerlanden
- ritmering d.m.v. bomenrijen
- bundelen voorzieningen paarden
    (stallingen, schuilhokken,...) als 
    traditioneel lokaal erfgoed ifv het 
    ganzenrijden
- soortenrijke buffers langs paden 
    (ifv afstand en continuïteit)
- behoud doorkijk op dorpskernen 
    en erfgoed (kerktoren, molen,...)  
- groene raakvlakken/schermen thv 
    woonlinten (hagen,...)
- uniforme inrichting paden
- afsluitingen beperken of inpassen 
    in het landschap (grachten,...)
- inzetten op streekeigen 
    plantmateriaal

(52) In het thema ‘Beleving’ op p256 wordt het evenwicht tussen de landschappelijke kenmerken en het gebruik van de open ruimte belicht. In de Scheldepolders 
is vooral het gebied Molenakker, tussen de beide polderdorpen, een zone die extra aandacht verdient. Er zijn nog veel kansen aanwezig zoals markante  
vergezichten, het pad en enkele knooppunten in het lokale trage netwerk. Tegelijkertijd is er de constante dreiging van verdere dichtslibbing en  
versnippering van het landschap door nieuwe bebouwing of te intensieve hobbylandbouw. 

 209 LANDSCHAPPEN 

Scheldepolders_12

Voorbeeld: Confronteren_ 
voorstellen uit participatietraject

strategie 
CONFRONTEREN



Juridisch kader

Het Vlaamse stuk van de Scheldepolders is  
grotendeels als open ruimte bestemd, hetzij als 
groen-, landbouw of recreatiegebied. Slechts 8% 
van het landschap heeft een harde bestemming. 

Van de zones die in een harde bestemming  
liggen, vormt het gebied langs het Kanaaldok het 
grootste aandeel. Dit gebied is bijna volledig als 
zone voor bedrijvigheid bestemd en maakt deel 
uit van de haven. Dit deel vervult niet alleen een 
bufferende functie naar het woonweefsel toe, 
het omvat ook nog heel wat cultuurhistorische  
landschappelijke elementen. Het is in het  
soortenbeschermingsprogramma van de haven  
wel opgenomen als permanente ecologische  
infrastructuur.

De overige zones in harde bestemming zijn  
verspreide snippers in de randen van het  
landschap. Het grootste gebied is de randzone 
van de Opstalvallei. Bij deze snippers moet per  
individueel geval afgewogen worden of een  
herbestemming nodig/wenselijk is i.f.v. een  
uitzuivering van de landschapsgrenzen. 

Van de groenbestemmingen is het grootste aandeel (94%) natuurgebied. Dit is  
voornamelijk de grensstrook, aansluitend op het poldergebied in Nederland. De  
overige 6% groenbestemming is bufferzone. Dit zijn kleine snippers aan de rand van 
de bedrijvenzone langs het Kanaaldok. 
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Impact interventies

Het grootste deel van het landschap is al bestemd 
als open ruimte. Het gebied langs het Kanaaldok 
werd recent expliciet als bedrijfszone bevestigd. 
Hoewel een herbestemming naar groene buffer 
wel wenselijk is, vormt dit op korte termijn geen  
optie. Het gebied is wel als permanente  
ecologische infrastructuur binnen de haven  
geselecteerd. Ook de kleine woonsnippers zijn 
geen echte prioriteit en dienen geval per geval 
geëvalueerd te worden. Daardoor zijn er in dit  
landschap geen herbestemmingen op korte  
termijn nodig. 

Op lange termijn is een uitdoving of herlocalisatie 
van de bedrijvigheid ter hoogte van de Derdeweg 
wenselijk om de landschappelijke continuïteit en 
beleving te versterken. Dit is 1 ha open ruimte die 
extra bij de Scheldepolders toegevoegd kunnen 
worden. 

Ook het containerpark ter hoogte van de  
Derdeweg ligt op een cruciale plek in het  
landschap. Een herlocalisatie op korte termijn 
dringt zich ook omwille van de bereikbaarheid 
ervan op. Door deze activiteit te herlocaliseren 
kan op korte termijn 0,1 ha ruimte heringericht 
worden als groengebied. 

In het hele tussengebied Molenakker zijn tal 
van verbeteringen mogelijk in de inrichting van 
het gebied, zonder het huidige gebruik ervan te 
hypothekeren. De focus ligt daarbij vooral op de 
belevingswaarde en het ecologisch verbindend 
potentieel langsheen het Suikervoetpad (5 ha). 
Door selectief kwalitatiever in te richten, verbetert 
het hele tussengebied. Ter hoogte Zandweg kan  
meer ingezet worden op het voorzien en  
herlocaliseren van openlucht-recreatie (5 ha). 

Na realisatie van alle acties die in het  
landschap gepland zijn of die het groenplan  
nastreeft, zal het groene areaal van de  
Scheldepolders met 0,1% toegenomen zijn. 

Daarnaast zal 10,0 ha van het bestaande  
areaal of 0,4% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Noordelijk Heideland
de heide herbronnen 13



Het Noordelijk Heideland sluit nauw aan bij het zandige  
landschap van de Kempen en heeft nog een veel landelijker  

karakter dan de rest van de omgeving rond Antwerpen. 



Dit landschap is in het uiterste noorden van 
Antwerpen gesitueerd en vormt daar het 
stedelijke deel van de open ruimte rond de 
Kalmthoutse Heide. De nabijheid van de 
stad laat zich in het Noordelijke Heideland  
voelen in de aanwezigheid van allerlei  
informele en recreatieve gebruiken. Het 
landschap ligt vrij geïsoleerd ten opzichte 
van het stedelijke weefsel. De A12 vormt 
een harde barrière die dit gebied afsnijdt van 
de rest van de stad. 

STOPPELBERGEN

In de 19e eeuw werden heel wat heidegronden beplant met 
bomen voor de houtproductie. De meeste van de bossen 
op de Brabantse Wal dateren van die periode. Het gebied 
Stoppelbergen, langs de Belgisch-Nederlandse grens is 
hiervan een voorbeeld. 

Hier werd een groot  
areaal zeedennen  
aangeplant. De half-
open structuur van 
deze bomen is de  
perfecte habitat voor 
een bijzondere vogel: 
de nachtzwaluw. 

BRABANTSE WAL

De Brabantse Wal is een opvallende verhoging in het landschap die de grens tussen België 
en Nederland overschrijdt. De steilrand of zoom is een abrupte overgang van de hoger 
gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. De steilrand is ontstaan door 
erosie van de Schelde. Gemiddeld is de Brabantse Wal ongeveer 20m hoger dan het 
omliggende polderlandschap. Het hoogste punt op de Brabantse Wal is de Hoogenberg bij 
Putte (+39m). Het gebied is vanwege de vergezichten erg in trek bij wandelaars en fietsers. 

Op de Brabantse Wal komen meerdere stuifzandgebieden voor, zowel relatief jonge  
middeleeuwse stuifzandduinen als veel oudere rivierduinen daterend van de laatste ijstijd. 
Door de geografische gradiënt tussen polders en plateau wordt het gebied gekenmerkt 
door een grote biologische rijkdom. Het zuidelijke Vlaamse deel bestaat voornamelijk 
uit dennenbos, heide en stuifzand. Het bekendste gebied is de Kalmthoutse Heide, een 
1000ha groot natuurreservaat.  
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NOORDELIJK HEIDELAND VANDAAG...

Grensoverschrijdende natuur

Door zijn specifieke fysische basis vormt het 
Noordelijk Heideland ook wat betref ecologische  
waarden een buitenbeentje binnen de  
stadsgrenzen. De heide- en boshabitat is  
nergens binnen de stad nog zo intact aanwezig. 
De Antwerpse zone sluit aan bij het waardevolle  
grensoverschrijdende Natura2000-gebied  
‘Zoom - Kalmthoutse Heide’, dat zowel uitgestrekt 
vogelrichtlijn- als habitatrichtlijn-gebied omvat. 
Specifieke waardevolle habitats daarin zijn droge 
en vochtige heide, veengronden en slenken.  

In Antwerpen omvat het landschap twee  
ecologische kerngebieden: de Ruige Heide en 
Kraaienberg. In beide gebieden komen, ondanks  
de sterke verbossing, nog soorten voor die  
typisch zijn voor heidelandschap. Hoewel de 
Ruige Heide het dichtst nabij de snelweg en de 
bebouwing van Zandvliet is gelegen, komen hier 
momenteel de meeste soorten voor. De beide  
kerngebieden kennen een onderlinge  
uitwisseling en hebben allebei een relatie met 
het brongebied van de Kalmthoutse Heide. Ook  
met de Opstalvallei is er een uitwisseling van  
avifauna.  

Bossen en mossen

Langs de Brabantse wal is een opmerkelijk  
verschil in landschap aanwezig. In tegenstelling 
tot de aangrenzende lage open kleipolders heeft 
het Noordelijke Heideland een zandige bodem-
structuur waar typische heidevegetatie aanwezig 
is. Grote delen van het landschap zijn bebost met  
o.a. dennen. Dit is zeker het geval op het  
Antwerpse gedeelte van het landschap. Slechts  
hier en daar zijn openingen in de bebossing  
aanwezig en komt nog een hoeve met wat  
weilanden voor. In het noordoosten, in de  
Kalmthoutse Heide, zijn wel grotere open  
heidevlakten aanwezig. Kenmerkend is de  
begroeiing met o.a. struikheide en daaronder  
allerlei soorten mossen en korstmossen.  

In het Noordelijk Heideland komen nauwelijks  
waterelementen voor. In het gebied van de  
Kalmthoutse Heide zijn wel enkele vennen  
aanwezig. Deze zijn mee verantwoordelijk voor 
de eeuwenlange veenvorming in dit landschap.  
In deze nattere delen is dopheide en in  
bescheiden mate hoogveenflora aanwezig.  
Binnen het stedelijk grondgebied is het enige  
waterelement de bron van de Papebeek, gelegen 
aan de westelijke grens met Zandvliet. Aan de 
zuidoostelijk zijde liggen nabij de stadsgrens ook  
de bron van de Ravenhofbeek en van de  
Middelwatergang. 
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DE HEIDE HERBRONNEN 

Focus toekomstvisie

Het Noordelijk Heideland vormt vanuit de stad 
de poort tot het regionaal landschap van de  
Voorkempen en vervult dus een voorname rol in 
de continuïteit en beleefbaarheid van de groene 
ruimte. De focus voor dit landschap ligt dan ook 
op het versterken van deze bijzondere functie.  
Daarnaast is de optimalisatie van de relatie  
tussen het landschap en de nabije dorpen  
Berendrecht en Zandvliet een aandachtpunt. 

Concepten

LANDSCHAPPELIJKE ZOOM
Het landschap ligt langs 
de Brabantse Wal.  
Typisch is de steile 
overgang van de hoge  
Kempische zandgrond 
naar het laagliggende  
kleigebied van de  
polders. 

De hoge rand of zoom is gevormd door de 
werking van de Schelde, die ooit langs de Wal 
stroomde en de oude zandgrond uitschuurde.  
De rand is nu het contactvlak tussen stad en 
natuur.  

RECREATIEF MAASWERK
Het landschap is door-
regen met wandel- en  
fietspaden. Via dit  
netwerk staat het in  
verbinding met het grote 
natuur- en recreatie- 
gebied van Kalmthoutse 
Heide. 

Het Antwerpse deel van het landschap staat 
meer onder verstedelijkingsdruk dan de rest. 
Hier zijn enkele sportterreinen en campings in  
de bossen gelocaliseerd. In het verleden  
werden tal van weekendhuisjes kriskras  
ingeplant. Vele van deze buitenverblijven  
evolueerden geleidelijk tot vaste woningen. 

Strategieën

OPKUISEN
De heide was lang tijd een gebied waarvan  
activiteiten makkelijk een stukje grond innamen.  
Vandaag staat het landschap terug op de  
voorgrond en zijn sommige functies aan  
uitdoving of herlocalisatie toe. Alle innames in 
één keer uit het gebied halen is op korte termijn 
niet mogelijk, maar enkele strategische acties 
kunnen wel geïnitieerd worden:  
● vergroenen van sportvelden: 

de verspreide sportterreinen in dit landschap 
krijgen van de stedelijke sportdienst geen  
prioriteit. Streefdoel zijn efficiënte clusters 
i.v.p. verspreide velden. Als clubs verdwijnen 
worden gronden toegevoegd aan de heide:
- Watertoren (basebal)
- Schroeiweg (voetbal)

● uitdoven van woningen: 
de verspreide woningen versnipperen de open 
ruimte. Enkele solitaire exemplaren worden 
verworven ten voordele van de open ruimte: 
- Steenoven
- Scheidreef

HERSCHRIJVEN
Voor de komst van de A12 (in 1993) was er een 
nauwe relatie tussen de dorpen en de heide. 
De snelweg doorsneed deze connectie. Dat  
resulteerde in het Noordelijk Heideland in rest-
percelen en afgesneden woonfragmenten. Op  
strategische plekken worden toegangen  
opgewaardeerd door herstructurering: 
● transformatie functies: 

woningen krijgen duurzame recreatieve  
(toeristische) invullingen: 
- cluster Leeuw van Vlaanderen
- cluster Steenoven

● optimalisatie padennetwerk: 
de toegangen tot het heidelandschap worden  
gearticuleerd d.m.v. educatieve poorten en 
verbetering van paden: 
- cluster Leeuw van Vlaanderen
- cluster Steenoven
- Scheidreef
- Kalmthoutsebaan
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ACTIES  (p278)

L13a Watertoren

L13b Schroeiweg

L13c Steenoven

L13d Leeuw Vlaanderen



SCHUCHTER HERSTEL

De heidehabitat is decennialang aangetast door  
allerlei andere innames, o.a. i.f.v. bebossing en  
landbouw. Herstel en uitbreiding van de habitat 
is moeilijk omdat heide gekenmerkt wordt door:

● een niet-persistente zadenbank (< 5 jaar)
● beperkte verspreidingsmogelijkheden omwille 
    van de specifieke habitatcondities
● gevoeligheid voor grondwaterschommelingen
● gevoeligheid voor bodemverzuring en 
    eutrofiëring

De negatieve effecten van eutrofiëring worden 
tegengegaan door in te zetten op verschraling. 
De wijze waarop dit best aangepakt wordt is  
afhankelijk van de lokale context:
- plaggen (boven A2-horizont) (53)

- maaien en afvoeren van het strooisel
- bekalking van de zodenlaag
- afgraven volledige bemeste toplaag en 
    uitspreiden van heideplagsel
- beperken van overstuiving

Aandachtspunten bij het herstel van heide zijn:
- kleinschalige aanpak 

(vermijden destructie van fauna + ontwikkeling 
van een uniforme vegetatiestructuur)

- noodzakelijke nabijheid van zaadbronnen in de 
    omgeving

Zowel voor de instandhouding als het herstel 
van heide speelt recreatief medegebruik een  
belangrijke rol. Heide omvat immers een open 
tot halfopen landschap, waarin zowel zachte als  
harde recreatie door fauna snel opgemerkt  
worden. Ook de vegetatie zelf is gevoelig voor 
betreding. Een dicht padennetwerk en zware  
betredingsintensiteiten kunnen leiden tot een 
verarming en zelfs het volledig wegvallen van 
heidevegetatie. 

In alle heidegebied is het nodig om recreatie 
te beperken tot een vaste padenstructuur en  
andere recreatievormen te bundelen. In kleinere 
heidegebieden, zoals binnen de grenzen van  
Antwerpen, is het wenselijk om vooral de  
bosrandzones te vrijwaren van recreatief  
medegebruik omdat er de grootste soorten- 
variatie is en kwetsbare soorten huizen. 

(53) Een A2-horizont is een minerale bodemlaag die gevormd is aan of nabij het bodemoppervlak, met een samenhoping van humusachtig organisch materiaal. 
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VOORZICHTIG VERBETEREN

Het opkuisen van het landschap is een actie die 
gradueel en over een lange termijn gerealiseerd  
moet worden. Harde maatregelen zoals  
onteigeningen creëren immers geen draagvlak 
voor een opwaardering van de open ruimte. 

In dit geval is een aanpak nodig, die oog heeft 
voor de moeilijke omkeerbaarheid van deze  
historisch gegroeide situatie. Op veel plekken is 
op korte termijn al een bescheiden verbetering 
mogelijk. De verrommeling van het landschap 
wordt aangepakt door eigenaars terug bewust te 
maken van de collectieve waarde van de heide. 

Een zachte  aanpak start met kleine en  
stimulerende acties en maakt later tactisch  
gebruik van opportuniteiten om meer ingrijpende  
veranderingen door te voeren:

- eigenaars informeren over en subsidiëren van 
    groene afsluitingen (verbeteren beeldkwaliteit).
- samenwerkingen opzetten om bestaande 
    activiteiten compacter te organiseren. 
- samenwerkingen opzetten om functies te 
    transformeren (vb: wonen naar horeca)
- strategische aankopen van verlaten percelen.

PROJECTEN: 
REGIONAAL LANDSCHAP 
DE VOORKEMPEN

Het Noordelijk Heideland maakt 
deel uit van het werkingsgebied  
van  regionaal landschap  
de Voorkempen. Dat is actief in  
15 gemeenten en 3 districten van  
de stad (Ekeren, Deurne en  
Berendrecht-Zandvliet). 

Het Regionaal landschap zet zich 
in om samen met haar partners 
de brede waaier van waardevolle 
natuurelementen te beschermen 
en ervoor te zorgen dat ook in de 
toekomst de natuur alle kansen 
krijgt. Daarvoor zet het Regionaal  
landschap zelf medewerkers in om 
de landschappelijke kwaliteiten 
van het gebied te onderhouden. 

De missie omvat 5 doelstellingen:

- het streekeigen karakter
- natuurrecreatie
- natuureducatie
- natuurbehoud
- beheer

De organisatie brengt inwoners en 
partners samen rond een wervend 
verhaal over natuur en landschap. 
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Voorbeeld: Opkuisen_ 
voorstellen uit participatietraject



NETWERKING

Het Noordelijk Heideland heeft nog heel wat  
potenties die in de verf gezet kunnen worden (54). 
Eén daarvan is de aansluitng op het regionale  
recreatieve netwerk. De uitwerking van poorten 
verankert het landschap in dit netwerk door:

- missing links in te richten
- bestaande groene trekkers maximaal in te 
   schakelen (attractieve toegangen, ontsluiting,...)
- verwaarloosde functies op te waarderen 
   (campings,...)
- nieuwe elementen toe te voegen (uitkijkpunten, 
   infoborden,...)
- bestaande infrastructuren een nieuwe functie te 
   geven (horeca,...)
- wegen/paden maximaal in te richten i.f.v. 
   comfort en veiligheid voor zachte recreanten

VOORTDURENDE VERJONGING 

Heide is een halfnatuurlijk landschap en 
dus afhankelijk van menselijke ingrepen om 
in stand gehouden te worden. Het is een  
vervangingsgemeenschap die kan ontstaan  
na het rooien van bos als volgende  
terreincondities aanwezig zijn:

● arme zandondergrond (podzol)
● veel lichtinval
● constante grondwatertafel
● intensieve begrazing 

Zonder constant beheer treedt een tweede  
successie tot bos op met climaxvegetatie van  
eiken en berken. De eerste wijziging na het  
wegvallen van beheer is vergrassing, waarbij  
pijpenstrootje dominant wordt bij droge heide. 

(54) In het thema ‘Edu-creatie’ op p258 worden de potenties van het landschap belicht om de betrokkenheid van recreanten bij de groengebieden te versterken. 
Het Noordelijk Heideland maakt deel uit van het regionale heidegebied dat zich buiten de stad ook in Kalmthout en zelfs over de Nederlandse grens uit-
strekt. De toegangen tot dit gebied kunnen op het grondgebied van Antwerpen tot echte recreatieve poorten omgevormd worden. Er zijn heel wat elementen 
die daarbij een rol kunnen spelen zoals de toevoeging van signalisatie, rustpunten en verblijfsaccommodatie.  
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Voorbeeld: Herschrijven_ 
voorstellen uit participatietraject

strategie 
HERSCHRIJVEN



Om tot een climaxvegetatie te komen heeft 
een heidehabitat ongeveer 10 à 20 jaar nodig.  
Cyclisch beheer houdt de habitat in stand i.f.v.  
voortdurende verjonging van de vegetatie. 

Begrazing (schapen, paarden of runderen) 
voorkomt nieuwe verbossing en veroudering 
van struikhei. Dit beheer heeft echter enkel 
zin als de struikhei nog niet verouderd is. 
Eenmaal dit wel het geval is, heeft begrazing 
geen nut meer. Een gevarieerde begrazings-
druk versterkt de soortenrijkdom. Als grazen 
niet meer efficiënt is wordt soms overgestapt 
op plaggen, kappen of afbranden.

Afbranden wordt best beperkt en kleinscha-
lig toegepast, louter in seizoenen met weinig 
dierlijke leven en een bodem die voldoende 
vochtig is. Heidebrand vormt één van de 
grootste bedreigingen van dit habitattype. 

Heidelandschap met grote rijkdom aan flora 
en fauna wordt gekenmerkt door afwisseling 
in de structuurfasen van de heide-successie. 
Dit uit zich in een mozaïek-achtig patroon. De 
verschillende fasen vertegenwoordigen:
- stuifduinen
- structuurrijke heide
- gedegradeerde heide
- vergrassing
- bebossing 

Stuifduinen ontwikkelen geleidelijk een kruid- 
en dwergstruiklaag. Daarbij vormt buntgras 
één van de pioniers die het zand fixeren. Bij 
overbegrazing of -betreding is er geen fixatie.
Structuurrijke heide wordt gekenmerkt door 
een variatie van mossen en struikhei. In deze 
fase is de heide de habitat bij uitstek voor 
heel wat warmteminnende fauna (reptielen, 
insecten,...).  

De structuurrijkdom blijft behouden door:
- afwisseling van jonge en oude heide
- lokale opslag van struweel
- sporadische boomfragmenten
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Verjonging door begrazing

Pijpenstrootje

Vegetatie-arme stuifduinen

Stuifduinen met buntgras

Jonge droge struikheide

Dominantie struikheide 

Gedegradeerde heide met pijpenstrootje 

Heide-mozaïek



Juridisch kader

Het deel van het Noordelijk Heideland op  
Belgisch grondgebied heeft nagenoeg volledig 
een bestemming als open ruimte, hetzij groen-, 
recreatie- of landbouwgebied. Dit geldt eveneens 
voor het deel van het landschap dat binnen de 
stadsgrenzen gelegen is. 

In Antwerpen is er wel een hoger percentage met 
een recreatieve bestemming t.o.v. de rest van het  
landschap. Dit zijn sportvelden, campings en 
clusters met voormalige weekendhuisjes. 

De Ruige Heide is een beschermd natuurgebied. 
Het wordt als dusdanig door Natuurpunt beheerd. 
Zij voeren al jarenlang een aankoopbeleid om het 
gebied volledig als natuur te kunnen realiseren. 
Buiten Antwerpen is de Kalmthoutse Heide niet 
alleen een natuurgebied, het gebied is ook weer-
houden als grote eenheid natuur. 

Alle zones met een groene bestemming zijn  
natuurgebied (inclusief bos met ecologische 
waarde). 
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Impact interventies

Het landschap is zo goed als volledig bestemd 
als open ruimte. Herbestemmingen zijn dan 
ook op korte termijn niet nodig. Indien ooit de  
aanwezige sportvelden uitdoven of een andere 
plek hebben gekregen, kan geopteerd worden 
om de vrijgekomen plek een andere open ruimte- 
bestemming (natuur- of bosgebied) te geven.

Op meerdere locaties in het landschap kunnen  
kwalitatieve verbeteringen van het groen  
gerealiseerd worden. Voornaamste focusplekken  
daarbij zijn de twee poorten, ter hoogte van 
Steenoven en van de Leeuw van Vlaanderen. 
Door herinrichtingsmaatregelen kan circa 6,5 ha 
groene ruimte versterkt worden. 

Andere optimalisaties zijn mogelijk ter hoog-
te van de beide campings (Ruige Heide en  
Watertoren) en de beide sportclubs (Schroeiweg 
en Watertoren). Ter hoogte van de campings 
is compactering (3,1 ha) ten voordele van de  
beleving langs het recreatieve netwerk wenselijk. 
Bij uitdoving of herlocalisatie van de sportclubs 
worden de vrijgekomen gronden (9,1 ha) terug 
als heidegebied beheerd. 

Na realisatie van alle acties die in het  
landschap gepland zijn of die het groenplan  
nastreeft, neemt het groene areaal van het 
Noordelijke Heideland niet toe. 

Er zal wel 18,7 ha van het bestaande  
areaal of 0,3% van het hele landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Groene Bedding
weerom waterland 14



De Groene Bedding lijkt een soort groene rivier die zich 
vanaf de Schelde naar het noorden toe een weg zoekt 

doorheen het stadsweefsel. 



De Groene Bedding is het meest centraal  
gelegen open ruimte - landschap in Antwerpen.  
Het situeert zich rond de Ring, waarvan het  
traject bijna volledig als een gordel rond de  
kernstad loopt. Het landschap vormt dan ook  
tegelijkertijd de scheiding en binding tussen de 
kernstad en de 20e eeuwse gordel.

In tegenstelling tot de andere landschappen, is 
de Groene Bedding een open ruimte waarin een 
hoog aandeel verharding en zelfs bebouwing 
voorkomt. Momenteel is de grijze component erg 
bepalend voor de beleving van het landschap. 
De wirwar van wegen boetseert een glooiende 
open ruimte doorheen de stad. Het grijze netwerk  
vormt in zekere zin de drager waarlangs de  
verschillende groene plekken samensmelten tot 
een langgerekt aaneengesloten stadslandschap. 
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OMWALLING WORDT SNELWEG

De zone waar zich nu de Groene Bedding uitstrekt, lag tot midden 19e eeuw 
buiten de stad. In 1859 werd Antwerpen nationaal reduit of militaire hoofdstad 
van België. Om deze functie te kunnen uitoefenen werd de stad voorzien van 
een nieuwe omwalling, uitgevoerd tussen 1860 en 1865 op de plaats waar 
nu de R1 rond de kernstad loopt. De omwalling verbond over een lengte van 
11 km het Noord- en het Zuidkasteel. De nieuwe verdedigingswerken werden 
nooit gebruikt en al in 1906 werd beslist de indrukwekkende militaire construc-
tie af te bouwen. 

Nog circa 40 jaar lang bleef de vesting rond Antwerpen bewaard, om uitein-
delijk in 1960 definitief plaats te maken voor een ringweg rond de stad. De 
R1 werd gepland als een onderdeel van de Europese snelweg E3, waarvan 
vandaag de E17 en E34 ook deel uitmaken. De R1 volgt de oude fundering van 
de omwalling en is sinds 1969 in gebruik.  

De zone van de Brialmontomwalling, inclusief de restanten van de twee  
schansen (Mastvest en Brilschanspark), werden opgenomen in het kaderplan 
dat de Provincie opmaakte voor de Antwerpse Fortengordels. 

PARKEN MET VOORGESCHIEDENIS

Zowel de Mastvest als het Brilschanspark zijn ontstaan uit de restanten van de Brialmontomwalling (1859). In beide gevallen is in de parken nog een authentiek deel van de vestinggracht 
geïntegreerd onder de vorm van een haakvormige vijver die ooit een gracht rond een ravelijn was. 

De Mastvest werd in 1930, dankzij de wereldtentoonstelling, omgevormd tot een park. De 
expo diende als basis voor de aanleg van de Tentoonstellingswijk, waarbij een deel van de 
vesting heringericht werd tot groene zone. De twee identieke boogbruggen van Van Averbeke 
zijn getuigen van de expo die bijdragen aan de identiteit van het park.   

De Brilschans werd eveneens in de eerste helft van de 20e eeuw al afgebroken, aanvankelijk 
met de bedoeling hier het nieuwe gemeentehuis van Berchem te bouwen. Dit werd nooit 
gerealiseerd en pas in 1963 werd beslist om de resten van de Brilschans om te vormen tot 
een publiek park. De kern van het park wordt gevormd door de vroegere buitenvest, die nu als 
vijver is ingericht en uitsluitend door grond- en regenwater wordt gevoed. 

NATUUR IN HISTORISCH PERSPECTIEF

De Wolvenberg, het enige natuurgebied in de kernstad van  
Antwerpen, is ontstaan op de resten van de Brialmontomwalling. 
Het betreft hier overblijfselen van de voormalige kazerne, met  
glacis en een vest. De natuur heeft de resten van de vesting  
opgenomen in het landschap. Na de werken van de Ring zijn ze 
spontaan begroeid. De oudste muren zijn 130 jaar oud. 

Typisch voor de Wolvenberg zijn de hoogteverschillen. Deze  
komen voort uit de vroegere militaire opbouw: poelen, struwelen 
en een vijver van circa 1 ha. De vijver (het ‘Verloren Water’) is een 
niet-gedempt deel van de vestinggracht, waarvan nog ongeveer 
120 m bewaard bleef. Deze wordt gevoed door grondwater. De  
Zilverbeek, die ooit vanuit Mortsel hier uitkwam, is nu  
afgekoppeld van de vijver. De waterspiegel ligt lager dan het  
niveau van de autostrade. 

De planten en dieren die momenteel in Wolvenberg leven, zijn 
soorten die vroeger ook al in het oorspronkelijke moerassige 
gebied voorkwamen. De restanten van de militaire gebouwen  
vormen aanvullend een habitat voor o.a. vleermuizen en  
muurvarens.  



GROENE BEDDING VANDAAG...

Drie basislagen

De Groene Bedding is een artificiëel geheel. 
Op het eerste zicht heeft het bermenlandschap 
overal dezelfde kenmerken, maar wie even beter 
rondkijkt merkt verschillende geomorfologische 
basiselementen op. 

Het zuidwestelijke deel behoorde ooit tot de 
Scheldepolders. De ondergrond omvat klei en 
leem, met een toplaag rivierzand. Dit was een erg 
nat gebied, maar door permanente drainage voor 
de Kennedytunnel is het er nu droog en schraal.  
In deze zone is nauwelijks water te vinden. Door  
intensief beheer vindt er weinig natuurlijke  
successie plaats. Waar dit minder het geval is, 
treedt wel een spontane verbossing op. 

Het zuidoostelijke deel van het landschap ligt 
nog op de questa van Boom met origineel zand-
leemgrond. Door antropogene ingrepen is deze 
ondergrond zwaar verstoord. Vroegere beken 
zijn verdwenen. Uitgezonderd de resten van de  
omwalling, is water niet meer zichtbaar aanwezig. 
Het grootste deel is soortenrijk grasland waarin 
sporadisch bomen- en struikgroepen groeien. 
Daardoor ontstaat een bosschagelandschap. 

Het noordelijke deel ligt in de oorspronkelijke  
vallei van het Groot Schijn. De beek stroomt er 
nog even zichtbaar doorheen en verdwijnt aan 
het Lobroekdok ondergronds. In dit gedeelte is  
water dominant aanwezig. De originele  
ondergrond bestond uit leemafzetting maar is nu 
sterk verstoord. De beperkte vegetatie bestaat uit 
verruigd grasland ter hoogte van de beek. 

Ecologische connector 

De Groene Bedding omvat geen homogene  
habitat of kerngebieden en is daarom ecologisch 
een uniek landschap. Vooral de overgangen van 
habitat tot habitat zijn belangrijk. Het landschap 
vormt een grootschalige structurele verbinding 
tussen andere kerngebieden en de Schelde.  De 
soorten die bij de Groene Bedding horen zijn dan 
ook kenmerkend voor verschillende habitats, van  
kruipwilg voor de droge zanderige delen tot  
veldrus voor de graslanden en pinksterbloem  
voor de bosrijke plekken. Als al deze soorten  
voldoende aanwezig zijn, vervult het landschap 
zijn functie als ecologische connector. 

Voor de verbindende functie zijn de interne  
samenhang en graduele overgangen belangrijk. 
Alleen door goede continuïteit kan de connector 
relaties tussen de landschappen in stand hou-
den en de uitwisseling van organismen verster-
ken. Ter hoogte van het Lobroekdok eindigt het  
groene landschap. Voor de connector is dit een  
ontbrekende schakel naar de Schelde. Als vallei  
van het Schijn vormde deze plek ooit wel een  
robuuste verbinding naar de polders en Schelde. 

Aaneenschakeling van snippers

De Groene Bedding wordt gedomineerd door de  
infrastructuren die de open ruimte verdelen in  
afzonderlijke plekken met divers karakter. Het 
Ringfietspad is nagenoeg de enige verbinding 
doorheen het gebied. Ondanks lawaai en stof 
is dit een veelgebruikt traject, niet alleen voor 
woon-werkverkeer maar ook recreatief tussen 
woonwijken en groene landschappen onderling. 

Een aantal plekken in het landschap hebben een 
hoger verblijfspotentieel. De Konijnenwei, de 
Mastvest, het Brilschanspark en het Schijntje zijn  
plaatsen waar zachte recreatie verankerd is door 
wandelpaden, zitbanken, speeltuinen,... . Hier 
en daar zijn volkstuincomplexen ingericht. Sport-
infrastructuur is enkel terug te vinden aan het 
Schijntje en op het Wilrijkse Plein.   
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WEEROM  WATERLAND

Focus toekomstvisie

Dit landschap is een gigantische groene ruimte 
waarvan vandaag, door de dominantie van de  
verkeersinfrastructuren, onvoldoende potenties 
benut worden. Daardoor verdwijnen ecologische  
en klimaataspecten al te makkelijk naar de  
achtergrond, terwijl net de Groene Bedding bij 
uitstek daarvoor een belangrijke rol binnen de 
stad kan vervullen. 

Het groenplan legt daarom bewust de focus 
op deze thema’s en zoekt tevens synergie met  
aanwezige groeimogelijkheden in dit landschap. 

Concepten

TWEE BRONNEN
Vandaag is water nog 
nauwelijks aanwezig  
in het landschap, 
maar door twee 
bronnen terug aan 
te spreken krijgt de 
Groene Bedding een 
nieuwe functie voor 
de stad. Herstel van 
de Schijnverbinding 

vult in het noorden een ontbrekende schakel 
in de groenstructuur in. Inzetten op infiltratie in 
het zuiden beschermt opnieuw de bebouwing. 

INFORMEEL PARK
Door de grote  
behoefte aan open 
groene ruimte in de 
kernstad, trekt het 
landschap nu al veel 
informele activiteiten  
aan (joggen, fietsen,  
jeugdbewegingen,  
wandelen en zelfs 
evenementen).  

Alle informele snippers groen werken samen 
als één langgerekte parkachtige plek. 

Strategieën

DOORZETTEN
In het noorden stopt het robuuste landschap  
abrupt. Uitgezonderd enkele snippers, is het  
Eilandje een ontbrekende schakel in de groen-
structuur. Dit is net de plek waar groen niet alleen 
cruciale ecologische en recreatieve linken kan  
maken tussen landschappen onderling  
(Scheldeland, Laagland, Groene Bedding en 
Schijnvallei) maar ook een essentiële bijdrage 
kan leveren aan het stedelijke leefklimaat. De 
missing link kan gecreëerd worden door:  
● voorzien van nieuwe groene ruimte: 

- Droogdokkenpark
- Mexico-eiland
- Ijzerlaan
- Kraaienpoot en Lobroekdok

● doortrekking waterloop (Schijn): 
- Schijn_Schelde_verbinding

AANDIKKEN
De groenstructuur eindigt niet alleen abrupt in het 
noordelijke deel van de Groene Bedding, vanaf 
de Turnhoutsepoort verliest het landschap ook 
stelselmatig haar robuustheid. Versterking van 
de groenstructuur is nodig door:  
● vergroten van de groene ruimte: 

- Slachthuis
- Lobroekdok
- Schijntje

● initiëren van nieuw groen:
- Spoor_Oost

VERLANDEN
Het landschap heeft vandaag eerder een fictief 
karakter. Er is weliswaar een grote oppervlakte 
open ruimte aanwezig, maar deze is t.g.v. de 
enorme impact van de infrastructuur inefficiënt 
benut. Het aandeel dat effectief als beleefbaar 
groen functioneert neemt aanzienlijk toen door:  
● de impact van infrastructuur te minimaliseren:

- volledige Groene Bedding (transformatie naar een 
continue groene structuur)

● in te zetten op de verblijfskwaliteit van groen:
- nieuw: Konijnenwei, Zurenborg, Turnhoutsepoort,
      Kraaienpoot, Droogdokkenpark
- bestaand: Mastvest, Brialmont, Schijntje

● barrières te vermijden of te beperken:
- Legrelle, Posthof, Klaverblad, Turnhoutsepoort,

Lobroekdok, Kraaienpoot
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ACTIES  (p274, 276)

L14a SchijnSchelde-
verbinding

L14b Zuidelijke Bedding

L14c Invalswegen



OPEN VALLEI

Het noordelijke deel van de Groene Bedding,  
dat momenteel bijna volledig verzegeld is,  
vormde ooit de delta van de Schijnvallei. Het 
Schijn stroomde toen nog rechtstreeks in de 
Schelde en vooral de zuidelijke beekoever (het 
Schijnbroek) fungeerde als een buffergebied voor 
water. Het Schijn verzamelde een heel aantal 
zijbeken en was drager van een waardevol  
ecologisch systeem. Dit stond direct in verbinding  
met de getijdenwerking van de Schelde en  
vormde een overgang tussen het zoete water van 
de beken en het brakke water van de Schelde. 

Door overwelvingen en verplaatsingen van het 
tracé van het Schijn is een volledige scheiding 
ontstaan tussen de systemen van het Schijn en 
de Benedenschelde. Die scheiding geldt zowel  
voor het ecologische als het hydrologische  
aspect. Het herstel van deze breuk (55) wordt op 
Vlaams niveau m.b.t. open ruimte als één van  
de topprioriteiten voor de Antwerpse regio  
beschouwd omwille van de grote natuur- en  
bufferpotenties die vandaag niet benut worden.  

Vandaag is een volledig herstel van de verbinding 
tussen Schijn en Schelde volgens het historisch 
ideaalscenario quasi onmogelijk omdat in de loop 
van de tijd teveel wijzigingen in beide systemen  
zijn opgetreden, o.a. toegenomen peilen,  
debieten en verschillen tussen de waarden van 
beide systemen. Maar het meermaals falen van 
het kunstmatige Schijntracé toonde de afgelopen 
decennia de noodzaak aan om de logische weg  
van het water meer te respecteren. Een  
noodzaak die in de toekomst nog belangrijker 
wordt i.f.v. het opvangen van de gevolgen van 
de klimaatwijziging, waaronder een toename van 
de af te voeren debieten in het Schijnsysteem en 
haar omgeving. 

(55) In het thema ‘Geo-logica’ op p246  wordt de relatie tussen de fysische ondergrond en het functioneren van een landschap toegelicht. Het ontrbekende
noordelijke deel van de Groene Bedding vormt de breuk tussen het Schijn en de Schelde. Bij herstel ervan dient niet alleen aandacht uit te gaan naar de 
verbinding tussen beide rivieren, maar ook naar de potenties ter hoogte van de verdwenen Potvliet. Het hele systeem de fysische ondergrond biedt immers 
kansen om de leefkwaliteit van dit stadsdeel aanzienlijk te verbeteren en de landschappelijke structuur te herstellen. Het thema ‘Netwerk’ op p260 gaat dieper 
in op het belang van deze ontbrekende schakel in de stedelijke groenstructuur. 
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Schijndelta anno ca. 1590

Neerslagmodellering huidig scenario

Neerslagmodellering scenario 2100 gemiddeld Neerslagmodellering scenario 2100 hoog

strategie 
DOORZETTEN



Een rechtstreekse verbinding tussen Schijn  
(1 - 3 m TAW) en Schelde (0 - 5,5 m TAW) kan,  
door het waterpeilverschil tussen beide, enkel bij 
laagtij voor een uitstroom van oppervlaktewater 
naar de rivier zorgen. Dit is 2 maal per dag. Voor 
de hoogtij- en stormfasen dient een beveiliging 
via overpomping in de dokken te blijven bestaan. 
Bijna de helft van een etmaal zou dus bespaard 
kunnen worden op energieverslindende pompen.  

Hydrologisch ligt de meerwaarde van een open 
vallei dus niet louter bij de verbinding tussen 
Schijn en Schelde op zich, maar wel bij de ruimte 
voor water die ontstaat. Een open watersysteem 
heeft een grotere capaciteit dan een inbuizing. 
Het deel van de kernstad, grenzend aan de  
missing link van de Groene Bedding, blijkt uit  
recente studies gevoelig voor toenemende druk 
op het waterafvoersysteem en kampt tegelijk met 
tekorten aan grootschalig (stadsdeel-)groen.  

Door het Schijn door te trekken in een groene  
vallei ontstaat opnieuw een robuust systeem 
waarin water via meandering en komgronden  
opgevangen kan worden in een natuurlijk  
waterbergingssysteem. De ruimte die nodig is 
om het verschil tussen dal- en piekmomenten 
in de waterstanden op te vangen, combineert  
buffering met kwalitatief groen, natuur- 
ontwikkeling en zachte recreatie (56).   

De directe  verbinding tussen Schijn en Schelde 
is belangrijk voor verschillende soortgroepen:
● flora (ruigtevegetatie op oevers)
● vissen
● macro-invertebraten (kevers, slakken,...)
● herpotofauna (kikkers, salamanders,...)
● vleermuizen

Vaak wordt de nadruk gelegd op het belang van 
de vrije vismigratie, omdat deze door Europese 
wetgeving verplicht na te streven is. Veel soorten  
vissen hebben in verschillende levensstadia 
nood aan andere habitats: brak en zout water als  
leefgebied en zoet water als paaigebied. Een 
verbinding tussen Schijn en Schelde creëert 
de zoet-brak-overgang. In extreme gevallen  
(vervuiling,...) zorgt de verbinding ook voor een 
ontsnappingsweg naar betere omstandigheden. 

Voor vrije vismigratie is het ideaal:
- een open waterloop 
- geen overwelvingen
- geen roosters (vermijden blokkage door afval)
- geen pomp
- een goede waterkwaliteit

Als het ideaal niet kan, zijn aandachtspunten:
- zo kort mogelijke overwelving
- voorzien van lichtinval (spiegels) 
- visvriendelijke pompen
- aanleggen van paaiplaatsen

Naast de continuïteit van de waterloop dient ook 
aan het profiel en de oevers de nodige aandacht 
besteed te worden i.f.v. faunapassage:
- brede ondiepe bedding
- geen oeverbeschoeiing of ecologisch alternatief
- minimaal 5m vrije ruimte langs beide oevers
- exotenbestrijding

Het Schijn creëert een verbindingsroute tussen 
leef-, overwinterings- en fourageerplaatsen. O.a. 
voor vleermuizen zijn beken oriëntatiepunten. 

De opbouw van het dwarsprofiel is belangrijk. 
Een beekvallei vormt een korte gradiënt tussen  
zeer natte en vochtige tot droge habitats. 
Het landschap rond de beek omvat vaak een  
grote soortenrijkdom. De raakvlakken tussen  
de habitats zijn interessante transitiegebieden. 
Aandacht dient daarbij te gaan naar:
- de hellingsgraad van de oevers
- de opbouw van de oeverwal
- de inrichting van de komgronden
- het beheer van oevers en kommen

(56) In het thema ‘Structuren’ op p254 wordt specifiek belicht hoe de transformatie van harde infrastructuren kan aangewend worden om de zachte landschappelijke structuur te herstellen. In de Groene Bedding 
komen in het potentiële traject van de Schijn-Schelde-verbinding vooral de locaties ter hoogte van de Turnhoutsepoortknoop en de Kraaiepoot in aanmerking om bij de toekomstige infrastructuurwerken ook 
kansen te benutten voor de optimalisering van de groenstructuur. 
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GROENBLAUWE AIRCO

Het cummulerend effect van warme dagen,  
zuidoosten wind en een hoge verzegelingsgraad 
zorgen ervoor dat de kernstad en het zuidelijke 
deel van de haven vandaag de grootste hotspots 
in Antwerpen zijn. Zowel het dag- als nachteffect 
van het stedelijk hitte-eiland is er het hoogst. Het 
noordelijke (ontbrekende) deel van de Groene 
Bedding vormt het centrum van de hotspot.

De SUHI-kaart geeft de oppervlaktetemperatuur 
weer en toont daarmee hoeveel een omgeving 
tijdens de dag opwarmt. 

De CLUHI-kaart geeft een beeld van het verschil 
in luchttemperatuur tussen stad en platteland en 
toont daarmee hoeveel een omgeving wel of niet 
afkoelt tijdens de nacht. 

 236  LANDSCHAPPEN

Groene Bedding_14

CLUHI

SUHI

strategie 
AANDIKKEN



In de SUHI-kaart vallen volgende elementen op:

● Alle groene ruimten warmen nauwelijks op. Hoe 
meer boommassa (schaduwvorming) aanwezig is, 
hoe minder opwarming optreedt.  

● Water warmt minder snel op dan verharding of 
bebouwing, maar wel 1 à 2 °C meer dan groen. 
Het opwarmend effect is het kleinst (<1°C) bij  
stromend water.

● Het afkoelend effect van groen(blauw)e ruimte 
kan 200 tot 400 m ver reiken maar wordt  
verzwakt door verharding of bebouwing. 

De dagelijkse oppervlaktetemperatuur is een 
indicator voor het leefcomfort in een omgeving.  
De Groene Bedding warmt minder snel op. Alleen  
in het noordelijke deel, waar groen ontbreekt, is  
er wel toename van de temperatuur. Ondanks de  
grote wateroppervlakten warmt het bebouwings-
weefsel van het Eilandje evenveel op als het  
dense weefsel in de kernstad. Er ontbreken  
betreedbare groengebieden, die voor verkoeling 
kunnen zorgen. Dat heeft impact op het comfort. 

In de CLUHI-kaart valt het volgende op: 

● Grote delen van de landschappen koelen even 
sterk af als de open ruimte buiten de stad. Van 
zodra de open corridors worden doorsneden  
door bebouwing neemt de afkoeling af met  
1 à 2 °C. Ingesloten groengebieden blijven dus 
warmer.

● De afkoeling t.h.v. de Schelde (stromend water) is, 
1 à 2 °C sterker dan de afkoeling t.h.v. de dokken 
(stilstaand water).

● Door het hoge percentage verharding koelt de 
Groene Bedding even weinig af als het bebouwde 
weefsel. 

De nachtelijke luchttemperatuur is een indicator  
voor de impact van het hitte-eiland op de  
gezondheid. Ondanks de grote oppervlakte  
groene ruimte of water daalt de temperatuur in 
de Groene Bedding en het Eilandje in verhouding 
even weinig als in het weefsel in de kernstad. 

Het klimatologisch potentieel van dit landschap 
kan beter benut worden door het afbouwen van  
het verzegelingspercentage, algemeen en  
specifiek vooral ter hoogte van raakvlakken met 
andere landschappen i.f.v. de continuïteit van de 
groenstructuur en de daarmee samenhangende 
afkoelende effecten (57): 

● Een natuurlijke bodem (zand,...) absorbeert 
slechts half zoveel warmte in vergelijking met 
asfalt of beton en geeft dus nadien ook veel 
minder warmte terug af aan de omgeving. 

● Vegetatie zorgt d.m.v. verdamping voor 
afkoeling:

Vegetatie Potentiële verdamping 
(mm/jaar)

Afkoeling °C

Grasland 500 1

Loofbos 519 1 à 1,5

Naaldbos 696 2,5 à 3

● Bomenmassa creëert schaduw waardoor, 
afhankelijk van de dichtheid van het  
bladerdek, tot 70% van het invallend zonlicht  
wordt tegen gehouden. Dit kan tot 15 °C  
minder opwarming leiden. In de meeste  
gevallen resulteert dit in omgevingen waar 
t.g.v. opwarming het verschil in stralings- 
temperatuur (= UTCI of de gemiddelde  
stralingsindex) de 40 °C niet overschrijdt en 
daardoor geen aanleiding geeft tot hittestress. 

Niet alleen afname van het verzegelings- 
percentage versterkt het afkoelend potentieel 
van het landschap, ook de infiltratie van natuurlijk 
water heeft een positief effect (58): 

● Water zorgt voor een natte bodem, die op zijn 
beurt de verdamping en dus afkoeling  
bevorderd. 

● Stromend water warmt minder snel op dan 
stilstaand water omdat het onderhevig is aan  
een permanente afkoeling. Beken hebben  
1 à 2 °C meer verkoelend effect dan plassen, 
vijvers of dokken. 

(57) In het thema ‘Klimaat’ op p250 worden de potenties van sommige groengebieden m.b.t. de klimaatadaptatie belicht. Enkele van de landschappelijke dragers die hiervoor in aanmerking komen, ontbreken vandaag
in het noordelijk deel van het landschap. Herintroductie is een aandachtspunt ter hoogte van Papenhoek (Potvliet) en het Eilandje (Schijn).  

(58) In het thema ‘Water’ op p252 wordt dieper ingegaan op de noodzaak om water voldoende ruimte te geven in functie van infiltratie en bufferen. Gezien het grote verzegelingsprecentage van de kernstad, waar 
nauwelijks ruimte is om de afvoer van water te vertragen, kan de hele Groene Bedding daarvoor een belangrijke rol opnemen. 
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SAMENWERKENDE SCHAKELS

Ondanks de landschappelijke variatie is de  
samenhang tussen alle delen van de Groene  
Bedding erg belangrijk om de ecologische  
connector optimaal te laten functioneren.  
Aandachtspunten daarbij zijn:

● de verbinding tussen de Kasteelparken en de 
Schijnvallei, twee landschappen waarin voor 
een deel gelijkaardige habitats aanwezig zijn 
(park, grasland,...) en waartussen een goede 
soortenuitwisseling nodig is. 

● de relatie met de Hobokense Polder, die 
onderdeel is van het Scheldeland maar die ook  
aansluiting nodig heeft met andere meer  
landgebonden landschappen.  

De Groene Bedding is een landschap dat  
onderhevig is aan een grote ontwikkelingsdruk  
(infrastructuren, gebouwen,...). I.f.v. de  
ecologische verbindende rol is het dan ook in  
eerste instantie van belang om de bestaande  
relaties en verbindingen in stand te houden door:

- evenwichtig behoud van de soortenrijke 
graslanden en loofhoutaanplanten (59). 

- vermijden van het kappen van bomen en 
verdere verzegeling van de ondergrond.

- beperken van de (recreatieve) betreding van 
zones die bijzondere natuurwaarden omvatten.

Binnen deze context is een eventuele intunneling 
van de verkeersinfrastructuur een heikel punt. De 
enorme werfwerken zullen ongetwijfeld heel wat 
waardevolle habitat doen verdwijnen. Herstel is  
op lange termijn mogelijk mits een voldoende  
fasering wordt gerespecteerd en er rekening mee 
wordt gehouden dat het nieuwe landschap in  
grote mate dezelfde kenmerken heeft als het  
huidige wat betreft:

- variatie in bodemsamenstelling en -structuur
- reliëfverschillen (hellingen en taluds)
- waterhuishouding en -kwaliteit

Natuurgebied Wolvenberg vormt een bijzonder 
aandachtspunt. De natuurwaarden die er voor-
komen zijn het resultaat van een decennialange 
ontwikkeling op unieke historische elementen. 

Naast het behoud van bestaande relaties en  
verbindingen is het wenselijk om fragmentatie in 
het landschap zoveel mogelijk op te lossen (60). 
Intunneling van de verkeersinfrastructuur vormt 
hiervoor een drastisch maar efficiënt middel.  
Toch zal ook dan nog de nodige aandacht  
besteed moeten worden aan de resterende  
verhardingen en bouwprogramma’s door: 

- het vermijden van onderbrekingen of 
versmallingen in de groene ruimte door het 
aanhouden van een minimale continue groen-
zone of corridor.

- het maximaal vergroenen van infrastructuren 
(overbruggingen, wegen,...). 

- het voorzien van faunapassages d.m.v. 
corridors, ecoducten of -tunnels. 

De dimensies van faunapassages zijn afhankelijk  
van de soorten waarvoor ze functioneren.  
Algemene aanbevolen minimum-afmetingen zijn:

● Corridor:  
- vissen min. 10 tot 25 m breed
- insecten min. 25 m breed
- amfibieën/reptielen min. 25 m breed
- kleine zoogdieren min. 50 tot 100 m breed

● Ecoduct: 
- min. 40 tot 60 m breed
- per biotooptype min. 25 m 
- breedte/lengte verhouding =    

ideaal 0,8
min. 0,4 à 0,5

● Faunatunnel:
- min. 15 m breed (10 m per biotooptype)
- 3 à 4 m hoog
- < 40 m lang
- openheidsindex = b x h / l  = > 1,5

Rond ingangen is een buffer van 150 m nodig. 
Geluidschermen en lichtdemping is aanbevolen. 

(59) In het thema ‘Vegetatie’ op p244 worden de potenties van het versterken van de natuurlijke vegetatie toegelicht. Die natuurlijke vegetatie is de afgelopen 
eeuwen in de Groene Bedding danig verstoord door infrastructuurwerken. Toch zijn nog genoeg condities aanwezig voor een geleidelijke opwaardering.

(60) In het thema ‘Ontsnippering’ op p248 wordt bekeken hoe elementen aangewend worden om de continuïteit van het landschap te versterken. Het betreft o.a. 
beken, schaal,... . Plekken met verblijfspotentieel waar fragmentatie aanwezig is zijn o.a. de zuidelijke Spaghettiknoop, Antwerp Expo en het Brialmontpark. 
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GEBRUIKSVRIENDELIJK GROEN

Ondanks de dominante aanwezigheid van de 
verkeersinfrastructuur wordt de Groene Bedding 
vandaag al door veel mensen gebruikt om te re-
creëren of zich via het trage netwerk doorheen 
de stad te verplaatsen. Zowel de snelwegen, 
verkeerswisselaars als gewestelijke invalswegen  
vormen daarbij vaak barrières of heel  
onoverzichtelijke punten (61). Een intunneling van 
de hoofdwegen kan een verbetering betekenen,  
maar vooral met de invalswegen zullen  
conflictenpunten onvermijdelijk blijven. 

Tal van maatregelen zijn mogelijk om de  
conflicten tussen harde infrastructuur enerzijds  
en het trage netwerk en groene landschap  
anderzijds te verzachten: 
- oversteekpunten veilig en overzichtelijk maken
- onderdoorsteken attractief inrichten
- storende elementen (reclame,...) vermijden of
   afschermen
- info i.v.m. fietsroutes voorzien 
- ecoducten inrichten
- snelheid auto’s beperken / stil asfalt gebruiken

RUGGEN
Bijzondere aandacht gaat uit 
naar achterkantsituaties. Groene  
schermen creëren een meer  
attractieve achtergrond dan de  
afsluitingen in andere materialen.  
Idealiter worden achterkanten  
zoveel mogelijk vermeden en krijgt  
het landschap van de Groene  
Bedding volwaardige fronten die 
de grenzen ervan definiëren. 

FRONTEN
Ook bij voorkantsituaties, waar 
woonweefsel direct grenst aan 
het landschap, zijn verbeteringen  
mogelijk zoals het inrichten van  
autoluwe straten, het efficiënter  
organiseren van parkeren (pockets 
i.p.v. barrièrevormende stroken) en 
het verwijderen van hindernissen 
(nutteloze omheiningen,...). 

(61) In het thema ‘Beleving’ op p256 wordt het evenwicht tussen de landschappelijke kenmerken en het gebruik van de open ruimte belicht. In de Groene Bedding zijn o.a. de Grote Steenweg, de Posthofbrug, 
Schijnpoort en het Lobroekdok plekken waar een (te) intensief gebruik de beleving van de open ruimte beïnvloed en verbetering mogelijk is. In het thema ‘Edu-creatie’ op p258 worden de potenties van het  
landschap belicht om de betrokkenheid van recreanten bij de groengebieden te versterken. In de Groene Bedding zijn vooral ter hoogte van het Brialmontpark daarvoor potenties aanwezig. 
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PROJECTEN: EILANDJE EN GROENE 
SINGEL BEELDKWALITEITSPLANNEN

In 2002 werd een masterplan voor het hele  
Eilandje opgesteld. Dit werd gedetailleerd in 
een beeldkwaliteitsplan en een groenplan. 
Daarin worden de unieke eigenschappen 
van de site in de verf gezet, o.a. alles wat 
met het water en de haven te maken heeft.  

De visienota ‘Durven dromen van een 
Groene Rivier’ werd in 2009 goedgekeurd. 
Elf concepten beschrijven de stedelijke  
beleidskeuzes. In 2012 werd een beeld-
kwaliteitsplan opgemaakt dat per concept 
de ontwerprichtlijnen omschrijft. 

Hoewel het BKP ernaar streeft om de  
eenheid en eigenheid van de strategische 
ruimte te versterken, vormen de drie onder-
liggende landschapslagen de leidraad die 
in drie ‘sublandschappen’ wordt uitvergroot:
Het rivierduinenlandschap beoogt een vrij 
droge omgeving. Het bosschagelandschap 
streeft verbossing. Het havenlandschap is  
erg stenig van karakter. 

Voorbeeld: Verlanden_ 
voorstellen uit participatietraject



Juridisch kader

De juridische bescherming van dit landschap 
als open ruimte kan bijna afgelezen worden uit  
de reële situatie. Het zuidelijke deel, waar  
vandaag al veel groen aanwezig is, heeft  
grotendeels een bestemming als open ruimte  
(hetzij als groen- of recreatiegebied). Het  
noordelijk deel daarentegen, vanaf de  
Turnhoutsepoortknoop, heeft nagenoeg volledig 
een harde bestemming die overeenstemt met het 
huidige gebruik. I.f.v. de gewenste groenstructuur 
voor dit landschap blijkt dat circa de helft (55%) 
van de oppervlakte beschermd is als open ruimte 
(groen- of recreatiegebied). 

Wolvenberg is het enige deel van het landschap  
dat een extra bescherming kreeg als  
natuurgebied. 

De zones met harde bestemmingen in het  
zuidelijk deel omvatten meestal een combinatie  
van groen en bebouwing. Een zachte  
herbestemming is daardoor niet altijd mogelijk of 
wenselijk. 

In het noordelijk deel omvatten de zones met  
harde bestemmingen vandaag nauwelijks groen 
en is de huidige harde bestemming logisch. I.f.v. 
een versterking van dit landschap is het echter  
wel wenselijk om structurele delen wel een  
bestemming als open ruimte te geven zodat de  
continuïteit en werking van de groenblauwe  
landschappelijke structuur juridisch verankerd 
wordt.  

Van de groenbestemmingen is maar 
liefst 55% parkgebied. Dit is vooral de 
zone vanaf de Mastvest tot Berchem 
Station. Daarnaast is 28% bestemd 
als bufferzone. Dit is de hele zuidelijke 
Spaghettiknoop en enkele verspreide 
snippers direct grenzend aan de Ring  
zelf. Tenslotte is 17% bestemd als  
gewoon groengebied. Dit is  
hoofdzakelijk het deel van de Groene 
Bedding tussen Berchem Station en 
de Turnhoutsepoortknoop. 
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Impact interventies

In functie van de gewenste groenstructuur is het 
vooral in het noordelijke deel van de Groene  
Bedding wenselijk om zones te herbestemmen 
naar groengebied ter hoogte van o.a. Spoor-
Oost, Lobroekdok, Kraaienpoot, Mexico-eiland 
en de Turnhoutsepoort. Iets zuidelijker, ter hoogte 
van Klaverveld, ligt een stuk bestaand groen vlak 
naast de Ring dat eveneens beter herbestemd 
wordt als groene buffer. Samen zou ongeveer 
72,7 ha een zachte bestemming moeten krijgen 
om de gewenste groenstructuur duurzaam te 
verankeren. Dat is 14,2% van de oppervlakte van 
het landschap. 

In de herontwikkeling van de noordelijke zones  
van de Groene Bedding (Lobroekdok,  
Kraaienpoot en Mexico-eiland) is het wenselijk 
om de bestaande robuuste groenstructuur van 
het landschap verder te zetten door grijze ruimte 
niet alleen te herbestemmen maar ook effecties 
als nieuw groengebied (31,9 ha) in te richten. 
Een verdere vergroening van delen van Spoor-
Oost kan ook extra groen opleveren (18,3 ha).  
De grootste winst in extra groene oppervlakte 
is echter te halen uit de omzetting van de grijze 
Ringzone (37 ha) naar groen door de intunneling 
van de infrastructuur. Deze ingreep zal weliswaar  
een deel van het bestaande groen doen  
verdwijnen, maar dit kan op termijn hersteld  
worden. Daarbij is het streefdoel terug een  
evenwichtige kwalitatieve groenstructuur. 

Tenslotte kan de compactering van de verkeers-
wisselaars ter hoogte van de Spaghettiknoop en 
Turnhoutsepoortknoop, in combinatie met een 
herinrichting, voor circa 50,3 ha kwalitatiever 
groen zorgen. 

Na realisatie van alle acties die in het  
landschap gepland zijn of die het groenplan  
nastreeft, zal het groene areaal van de  
Groene Bedding met 17,0% toegenomen zijn. 

Daarnaast zal 105,5 ha van het bestaande  
areaal of 20,6% van het landschap een  
kwalitatiever karakter gekregen hebben. 
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Toolbox _ 10 THEMA’S

Strategische thema’s 

Verspreid over de 14 landschappen worden in het 
stadsbreed groenplan 10 thema’s, die een strategisch 
instrument vormen om het ‘levendig landschap’ vorm 
te geven, toegepast. Deze thema’s zijn samen de 
toolbox die benut kan worden om de robuuste groene 
ruimten te optimaliseren. 

Onderzoekscases

Als basis werd verspreid over de landschappen 
steeds een welbepaalde locatie via ontwerpend  
onderzoek bestudeerd. In de bijlage op p 318 worden 
de 10 onderzoekscases, die input voor de toolbox 
leverden, uitgewerkt. Elke case toont illustratief de 
manier waarop het strategische thema in de praktijk 
toegepast kan worden.  

10 THEMA’S

Vegetatie

Geo-logica

Ontsnippering

Klimaat

Water

Structuren

Beleving

Edu-creatie

Netwerk

Her-gebruik

p244

p246

p248

p250

p252

p254

p256

p258

p260

p262
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VEGETATIE _ strategisch thema

De strategie ‘groeien’ in het Scheldeland is geënt op 
de unieke kwaliteiten van slikke en schorre - habitat. 
In de case ‘Jachthavenslinger’ in onderzoeksbijlage  
op p314 wordt illustratief gedemonstreerd hoe de  
versterking van deze habitat een meerwaarde voor 
het landschap vormt. 

Het opwaarderen van de locatie-eigen vegetatie kan 
ook op andere plekken in Antwerpen bijdragen aan de  
belevingswaarde en natuurlijke potenties van de  
groene ruimte. Op kaart werden locaties aangeduid  
waar herstel of versterking van de specifieke habitats 
het landschap ten goede komt. In sommige gevallen 
gaat het om plekken waar aangepast beheer al de  
gewenste transformatie kan creëren. In andere  
gevallen is ook herinrichting nodig om de verdwenen 
kwaliteiten te herstellen. 

VEGETATIE _ leidraad

De locatiegebonden kenmerken bepalen hoe op 
elk van de verschillende plekken de vegetatie zo  
efficiënt mogelijk opgewaardeerd kan worden.  
Algemeen zijn volgende elementen cruciaal:

● De aanwezigheid van een voldoende homogene
bodemsamenstelling.

● De mate van bodemvochtigheid of mogelijkheden 
om deze te herstellen.

● Bewaarde zadenrestanten in de ondergrond of de 
nabijheid van ‘moedervegetatie’ waaruit zaden-
aanvoer kan gebeuren. 

● De afstemming met de bestaande of beoogde 
gebruiksintensiteit van de groene ruimte.

● Vanaf de start een directe koppeling leggen 
tussen het beoogde eindbeeld en nodige  
inrichtings- en beheermaatregelen. 

VEGETATIE
VEGETATIE _ Antwerpse types

De open ruimte in Antwerpen wordt gekenmerkt 
door een groot aantal verschillende biotopen en  
bijhorende vegetatietypes:

● Slikke en schorre
droogvallend stuk land in de getijdenSchelde.

● (Stuif)duinen
droge glooiende plekken op zanderige bodem langs de 
rand van het Kempisch plateau, in stand gehouden door  
overbegrazing of overbetreding.

● Heide
cultuurlandschap met een droge zandbiotoop, ontstaan door 
begrazing of afplagging, gelegen langs de noordelijke grens. 

● Moeras
overgangsgebieden tussen water en land, gelegen zowel 
aan de Schelde als langs de andere beken.

● Rietland
stroken land langs water, gedomineerd door opgaand riet.

● Soortenarm grasland
open landschap met voedselarme natte of droge bodem,  
gedomineerd door overwegend grassen. 

● Soortenrijk grasland
open landschap met voedselrijke natte of droge bodem,  
ontstaan door natuurlijke successie of bemesting en  
gedomineerd door overwegend grassen en bloemen. 

● Ruigte
kruidachtige vegetatie, meestal op vochtige tot natte  
bodems, verwant aan de zomen aan bosranden. 

● Struweel
vegetatie van struiken, voorkomend in open landschappen 
(singels), aan bosranden (mantels) of in bossen (struiklaag).  

● Bos
begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat en waar ook 
een ondergroei met struiklaag en kruidlaag aanwezig kan 
zijn. Bossen komen zowel op natte als drogere bodems voor. 
De bodemvochtigheid bepaalt de bomensamenstelling. 

Elk vegetatietype kan door een specifiek beheer of 
herstellende inrichtingsmaatregelen terug versterkt 
worden op de locaties waar het voorkomt. Daardoor  
kan de diversiteit en uitstraling van de Antwerpse 
groenstructuur vergroot worden. 

Slikke en schorren

Duinen

Heide

Moeras

Soortenarm grasland

Soortenrijk grasland

Ruigte

Struweel

Bos / park

Rietland
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VEGETATIE _ andere Antwerpse locaties

Andere plekken in Antwerpen waar de opwaardering van de locatie-eigen vegetatie voor de respectievelijke landschappen een meerwaarde kan betekenen zijn:

    1 en    2: toename slikke en schorre (p34)

    3: uitbreiding zandlandschap (p50)

    4: herstel struweel- en boslandschap (p66)

    5 en     6: herstel nat grasland met ruigten, 
struwelen en poelen langs beek (p84)

    7: herstel nat voedselrijk grasland na (p84)

    8: versterking droog grasland en verhoging 
soortenrijkdom door extensief beheer (p100) 

    9: natuurbeheer in broekbossen en natte
weilanden (p116)

    10: herstel bloemenrijke natte graslanden (p116)

    11: ecologisch beheer bosfragmenten (p130)

    12: herstel natte graslanden met ruigten in 
combinatie met recreatie (p144)

    13 en     14: herstel natte graslanden met 
ruigten en struwelen (p144)

    15: toename rietland (p174)

    16: inrichting nat grasland, moeras- en rietland 
i.f.v. compensatie havenuitbreiding (p188)
 

    17: herstel droog grasland met ruigten en 
struwelen (p202)

    18: herstel heidehabitat (p216)

    19: verschraling droog grasland (p230)

In sommige gevallen draagt vegetatieversterking op 
zich voldoende bij tot de opwaardering van de groen-
structuur, maar in bepaalde locaties zijn nog andere 
maatregelen (waterbuffering,...) wenselijk om het 
landschap te versterken of een nieuwe rol binnen het 
stedelijk weefsel te geven. 
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GEO-LOGICA _ strategisch thema

De strategie ‘uitbouwen’ en het thema ‘geo-logica’  
focussen op de meerwaarde die bepaalde open  
plekken kunnen bieden aan hun omgeving. In de  
Zuidelijke Kamers behandelt de case ‘Terbeke’ in  
de onderzoeksbijlage op p318 de problematiek van 
verloren relaties tussen het fysische systeem en de  
stad. Er wordt bekeken hoe drie groene ruimten  
opgewaardeerd kunnen worden door hun rol in de de 
logica van het landschap te benutten. 

Deze problematiek beperkt zich niet tot louter dit  
landschap maar is ook op andere plekken aanwezig.  
Op kaart werden de locaties aangeduid waar het  
versterken van de geologische principes een  
positieve bijdrage kan leveren aan de stad. 

GEO-LOGICA _ Antwerpse context

De geo-logica neemt al van bij het ontstaan van 
steden een prominente plaats in bij de ontwikeling  
van het bouwweefsel. Dit is in Antwerpen niet  
anders: de stad is ontstaan op een hogere stuif-
zandrug, waar het natuurlijke overstromingsgebied  
van de Schelde langs het Kempisch Plateau ligt 
en tegen de Boomse Questa botst. Vanuit het  
hinterland komen verscheidene beken naar de Schel-
de toegestroomd.

Die context is vandaag nog grotendeels te  
herkennen op de reliëfkaart, behalve ter hoogte van 
de haven en de kernstad. Daar is het eindtraject van 
heel wat beken verdwenen. 

Op de plekken waar het natuurlijke systeem vandaag 
eindigt, liggen vaak nog veel potenties om de groen-
structuur opnieuw te herstellen door gebruik te maken 
van de natuurlijke condities die nog latent aanwezig 
zijn zoals reliëf, bodemsamenstelling,... . 

GEO-LOGICA

BOOMSE QUESTA

KEMPISCH PLATEAU

STUIFZANDRUG
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GEO-LOGICA _ andere Antwerpse locaties

Andere locaties in de stad waar herstel van de  
geo-logica als een bindmiddel tussen stad en open 
ruimte kan fungeren zijn:

     1 en       3: herstel afwatering Struisbeek 
(p66 en84)

     2: herstel beektracé (p66)

     4: herstel afwaterings- en buffercapaciteit 
          zuidelijke kernstad (p230)

     5: herstel afwatering naar Schijnvallei (p230)

     6: herstel beektracé (p230)

     7: herstel afwatering Laarbeekvallei (p144)

     8: opwaardering beektracé (p144)

     9: versterking natuurlijke beekvallei (p160)

     10: versterking buffercapaciteit beekvallei (p188)

GEO-LOGICA _ leidraad

De terreinlogica is op elke plek anders, maar hangt in Antwerpen steeds samen met (verdwenen) watergebonden condities. Deze bepalen hoe op de verschillende  
plekken de logica zo efficiënt mogelijk hersteld kan 
worden. Volgende aandachtspunten zijn van belang:

● De natuurlijke situatie (historische context). 

● De ingrepen die de oorspronkelijke situatie 
gewijzigd hebben en wat de effecten hiervan zijn.  

● De huidige mogelijkheden en kansen om de 
uitgangssituatie terug te herstellen.

● Aspecten die bijdragen aan het herstel van de 
terreinlogica en mogelijke synergieën ertussen. 
Vbn: reliëf, bodemsamenstelling,... . 

● De doelstellingen voor het herstel. Vbn: 
waterbuffering, recreatief traject, ecologische 
verbinding,... 

● Mogelijkheden voor gefaseerde aanpak.
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ONTSNIPPERING _ strategisch thema

De strategie ‘Connecteren’ speelt in op de  
problematiek van versnippering van open ruimte. In 
de Zuidelijke Kamers behandelt de case ‘Groenstraat’ 
in de onderzoeksbijlage op p322 het barrière-effect 
van een typisch woonlint. Het thema ‘Ontsnippering’  
beperkt zich niet tot louter de Zuidelijke Kamers maar 
is nagenoeg in elk landschap aanwezig. 

Op kaart werden de locaties aangeduid waar  
ontsnippering een aanzienlijke bijdrage aan de  
versterking van de groenstructuur kan leveren. In de  
meeste gevallen gaat het om plekken waar een  
gefaseerde aanpak nodig zal zijn om de continuïteit 
van de groenstructuur terug volledig te herstellen. 

ONTSNIPPERING _ leidraad

De locatiegebonden kenmerken bepalen hoe op elke 
plek de ontsnippering efficiënt gerealiseerd wordt.  
Algemeen zijn volgende elementen van belang:

● Localiseren van alle punten die logisch 
verbonden kunnen worden. Vbn: toegangen,  
natuurkernen,... 

● Detecteren van de mogelijke dragers voor het 
herstel van verloren of de creatie van nieuwe 
verbindingen. Vbn: waterlopen, tracés van  
langzaam verkeer,... 

● Bepalen van aspecten waarop de ontsnippering 
een positieve impact moet hebben. Vbn:  
ecologie, recreatie, beeldkwaliteit,... . Zoeken 
naar onderlinge synergieën. 

● Uitdenken van een mogelijke fasering om, indien 
nodig, het streefdoel stapsgewijs te  
realiseren. Starten met makkelijke quickwins 
helpt om draagvlak te creëren en de ontwikkeling 
in de goede richting te laten evolueren. 

ONTSNIPPERING
ONTSNIPPERING _ andere Antwerpse cases

Andere locaties waar ontsnippering wenselijk is i.f.v. de continuïteit van de robuuste groenstructuur zijn:
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Beken 

Paden

Functies

Schaal

Perspectief

DRAGERS VAN VERBINDING

26: tracé Schijn t.h.v. Turnhoutsebaan (p116)

27: verbinding Ruggeveld _ buffer E34 (p116)

28: verbinding Ruggeveld _ Ertbrugge (p116)

29: verbindingen Ertbrugge _ Bremweide (p130)

30: relatie Bremweide _ Bisschoppenhof (p130)

31: verbinding Groene Bedding _ Laagland 
                    (p144)

32,        33,        34 en        35: samenhang 
Laagland (p144)

36: tracé Laarsebeek (p144)

37: tracé Oudelandsebeek (p144)

38 en        39: samenhang Oudelanden (p144)

40: tracé Donksebeek (p144)

41: relatie Laagland _ Wetlands (p144)

42,        43 en        44: verbindingen delen 
polderlandschap (p160)

45 en        46: samenhang Wetlands (p174)

47: samenhang Opstalvallei (p188)

48 en        49: samenhang polderlandschap 
              (p202)

50: verbinding Scheidreef (p216)

51: samenhang Groene Bedding (p230)

52: verbinding Vogelzang _ Wilrijkse Plein 
              (p230)

53: samenhang Brialmontpark (p230)

1: verbinding St-Annabos _ Blokkersdijk (p34)

2: verbinding Galgenweel _ Middenvijver (p50)

3: samenhang Burchtseweel _ Galgenweel (p50)

4: verbinding Hobokense Polder _ Groene 
Bedding (p34)

5: verbinding Fort 8 _ Hobokense Polder (p66)

6: relatie Broydenborg _ Zorghvliedtpark (p66)

7: relatie Zorghvliedtpark _ woontorens (p66)

8: verbinding Tarzanboskes _ Schoonselhof (p66)

9: verbinding Tarzanboskes _ Fort 8 (p66)

10 en        12: verbinding Schoonselhof _ 
Klaverblad (p66)

11: verbinding Fort 8 _ Klaverblad (p66)

13: samenhang tussen Fort 7 _ Schoonselhof en
recreatiecluster Moerelei (p66)

14: tracé Kleine Struisbeek t.h.v. bedrijf (p84)

15: relatie Park vanEden_Kleine Struisbeek (p84)

16: tracé Kleine Struisbeek in campus (p84)

17: relatie Fort 6 _ Bloemenveld (p84)

18: verbinding Nachtegalenpark_E19 (p100)

19: samenhang delen Nachtegalenpark (p100)

20: relatie Den Brandt _ Middelheim (p100)

21: relatie Den Brandt _ recreatiestrook (p100)

22: tracé Schijn t.h.v. E34 (p116)

23: relatie Rivierenhof _ Ruggeveld (p116)

24 en        25: samenhang delen Rivierenhof 
(p116)
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KLIMAAT _ strategisch thema

De strategie ‘groeiende spons’ focust op de noodzaak 
om de stad aan te passen aan het wijzigende klimaat. 
In de case ‘Bloemenveld’ in de onderzoeksbijlage op  
p326 wordt het stedelijke uiteinde van een open  
ruimte - vinger uitgewerkt als bouwsteen van de  
klimaatcorridor. Dit is niet alleen in de Struisbeekvallei 
mogelijk maar is ook op andere plekken relevant. 

Op kaart werden de locaties aangeduid waar het 
uitbouwen van klimaatcorridors een antwoord kan  
bieden op wateroverlast, verdroging, het stedelijk 
hitte-eiland-effect en de luchtkwaliteit. Het gaat om  
plekken die in de toekomst een fundamenteel  
andere manier van ontwikkeling en inrichting vergen 
om hun potenties te versterken.  

KLIMAAT _ leidraad

Het klimaatpotentieel is op elke plek anders, i.f.v. de 
condities en behoeften. Deze bepalen hoe op elke  
locatie een andere aanpak nodig is. Volgende  
aandachtspunten zijn daarbij belangrijk:

● Aanwezige factoren die een gunstige bijdrage 
leveren aan klimaatadaptatie (bodemsoort,  
vegetatie, waterelementen,...).

● Elementen of trends die adaptatie bemoeilijken 
(eigendomssituatie, morfologie,...). 

● De doelstellingen voor de adaptatiestrategie 
(waterbuffering, infiltratie, verkoeling,...). 

● Adaptatiescenario’s i.f.v. elke doelstelling en 
onderlinge synergieën. Combinatiepotenties van 
opties tot structurele oplossingen. 

● Afstemming van ingrepen in open ruimte, 
bebouwing en infrastructuren.

KLIMAAT

KLIMAAT _ Antwerpse klimaatdragers

Er zijn vijf elementen in de Antwerpse open ruimte 
die het stedelijk klimaat positief wijze beïnvloeden:

● Rivier (Schelde):
- Aanvoer van koele lucht via het stromend water.
- Aanwezigheid van opvangcapaciteit en afvoer-

kanaal i.f.v. oppervlaktewater.

● Beken:
- Natuurlijke ventilatie via het stromend water.
- Aanwezigheid van opvangcapaciteit en afvoer-

kanaal i.f.v. oppervlaktewater. 

● Sponzen (vrije open ruimten):
- Opvangcapaciteit oppervlakte- en grondwater.
- Buffercapaciteit i.f.v. ruimte voor water 

(overstroming) of waterreserves (verdroging).
- Infiltratiecapaciteit i.f.v. vertraagde waterafvoer

(overstroming).
- Afkoeling via verdamping.

● Boomgroepen:
- Beperking opwarming d.m.v. schaduwvorming.
- Afkoeling via verdamping. 
- Luchtzuivering door captatie van schadelijke 

stoffen uit de lucht.
- Maskeren van storende geluiden d.m.v. 

natuurlijke geluiden (ritselen,...).

● Wind:
- Aanvoer van koele lucht uit de stadsrand 

(voornamelijk bij dominante ZW-windrichting). 
- Afvoer of filtering van schadelijke stoffen.

Rivier

Beken

Sponzen

Boomgroepen

Wind
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      1 en         2: 
Deze gebieden liggen in de dominante  
ZW-windrichting en vormen geschikte corridors 
om vanuit de stadsrand koele en zuivere lucht 
de stadskern in te voeren. De beide corridors  
zijn geënt op enkele beken, die hen  
doorsnijden. Samen met de bosfragmenten 
(forten, kasteeldomeinen,...) vormen deze een 
natuurlijke airconditioning. (p66 en p84)

      3: De corridor via Hobokense Polder en 
Kielsbroek is geënt op de Schelde en optimaal 
gelegen volgens de dominante windrichting. 
De combinatie van de rivier met bomenrijke  
zones en stilstaand water zorgt voor een  
verkoelend effect i.f.v. de kernstad. (p34)

      4: Dit open gebied ligt gunstig i.f.v. afkoeling op 
dagen met helder mooi weer (hoge druk en  
oostenwind). Door de combinatie van bosrijke  
delen met stromend en stilstaand water (langs 
beektraject + vijvers) kan deze corridor een 
aanzienlijk verkoelend effect genereren. Ook 
i.f.v. waterbuffering biedt hij de nodige ruimte. 
(p116)

      5: Midden in een sterk verzegeld gebied kan het 
herstel van de verdwenen groene en blauwe 
elementen (de Schijnvallei en de aantakking 
van de Potvliet) zorgen voor ruimte i.f.v. de 
buffering van oppervlaktewater en afkoeling. 
(p230) 

      6: Dit gebied ligt bij de haven en bij NW-wind  
wordt van daaruit warme lucht aangevoerd. De 
dokken bieden hiertegen slechts beperkt een 
oplossing. Herstel van het Schijntracé biedt  
niet alleen mogelijkheid tot verkoeling via  
stromend water maar zorgt ook voor een  
grotere afvoercapaciteit van oppervlaktewater.  
(p230)

      7: Deze open zone speelt vooral op dagen met 
helder mooi weer een rol als verkoelende  
corridor. Dan komt de wind voornamelijk uit  
het oosten (hoge druk) en loopt de  
temperatuur in de stad het hoogst op. De  
corridor vertrekt vanuit beboste gebieden buiten 
Antwerpen en voert koelere lucht naar de stad.

KLIMAAT _ andere Antwerpse locaties

Andere plekken in Antwerpen waar zowel potenties als behoeften i.f.v. klimaatadaptatie voorkomen zijn: 
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WATER _ strategisch thema

Dit thema richt zich op de noodzaak om in de stad 
ruimte voor water te voorzien. In Laagland gaat het 
om een combinatie van grond- en oppervlaktewater, 
maar op andere plekken kan één van deze aspecten 
een grotere impact hebben. De case ‘Hoekakker-Laar’ 
in de onderzoeksbijlage op p330 past het thema toe.  

WATER _ Antwerpse context

Water is bepalend voor de ontwikkeling van de stad. 
Antwerpen is ontstaan op een drogere rug, waar 
het natuurlijke overstromingsgebied van de Schelde  
tegen de Boomse Questa botst. Ten noorden van de 
stad zijn de gronden nat, ten zuiden ervan vochtig. 
Vanuit het hinterland komen beken naar de Schelde 
toegestroomd. In de haven is de grond opgehoogd en 
gedraineerd. 

WATER _ leidraad

De hydrologische situatie is op elke plek anders en 
kan lokaal specifieke aandachtspunten hebben (vb: 
kwel). Dit bepaalt welke aanpak op elk van de locaties 
nodig is. Volgende aandachtspunten zijn belangrijk:

● De grondwatertafel en de fluctuaties die deze 
gedurende een jaar ondergaat.

● De bodemsamenstelling i.f.v. infiltratie- en 
buffercapaciteit. 

● Het debiet van de aanwezige waterlopen, zowel 
het huidige als die n.a.v. klimaatswijziging.

● De impact van natuurlijke anomalieën of 
menselijke ingrepen (bodemverstoringen,  
verzegeling, kwel,...)

● Afstemming ecologische en gebruikswaarden 
(vb: natte natuur, avontuurlijke spelen,...)

WATER

WATERDRAGERS

beken

buffervijvers

grachten

wadi’s

overstroombare weiden

 252  LANDSCHAPPEN _ TOOLBOX THEMA



WATER _ andere Antwerpse cases

Op kaart werden de locaties aangeduid waar het voorzien van ruimte voor water noodzakelijk is om de nabijgelegen wijken te vrijwaren van overstromingen en 
de leefkwaliteit te bevorderen. Het gaat om plekken 
waar maximaal behoud van open ruimte wenselijk is 
of waar bijkomende bebouwing beperkt en via strikte 
voorwaarden slechts mogelijk is. Locaties in de stad 
waar het water voldoende ruimte krijgt zijn:

1: behoud open ruimte en errond buffering i.f.v. 
Hollebeek en verzegeling woonwijken (p34)

2: infiltratie en buffering i.f.v. verzegeling door 
bedrijventerrein (p66)

3,       4 en        5: 
buffering i.f.v. verzegeling door bedrijventerrein 
en voorzieningen en i.f.v. Struisbeek (p84)

6: buffering i.f.v. verzegeling woonwijken (p84)

7 en       8: 
infiltratie en buffering i.f.v. het Schijn en de 
Koudebeek (p116)

9,       10 en       11: 
buffering i.f.v. verzegeling woonwijken en i.f.v. 
de Oudelandsebeek en de Donksebeek (p144)

12 en       13: buffering i.f.v. Zwartebeek (p160)

14: buffering i.f.v. verzegeling (haven) (p160)

15: buffering i.f.v. de Opstalbeek, de Dorpsbeek
en i.f.v. verzegeling (haven en woonwijken) 
(p188)

16 en        17: buffering i.f.v. verzegeling kernstad
(p230)

In een aantal gevallen gaat het om het geven van 
ruimte aan het stroomafwaartse deel van de beken 
i.f.v. overstroombaarheid bij piekbuien. Naar deze 
beken wordt stroomopwaarts regenwater afgevoerd 
waardoor ter hoogte van Antwerpen grote debieten 
ontstaan waarvoor het normale beekprofiel bij hevige 
buien niet meer volstaat. In enkele andere gevallen is 
het nodig om de grote afstroming van regenwater ten  
gevolge van verzegeling te vertragen door het  
voorzien van bufferruimte. 
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STRUCTUREN _ in Antwerpen

Het thema ‘Structuren’ focust op de conflicten tussen 
de natuurlijke en stedelijke structuren en de gevolgen 
als beide systemen niet in synergie gebracht worden. 
In de case ‘Puihoek-Leugenberg’ in de onderzoeksbij-
lage op p334 gaat het in dit landschap vooral om een 
verlies aan nuttige ruimte en versnippering, maar in  
andere gebieden kunnen nog andere aspecten  
relevant zijn zoals het ontstaan van missing links. 

STRUCTUREN _ leidraad

De aard van de natuurlijke structuur is op elke  
locatie anders en kan specifieke eigenschappen  
hebben die de structurerende waarde ervan  
bepalen. Op elk van de plekken zal een aanpak op 
maat nodig zijn. Volgende aandachtspunten zijn  
belangrijk:

● De kenmerken van de natuurlijke structuur en de 
potenties die deze eigenschappen hebben om 
het landschap structurerend te maken. 

● De mate waarin de landschappelijke structuur 
nog aanwezig is (herkenbaarheid,...) en als  
drager gebruikt of hersteld kan worden. 

● De noodzaak (en potentie) om wijzigingen in de 
andere structuren aan te brengen (vb:  
vernieuwing van infrastructuren,...), waarop 
meegelift kan worden. 

● Overgangssituaties tussen landschapsstructuren 
onderling bieden meer aanknopingspunten 
en vergen een afweging van de relevantie als  
potentiële structuurdrager. 

STRUCTUREN

STRUCTUREN _ contact en uitwisseling

Er zijn zes typen conflicten waarbij het landschap  op 
een positieve wijze aangewend kan worden om de 
open ruimte te versterken:

● Onderdoorgang:
- Recreatieve en/of ecologische connectie

● Overbrugging:
- Recreatieve en/of ecologische connectie

● Doorbraak:
- Recreatieve en ecologische connectie
- Potentie vorming/versterking klimaatcorridor
- Beperkte fysische continuïteit

● Wisseling:
- Recreatieve en ecologische connectie
- Potentie vorming/versterking klimaatcorridor 
- Beperkte fysische en belevingscontinuïteit

● Uitvlakking:
- Recreatieve en ecologische connectie
- Potentie vorming/versterking klimaatcorridor 
- Maximale fysische en continuïteit
- Beperkte belevingscontinuïteit

● Inkrimping:
- Recreatieve en ecologische connectie
- Potentie vorming/versterking klimaatcorridor 
- Maximale fysische en belevingscontinuïteit

Groene brug _ Eindhoven

Groene legger _ Kamares

Groene tunnel _ Halle

Blauwe brug _ Delft

Blauwe legger _ Olde Maten
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STRUCTUREN _ Antwerpse locaties

Op kaart werden de plekken aangeduid waar de structurerende waarde van de groene ruimte terug als leidraad genomen dient te worden om de continuïteit van de  
landschappelijke laag te kunnen garanderen. Het 
gaat om locaties waar andere structuren te dominant  
aanwezig zijn en de leefbaarheid van de stad  
hypothekeren.  Plekken waar een betere uitwisseling 
met de landschappelijke structuur nodig is, zijn: 

1: Raakvlak tussen Scheldeland en Zandvlakte_
Linkeroever. Landschappelijke uitwisseling is  
wenselijk i.f.v. ecologie en recreatie. De  
verkeersknoop zal op korte termijn aangepast 
moeten worden i.f.v. de sluiting van de Ring en  
dat biedt potentie om de ingenomen ruimte te  
beperken en verbindingen te voorzien. (p50)

2: Raakvlak tussen de Struisbeekvallei en de 
Kasteelparken. Landschappelijke connectie is  
wenselijk i.f.v. ecologische en recreatieve  
verbindingen en versterking van de klimaat-
corridor. (p84)

3: Zwakke groene link tussen Laagland en het 
Schijnpark. Versterking i.f.v. ecologische en  
recreatieve verbinding is wenselijk. (p144) 

4: Centraal punt in het Laagland, waar de delen 
van dit landschap van elkaar afgescheiden 
worden door de verkeerswisselaar. Werken  
i.f.v. de 2e spoorontsluiting vormen een kans 
om de barrière op te lossen i.f.v. ecologische 
als recreatieve samenhang. (p144)

5: Raakvlak tussen de Polders van Stabroek en 
de Wetlands. Landschappelijke uitwisseling  
tussen beide is wenselijk i.f.v. ecologie en  
recreatie. De huidige verkeersknoop zal op 
korte termijn aangepast moeten worden i.f.v. 
de 2e havenontsluiting en de aanleg van het 
logistiek park Schijns. Dit is een potentie om de 
ruimte-inname te beperken en verbindingen te 
voorzien. (p160)

6: Raakvlak tussen de Schijnvallei en de Groene 
Bedding. Inperking van de ruimte-inname 
van de verkeerswisselaar is wenselijk i.f.v.  
ecologische en recreatieve continuïteit. De 
knoop zal op korte termijn aangepast worden 
(sluiting van de Ring) en biedt potentie om de 
groene ruimte optimaal in te schakelen. (p230)
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BELEVING _ in Antwerpen

Het thema ‘Beleving’ richt zich op de waarneming 
van de groene ruimte, meer specifiek op de typische  
landschapsgebonden kenmerken. In de case  
‘Molenakker’ in de onderzoeksbijlage op p338 is  
vooral de vervaging ervan en de confrontatie met  
recente uitdrukkingen van open ruimte - gebruik een  
sleutelkwestie. In andere gebieden kunnen ook  
andere aspecten zoals beheer en landschappelijke 
transitie relevant zijn. 

BELEVING _ leidraad

De aard en mate waarin de beleving van het  
landschap is aangetast, manifesteert zich op elke 
locatie anders. Op elk van de plekken zal een  
aanpak op maat nodig zijn om de beleefbaarheid  
terug te herstellen. Volgende aandachtspunten zijn 
belangrijk:

● De mate waarin de typische landschapseigen 
elementen nog aanwezig zijn en herbruikt of  
opgewaardeerd kunnen worden. 

● De mogelijkheid om bepaalde specifieke 
landschapselementen te (her)introduceren, in  
relatie tot zowel het historisch als hedendaags  
kader (contextualiteit).  

● De ontwikkelingsfase waarin het landschap zich 
bevindt i.f.v. stabilisatie van het huidige kader of net 
transitie naar een ander belevingskader. 

?
??

? ?

BELEVING

BELEVING _ Antwerpse types

De beleving van het landschap wordt bepaald 
door het samenspel van een aantal elementen. In  
Antwerpen zijn de meeste landschappen door  
ingrepen van de mens beïnvloed. Afhankelijk van  
die impact worden verschillende types in  
Antwerpen onderscheiden:

● Open type
gebieden met dominante lage vegetatie (graslanden, akkers, 
weilanden,...) en/of weidse uitzichten (plassen,...).

● Besloten type
gebieden met dominante hoge vegetatie (bossen, parken,...).

● Mengtype
gebieden waarin een afwisseling tussen lage en hoge  
vegetatie aanwezig is. 

● Watertype
gebieden waarin het water een centrale rol opneemt in de 
inrichting en beleving. Water kan zowel in natuurlijke vorm 
(rivier, beek, poelen) als in cultuurvorm (dokken, plassen,...) 
dominant aanwezig zijn. 

● Overgangstype
plekken waar markante reliëfwijzigingen (glacis, wal,...)  
aanwezig zijn. 

● Recreatietype
zones waar allerlei recreatieve inrichtingen in de open ruimte 
geïntegreerd zijn (volkstuinen, sportvelden,...). 

● Agrarisch type
gebieden die voornamelijk voor landbouwactiviteiten  
ingericht zijn (polders,...). 

● Historisch type
plekken waar nog een grote natuurlijke of cultuurhistorische 
authenticiteit aanwezig is (bossen, forten, kasteeldomeinen, 
relicten,...). 

● Nieuw type
gebieden die recent een transformatie ondergingen of aan-
gelegd werden en waar het cultuuraspect duidelijk aanwezig 
is (Ringbedding, Scheldekaaien,...).  

Sommige types kunnen in combinatie met andere  
voorkomen (vb: polders zijn open agrarische  
landschappen). 

Open type

Gesloten type

Gemengd type

Water type

Overgangstype

Recreatietype

Agrarisch type

Historisch type

Nieuw type
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BELEVING _ andere Antwerpse locaties

Op kaart werden de plekken aangeduid waar de landschappelijke beleving versterkt dient te worden om de continuïteit van de landschappelijke hoofdstructuur te  
kunnen ervaren. Het gaat om locaties waar typische 
landschapselementen verdwenen of vervaagd zijn ten 
voordele van andere stedelijke functies of door een 
gebrek aan interesse en beheer van de open ruimte.  

1 en          2: opwaardering Scheldeboord i.f.v. 
riviergradiënt. (p34)
 
3: versterking open recreatief landschap. (p50)

4: opwaardering Scheldeboord (p34) 

5: afstemming historisch en recreatief 
landschap i.f.v. leesbaarheid. (p66)

6: herstel historische parkstructuur door 
aangepast beheer. (p66)

7: opwaardering recreatie- en waterelementen 
i.f.v. ontsnippering en leesbaarheid. (p84)

8,         15 en         16: opwaardering open 
recreatief landschap. (p100 en p230)

9: uitzuivering agrarisch en recreatielandschap. 
(p144)

10: herstel open beekvallei. (p144)

11: opwaardering polderelementen en 
uitzuiveren rand bebouwingslint (p160)

12: beperken successie tot besloten gebied 
d.m.v. aangepast beheer. (p188)

13: uitzuivering noordelijke rand Zandvliet i.f.v. 
leesbaarheid van de polderstructuur. (p202)

14: opwaardering polderelementen en 
temperen versnippering. (p202)

17 en         18: versterking nieuw groen 
landschap tussen Schijn en Schelde. (p230)

In sommige gevallen zal de versterking van de  
beleving samengaan met andere maatregelen  
(waterbuffering, klimaatadaptatie,...) die nodig zijn om 
de stedelijke groenstructuur te optimaliseren. 
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EDU-CREATIE _ strategisch thema

In het thema ‘edu-creatie’ wordt de betrokkenheid van  
recreanten bij het landschap aangewend om de  
relatie tussen de stadsbewoner en de groene ruimte   
te versterken. In de case ‘Steenoven’ in de  
onderzoeksbijlage op p342 wordt dit thema  
toegepast i.f.v. het recreatief potentieel van het  
Noordelijke Heideland.  In andere gebieden kun-
nen ook andere aspecten zoals de landschappelijke  
samenhang of conflicten tussen meerdere  
groeninsteken (natuur, recreatie, historische  
waarde,...) een rol spelen. 

EDU-CREATIE _ dragers

Tools die aangewend kunnen worden om de  
betrokkenheid van de recreant op het landschap te 
vergroten zijn: 

● Paden
profilering, materialisatie, verlichting,...

● Signalisatie
naam- en informatieborden, overzichtskaarten,  
bewegwijzering, handleiding (reglementering),... 

● Rustpunten
zitelementen, schuilhutten, kijkhutten of -wanden,... 

● Educatieve elementen
dierenhotels, panoramatafel, waterpeilpunten,...  

● Transferia
fietsenstalling, parkeerplaatsen,...

● Verblijfsaccommodatie
horeca, bivakzones, natuurkampeerterreinen, meditatie- of 
vergaderpaviljoenen,... 

Dragers kunnen in combinatie met elkaar benut  
worden en samen een beleefbaar netwerk vormen. 

EDU_CREATIE

Geosite - Hoegaarden

Hardanger Retreat

Hoge Rielen

Meerdaalwoud
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EDU-CREATIE _ leidraad

Edu-creatie is volledig op de specifieke kenmerken van een landschap geënt en zet deze extra in de verf. Op elk van de plekken is een aanpak op maat nodig. Volgende 
aandachtspunten zijn belangrijk:

● Het evenwicht tussen enerzijds kwetsbare 
landschapsaspecten (natuur, erfgoed,...) en  
anderzijds een hogere recreatieve intensiteit. 

● Bereikbaarheid en toegankelijkheid, in relatie tot
een landschappelijke zonering.  

● De ontwikkeling van de huisstijl, in relatie tot de 
specifieke kenmerken van het betreffende  
landschap.  

EDU-CREATIE _ andere Antwerpse locaties

Op kaart werden plekken aangeduid waar de  
ontwikkeling van onthaalzones voor opwaardering 
van de landschappelijke hoofdstructuur kan zorgen.  
In principe is edu-creatie in elk landschap een  
meerwaarde, maar op de aangegeven locaties is het 
sterkste potentieel aanwezig i.f.v. het vergroten van 
de interesse voor en delen van het beheer van de 
open ruimte.  

1,      3 en      4: opwaardering landschaps-
potenties in functie van recreatief medegebruik 
open ruimte. (p34, p66 en p216)

2: afstemming waardevolle natuur en intensiever 
recreatief gebruik d.m.v. informatie. (p50)

5: informeren over  en opwaardering van het 
landschappelijk geheel van de groene bedding.
(p230)
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NETWERK _ strategisch thema

De strategie ‘doorzetten’ wil de robuuste groen- 
structuur vervolledigen i.f.v. een continu netwerk van  
landschappen. In het thema ‘netwerk’ worden de  
kansen belicht die reconversie biedt voor het herstel  
van structurele verbindingen in en tussen de  
landschappen. 

De case ‘Schijn-Schelde’ in de onderzoeksbijlage 
op p346 spitst zich toe op de ontwikkeling van een  
nieuwe duurzame wijk. In andere gebieden kunnen  
ook andere aspecten zoals de verduurzaming van  
bedrijventerreinen of de invulling van groentekorten 
een rol spelen. 

NETWERK _ pioniers

De herintroductie van open landschapsstructuren bij 
reconversie van stadsdelen maakte pas het laatste 
decennium een voorzichtige start. Enkele bescheiden 
voorbeelden in de lage landen zijn o.a. de Haagbeek 
(Den Haag), Rodebeek (Rotterdam) en Demer (Diest). 
Deze waterlopen kregen dwars door het stadsweefsel  
opnieuw een open en natuurlijker inrichting in  
combinatie met flankerend groen. 

Een sprekender voorbeeld is de Saw Mill River in 
Yonkers (NewYork). Deze waterloop verdween bijna 
een eeuw lang uit het straatbeeld maar kreeg onlangs  
(2011) terug haar plek in de stad: “Daylighting  
Yonkers”. Een parkeerterrein maakte plaats voor een 
levendige rivier, natuurlijk groen en een publiek park. 
Bijzondere aandacht werd besteed aan de migratie-
mogelijkheden van allerlei lokale soorten. De ingreep  
maakt deel uit van een ruimer herwaarderings- 
programma voor de wijk. 

Het meest spectaculaire voorbeeld is de  
Cheonggyecheong (Seoul). De rivier verdween in de 
jaren 1950 onder een grote snelweg. In 2003 werd 
gestart met het herstel van de waterloop. De snelweg 
verdween uit het stadsbeeld en maakte plaats voor 
een diepe groene bedding waarin de rivier stroomt. 
Naast het herstellen van de ecologische en gebruiks-
waarden van de open ruimte, had het project ook tot 
doel de economische attractiviteit van de stad op te 
waarderen.  

NETWERK

Rodebeek Schinveld Rotterdam

Cheonggyecheon Seoul

Haagbeek Den Haag

Saw Mill River Yonkers NewYork

Demer Diest
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van de plekken is een aanpak op maat en afstemming 
met andere claims nodig. Volgende aandachtspunten 
zijn belangrijk:

● Het detecteren en integreren van de aspecten 
waarvoor het nieuwe groen een meerwaarde kan 
betekenen (ecologie, groenbehoefte, klimaat,...). 

● Het streven naar maximale aansluiting bij en 
continuïteit van de landschappelijke structuur. 
Daarvoor geven de kenmerken van bestaande 
nabije groengebieden (bodem, reliëf, vegetatie, 
waterhuishouding, gebruik,...) een richting. 

● De voorkeur voor robuust groen i.f.v. een grotere
veerkracht en landschappelijke waarde.   

NETWERK _ andere Antwerpse locaties

Op kaart werden de plekken aangeduid waar bij een 
reconversie een ontbrekend onderdeel van de groen-
structuur opnieuw kan gecreëerd worden. Het zijn  
locaties die niet alleen op een cruciale locatie voor de  
groenstructuur gesitueerd zijn maar waar de  
noodzaak tot transformatie ook vanuit de plek zelf een 
issue is.  

1: herstel van de Hollebeekvallei i.f.v. 
ecologische verbinding en groenbehoefte. 

2: verbinden van de Schijnvallei met het 
Scheldeland i.f.v. ecologie, klimaat en groen-
behoefte. (p230)

3: verbinden van het Glacis van Ertbrugge met 
het Laagland i.f.v. ecologie en traag netwerk. 
(p130)

NETWERK _ leidraad

De unieke opportuniteit die reconversie van een gebied biedt wordt zo maximaal mogelijk aangewend en draagt bij tot een sterkere stedelijke groenstructuur. Op elk 
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HER-GEBRUIK _ strategisch thema

In het thema ‘her-gebruik’ wordt onderzocht hoe bij  
de nieuwe invulling van gebieden die hun  
oorspronkelijke functie verloren, op een structurele 
manier meer groen in de stad kan gecreëerd worden. 

In de case ‘Spoor-Oost’ in de onderzoeksbijlage  
op p350 gaat het om een locatie waar het grote  
groentekort in de wijk om een oplossing schreeuwt, 
maar tevens een versterking van de landschappelijke 
structuur een aandachtspunt is. 

HER-GEBRUIK _ noodzakelijke trend

Heel wat steden werden de afgelopen decennia  
geconfronteerd met plekken die meestal een  
erfenis van het industriële verleden zijn en vandaag 
hun relevantie verloren hebben. Deze sites worden  
steeds meer aangewend om niet alleen het  
economisch potentieel van de stad te vergroten, maar 
ook om andere behoeften in te vullen en de stedelijke 
attractiviteit een boost te geven. 

Vandaag zijn al heel wat voorbeelden te vinden van 
steden die zichzelf terug op de wereldkaart wisten te  
plaatsen door het groen terug in hun weefsel een  
prominente plek te geven. 

In Brussel startte recent het project Parckfarm, als 
onderdeel van de herontwikkeling van het hele  
gebied Thurn & Taxis. 

In Parijs werd in de jaren 1990 de Gare  
Montparnasse ondergronds gebracht en ontstond 
op het dak ervan ruimte voor een nieuw park (Jardin 
Atlantique’. Aan het einde van hetzelfde decennium  
werd in Turijn een grootschalig vernieuwings- 
programma gestart, waaronder het Parco Dora dat 
een volledig nieuw landschap in de stad creërt rond 
de industriële relicten. Tegelijkertijd gebeurde quasi  
hetzelfde in Essen, waar de Zollverein-site werd  
omgevormd tot park en het cultureel middelpunt van 
het Ruhrgebied. Een recenter voorbeeld in Sào Paolo 
is het Parque da Juventude, waar een penitentiaire  
instelling plaats maakte voor een groen- en sport- 
gebied. 

HER-GEBRUIK

Jardin Atlantique Parijs

Parque da Juventude Sào Paolo

Zollverein Park Essen

Parckfarm Brussel

Parco Dora Turijn
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is de groenbehoefte zo groot, dat een transformatie  
i.f.v. beleefbaar landschap een prioriteit vormt. De 
vorm waaronder dit gebeurt en de wijze waarop met 
andere functies wordt verweven, is voor elke plek 
uniek. Volgende aandachtspunten zijn belangrijk:

● Het bepalen van een evenwicht tussen het in te 
vullen groentekort en de kwalitatieve afstemming 
met andere te voorziene functies. 

● Het streven naar maximale aansluiting bij en 
continuïteit van de landschappelijke structuur, 
hetzij als uitbreiding of hetzij als verbinding.  

HER-GEBRUIK _ andere Antwerpse locaties

Op kaart werden de plekken aangeduid waar bij  
hergebruik van de site een aanzienlijke winst aan 
groene ruimte kan gemaakt worden door een aandeel  
van de terreinoppervlakte voor open landschap te  
reserveren. Het zijn plekken die door hun specifieke 
locatie in staat zijn om een cruciale bijdrage te leveren 
i.f.v. de groentekorten, die voornamelijk aan de kern-
stad gelinkt zijn. 

1: verbinden van de kernstad en Groene 
Bedding met de Hobokense Polder. (p34)

2 en       3:
invullen van de groentekorten in de kernstad 
en versterken van de Groene Bedding. (p230)

4: verbinden van de Groene Bedding met de 
Schelde en invulling groenbehoefte kernstad. 
(p230)

HER-GEBRUIK _ leidraad

Elke site die een nieuwe invulling dient te krijgen vormt een kans om de balans in het voordeel van het groene landschap te doen overhellen. Op sommige locaties 
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‘Wij denken de natuur te kunnen beheersen, maar  
waarschijnlijk is zij alleen maar aan ons gewoon geraakt.’ 
(K. Waggerl)



Programma



Groen ABC  _  actieprogramma

GEBIEDSGERICHTE ACTIES

De richtlijnen, die in de 14 landschappen per  
strategie werden geformuleerd, vormen samen  
een actieprogramma voor het levendig  
landschap. 

Per landschap werden de richtlijnen geografisch 
geclusterd tot een aantal acties. De actietabel 
geeft per actie weer welke ambitie (A) er wordt 
nagestreefd. Daarbij wordt verwezen naar de 
strategieën in het deel ‘landschappen’. Verder  
wordt aangegeven welke actoren bij de actie  
betrokken (B) zijn en welke concrete (C)  
maatregelen genomen moeten worden om de 
actie uit te voeren. 

Tenslotte is bij elke maatregel aangegeven of 
deze op korte, middellange of lange termijn  
gerealiseerd kan worden. Korte termijn betekent  
daarbij dat de maatregel vrijwel onmiddellijk  
gestart kan worden (quickwin). Voor maatregelen 
op middellange termijn is meestal eerst nog een 
voorafgaande andere maatregel nodig en wordt  
een start binnen een periode van 2 à 5 jaar  
mogelijk geacht. De maatregelen op lange  
termijn vergen nog extra beleidsbeslissingen of 
zijn redelijk ingrijpend. Een realisatie ervan wordt  
eerder binnen een periode van 5 à 10 jaar  
gezien. 

GENERIEKE ACTIES

Naast de gebiedsgerichte acties, stelt het  
groenplan tenslotte ook nog een aantal generieke  
richtlijnen en acties voor. Dit zijn ingrepen met 
een stadsbreed effect of doorwerking. Het zijn 
zowel verdiepende studies i.v.m. het groenareaal 
als aanpassingen van beleidsinstrumenten. 

+ +

A

B

C
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SCHELDEPARK _ de Stroom

Dit superpark wordt gevormd door het  
Scheldeland en de Zandvlakte_Linkeroever. Het  
groenplan zet in op het verbeteren van de  
betrokkenheid tussen de stad en de stroom via 
versterking van:

• de Scheldeboorden op beide oevers, dit  
zowel langs de stad als de haven.

• de corridor over Linkeroever, die de groen-
gebieden van de Zandvlakte met elkaar en 
met de Schelde verbinden.

• de parkassen doorheen het bouwweefsel van 
Linkeroever, die relaties leggen tussen de 
Zandvlakte en de Schelde. 

Het Scheldeland vormt een grote groenblauwe 
corridor doorheen de stad en heeft zowel i.f.v. 
ecologie, klimaatadaptatie als recreatie belang.  
Langsheen de Schelde-oevers worden de  
waardevolle slikke en schorre versterkt waar  
mogelijk. Een goede opvolging van de  
brakwaterovergang is nodig. Bij de herinrichting  
van de Scheldeboorden wordt ingezet op  
vergroening. Een nieuwe ecologische corridor ter  
hoogte van Blue Gate voorziet in een betere  
inbedding van de Hobokense Polder. 

Recreatieclusters zoals het Galgenweel en 
Sint-Anneke op Linkeroever, de jachthaven van  
Hoboken en Fort Lillo worden landschappelijk  
ingepast. Toegangen tot de groengebieden  
vanuit het woonweefsel van Linkeroever worden 
opgewaardeerd.

De grote groengebieden op Linkeroever  
worden onderling beter met elkaar verbonden 
zodat dwars doorheen het stadsdeel een tweede  
noordzuid-gerichte corridor ontstaat. De  
herinrichting van de ‘Banaan’ bij de Oosterweel-
werken levert een nieuw stuk groene ruimte op. 
Een overbrugging van de missing link ter hoogte 
van de E17 vormt in dit superpark een cruciale  
link tussen het Rot en het Vlietbos. Ook  
betere linken tussen de nieuwe Banaan en zowel  
Burchtseweel als het Zand versterken de  
continuïteit van de groenstructuur. 

Door de herinrichting van de Charles De Costerlaan bij de Oosterweelwerken  
kunnen het Sint-Annabos en het Rot in elkaar overvloeien, wat zowel voor de  
ecologische samenhang als de recreatieve beleving een enorme meerwaarde vormt. 

Tussen de twee grote noordzuid-gerichte corridors creëren de parkassen structurele 
verbindingen dwars doorheen het weefsel van Linkeroever vanuit het Scheldeland 
en de Zandvlakte-Linkeroever. Op die manier zorgen de parkassen voor een betere 
samenhang tussen de landschappen van het superpark, die zo tot een robuuste 
groenblauwe stroom versmelten. 
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Actie Ambitie Betrokkenen Concrete maatregelen
Scheldeland _ L01

L01a Scheldeboorden_LO Meer groene ruimte langsheen 
de rivier, op basis van de typische 
oevergradiënt en met een continu 
padennetwerk. 
- p38 strategie ‘groeien’
- p40 strategie ‘verbinden’
- p42 strategie ‘verkoelen’
- p314 case ‘jachthavenslinger’ 

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Antwerpen
Natuurpunt 

KT

MT

KT

KT

Opmaak masterplan

Vernieuwing paden

Transformatie vegetatie

Voorzien infoborden

Inrichtingsvisie
Samenwerkingsovereenkomst + timing
Ontwerp (materiaalkeuze,...)
Inrichtingswerken
Opmaak vegetatieplan
Zuivering en aanplant
Opstart proefproject beheer
Evaluatie en uitbreiding proefproject
Opmaak beheerplan
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing borden

L01b Scheldeboorden_RO Vergroenen kaaien i.f.v. beleving, 
recreatie en verkoeling.
- p38 strategie ‘groeien’
- p40 strategie ‘verbinden’
- p42 strategie ‘verkoelen’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Antwerpen

KT Voortzetting lopend 
project

Inrichtingsvisie deelgebieden
Uitvoering werken

L01c Corridor Bluegate Creëren van groene verbinding  
tussen Hobokense Polder en Groene 
Bedding
- p38 strategie ‘groeien’
- p40 strategie ‘verbinden’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
Natuurpunt

KT Voortzetting lopend 
project

Inrichtingsvisie corridor
Uitvoering werken

L01d Oosterweel Uitbreiding habitat slikke en schorre 
ter hoogte van oever Sint-Annabos
- p38 strategie ‘groeien’
- p40 strategie ‘verbinden’
- p244 thema ‘vegetatie’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
Natuurpunt

KT Voortzetting lopend 
project

Uitvoering werken

L01e Verbinding Polder Versterken van de ecologische  
verbinding tussen de Hobokense 
Polder, Fort 8 en Klaverblad
- p40 strategie ‘verbinden’

Stad Antwerpen
District Hoboken
Natuurpunt

KT
MT

Specifiek groenplan
Opmaak masterplan

Selectie stapstenen
Inrichtingsvisie
Beheerplan
Inrichtingwerken

L01f Havenverbindingen Versterken ecologische verbindingen 
tussen Schelde, Opstalvallei, Kuif-
eend, Ekers Moeras en Oudelanden
- p40 strategie ‘verbinden’

Haven Antwerpen
Natuurpunt

KT / MT / 
LT

Voortzetting soorten-
bescherminsprogramma

Evaluatie en bijsturing

Zandvlakte-Linkeroever _ L02
 L02a Middenvijver Duurzaam bestendigen van de open 

ruimte als toegankelijk parkgebied.
- p55 strategie ‘verfijnen’
- p56 strategie ‘openwerken’

Vlaamse overheid 
Concessiehouder
Stad Antwerpen
Natuurpunt

KT
KT
MT

Opmaak RUP
Herinrichting gebied
Evaluatie festivals
Voorzien infoborden

Juridische verankering masterplan
Uitvoering masterplan (paden, camping,...)
Bijsturing i.f.v. impact op natuur en buurt
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing borden

L02b Sint-Annabos Transformatie van het populierenbos 
tot een meer gevarieerd bos met 
droog-natte gradiënt
- p55 strategie ‘verfijnen’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
Natuurpunt

KT
MT

MT

Beperken werfzone
Inrichting en beheer na 
werfzone

Integratie oud/nieuw bos

Beschermen delen bos i.f.v. werken
Grondwerken i.f.v. beoogde gradiënt
Aanplant
Inrichten paden
Plaatsen infoborden
Opmaak beheerplan

L02c Oosterweel Beperken van de barrièrewerking 
van infrastructuren bij aanpassings-
werken  
- p54 strategie ‘versmelten’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
Natuurpunt

KT

KT

Milderende maatregelen

Onderzoek optimalisatie 
van ecologische corridor 
t.h.v. Burchtseweel, het 
Zand en Vlietbos

Realisatie ecoducten en -tunnels, geluids-
buffers en missing links traag netwerk
Bescherming natuurgebieden i.f.v. werf
Studie intendant

L02d Esmoreit Verbetering gradiënt tussen gras, 
ruigte en bos
- p55 strategie ‘verfijnen’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Antwerpen
Natuurpunt

KT Aanpassen beheer
Voorzien infoborden

Opmaak beheerplan
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing borden

L02e Parkstrips Lanen omvormen tot langgerekte 
parken en verbindingen tussen de 
Zandvlakte_LO en het Scheldeland
- p55 strategie ‘verfijnen’
- p56 strategie ‘openwerken’
- p244 thema ‘vegetatie’

Stad Antwerpen
District Antwerpen

KT

KT

MT / LT

Transformatie vegetatie

Inrichting verblijfsplek

Optimalisatie wegenis

Opmaak vegetatieplan
Zuivering en aanplant
Opmaak beheerplan
Opmaak inrichtingsplan (rustpunten,...)
Inrichtingswerken
Onderzoek vereenvoudiging ontsluiting
Onderzoek ontgrijzing / minder infrastructuur
Opmaak ontwerp
Aanpassingswerken
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ZUIDERPARK _ de Zuidelijke Zoom

Dit superpark is de open ruimte die de stad aan 
de zuidkant begrenst. De Struisbeekvallei en de  
Zuidelijke Kamers geven er gestalte aan. De  
focus van het groenplan ligt op de versterking 
van de continuïteit:

• langsheen de Struisbeek

• tussen de verschillende kamers onderling

Een keten van strategische plekken creëert 
meer samenhang en identiteit. De wisselwerking  
tussen de open ruimte en het aanwezige  
bouwweefsel staat daarbij voorop. Het gaat om 
o.a. het realiseren van een open watersysteem 
in de bedrijvenzone Terbeke waardoor niet alleen 
de druk op de beekvallei beperkt kan worden 
maar ook het overstromingsprobleem opgelost 
wordt. 

Aansluitend daarbij leidt de bescherming en  
herinrichting van de gebieden stroomopwaarts 
de Kleine Struisbeek tot een kwalitatievere en  
sterkere groenstructuur. Kwaliteitsverbetering is 
o.a. mogelijk ter hoogte van Bloemenveld, Drie 
Eiken en langsheen de Doornstraat. Ter hoogte 
van de A12 zorgt een herorganisatie van het  
grondgebruik voor een versterking van de  
samenhang tussen de twee landschappen  
onderling. Dit is een belangrijke grens- 
overschrijdende connectie die het Zuiderpark 
met het aangrenzende Land van Boom tot een 
samenhangend geheel laat versmelten. 

Daarnaast zorgt het vergroenen van de  
uiteinden van de Groenstraat en het maken 
van een groene connectie tussen Fort 8 en het  
Klaverblad over de Sint-Bernardsesteenweg 
heen eveneens voor een betere samenhang. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de diverse  
toegangen tot het superpark. O.a. ter hoogte van 
het Schoonselhof, de Hollebeek, de Praaglaan 
en de Moerelei zijn nog verbeteringen mogelijk. 

Opwaardering van open ruimten zoals de recreatiecluster aan de Moerelei, het  
Terbekehof en het Ferrarisbos verankert deze gebieden in het zachte recreatieve 
netwerk. Daarbij worden zowel het historische erfgoed als bestaande landmarks  
opgewaardeerd. Wanneer de bedrijvenrand wordt getransformeerd, wordt in het 
fragment bij het Ferrarisbos ook een nieuwe trekker voorzien, gekoppeld aan het 
trage netwerk.  
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Actie Ambitie Betrokkenen Concrete maatregelen
Zuidelijke Kamers _ L03
L03a Fort 8 Opwaarderen van het fort door het 

evenwicht tussen groen en recreatie 
in de randen te herstellen.
- p70 strategie ‘zuiveren’
- p76 strategie ‘connecteren’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Hoboken
Provincie
Natuurpunt

KT

MT 

MT

Beleving en ecologische 
waarde in Tarzanboskes 
vergroten
Sportactiviteiten in de 
rand herstructureren

Barrière St-Bernardse-
steenweg oplossen

Afsluiten beheerovereenkomst
Opmaak beheerplan

Actualiseren masterplan (inrichtingsvisie)
Opmaak RUP
Inrichtingswerken
Inrichtingsvisie lokale straten 
Onderhandelen aanpassing gewestweg
Inrichtingswerken

L03b Groenstraat Bebouwingsbarrière doorbreken i.f.v. 
betere verbindingen tussen Klaver-
blad en Schoonselhof. 
- p70 strategie ‘zuiveren’
- p76 strategie connecteren’
- p322 case ‘groenstraat’

Stad Antwerpen
District Hoboken
District Wilrijk
Woonhaven

KT

LT

Groene berm t.h.v.  
Moerelei uitzuiveren

Sociaal woonfragment 
herstructureren

Opmaak inrichtingsvisie
Extra toegang(en) Schoonselhof voorzien
Onderhandelen verplaatsing toegang bedrijf
Inrichtingswerken
Samenwerkingsovereenkomst
Opmaak masterplan (inrichtingsvisie)
Opmaak RUP
Inrichtingswerken

L03c Hollebeek-N Open ruimte langs beek bestendigen 
en beleefbaar maken.
- p76 strategie ‘connecteren’

Stad Antwerpen
District Hoboken
District Wilrijk
Provincie
Natuurpunt

KT / MT

MT

Visienota uitvoeren

Toegang Krijgsbaan 
opwaarderen 

Opmaak RUP
Verwerven gronden
Inrichtingsvisie uitbreiden i.f.v. verwervingen 
Verkeersmaatregelen oversteekbaarheid
Inrichtingsvisie (paden,...)

L03d Hollebeek-Z Open ruimte langs beek bestendigen 
en beleefbaar maken.
- p76 strategie ‘connecteren’

Stad Antwerpen
District Hoboken
Natuurpunt

KT
MT / LT

KT

LT

Voorzien infoborden
Verbindend pad langs 
beek t.h.v. Praaglaan

Verpaarding aanpakken

Pad langs de beek naar 
de Groenstraat 

Keuze locatie, ontwerp en plaatsing borden
Inrichtingsvisie (pad)
Onderhandelen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Opmaak RUP
Sensibiliseren eigenaars
Opmaak collectief inrichtings- en beheerplan
Inrichtingsvisie (pad)
Onderhandelen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Opmaak RUP

L03e Recreatie Moerelei Herstructureren recreatiecluster i.f.v. 
betere doorwaadbaarheid en water.
- p70 strategie ‘zuiveren’
- p74 strategie ‘uitbouwen’
- p76 strategie ‘connecteren’

Stad Antwerpen
District Wilrijk
Riolink

KT

MT

MT

KT / MT

Masterplan actualiseren

Inrichten bufferzone

Elektronicalaan  
doortrekken

Aanpassing functies en 
realiseren paden

Opmaak RUP
Opmaak beeldkwaliteitsplan
Hydrologische studie (opgestart)
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Verwerven gronden
Ontwerp (profiel)
Inrichtingswerken
Opvolgen individuele dossiers

L03f Terbeke Het Ferrarisbos, Terbekehof en delen 
van de Struisbeekvallei inschakelen 
als waterbuffers voor het bedrijven-
terrrein.
- p70 strategie ‘zuiveren’
- p74 strategie ‘uitbouwen’
- p76 strategie ‘connecteren’
- p318 case ‘terbeke’

Stad Antwerpen
District Wilrijk
Vlaamse overheid
Provincie
Riolink
Natuurpunt

KT / MT

MT

LT

Waterbuffers inrichten

Trekker in Terbekehof en 
cluster rond Ferrarisbos
Rand bedrijventerrein 
herontwikkelen

Hydrologische studie (opgestart)
Samenwerkingsovereenkomst
Inrichtingsvisie
Financiële doorrekening 
Onderhandelen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Opmaak RUP
Project Terbekehof voortzetten
Ontwikkelingen rond Ferrarisbos opvolgen
Opmaak RUP
Opvolgen individuele dossiers
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Struisbeekvallei _ L04
L04a Bloemenveld Het gebied herstructureren  i.f.v. 

een robuuste groene corridor tussen 
buitengebied en kernstad.
- p88 strategie ‘ontrafelen’
- p326 case ‘bloemenveld’

Stad Antwerpen
District Wilrijk 

MT / LT

KT

Opmaak masterplan

Vervolledigen traag 
netwerk

Inrichtingsvisie
Opmaak RUP
Verwerven gronden
Onderhandelen (bedrijven en RVT) 
Herlocaliseren volkstuinen
Inrichtingswerken 
Opvolgen individuele dossiers
Inrichtingsvisie (paden, oversteekplaatsen,...)
Inrichtingswerken

L04b Fort 6 Opwaarderen van het fort door het 
evenwicht tussen groen en recreatie 
in de randen te herstellen.
- p88 strategie ‘ontrafelen’

Stad Antwerpen
District Wilrijk
UA
De Lijn
Provincie
Natuurpunt

KT

MT / LT

MT / LT

Universiteitsplein  
opwaarderen
Fortrand herstellen

Doorsteek naar  
Steytelinckpark

Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Onderhandelen (sportschool)
Herlocaliseren sportfuncties
Inrichtingswerken (herstel gracht en bosrand)
Onderhandelen 
Inrichtingswerken

L04c Signaalgebieden Gebieden als waterbuffers  
bestendigen en vormgeven
- p90 strategie ‘groeiende spons’
- p250 thema ‘klimaat’

Vlaamse overheid
Provincie
Stad Antwerpen
District Wilrijk
Natuurpunt

KT Uitvoeren beslissing 
signaalgebied

Voorzien infoborden

Opmaak RUP (tenzij via decreetswijziging)
Inrichtingsvisie
Onderhandelen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing borden

L04d Kleine Doornstraat Ecologische verbinding versterken 
door aanleg ontbrekende stapstenen  
- p90 strategie ‘groeiende spons’

Stad Antwerpen
Provincie
Natuurpunt

MT Natte natuur voorzien Inrichtingsvisie
Onderhandelen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
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CENTRAAL PARK _ de Daktuin

Dit superpark omvat de Kasteelparken en het  
zuidelijke deel van de Groene Bedding. Dit  
gebied omknelt de kernstad. Het tunnel- 
landschap in de Kasteelparken toont de  
potenties van de open ruimte boven de wegenis. 
In het groenplan wordt daarom de nadruk gelegd 
op het concretiseren van de centrale ruggengraat 
van dit superpark als: 

• een beleefbare open plek en ontmoetings-
ruimte voor de woonwijken errond.

• een zachte corridor naar en langsheen de 
kernstad. 

Hier ligt een belangrijk groeipotentieel voor de 
stedelijke groenstructuur. De ruimte boven de  
wegenis kan een groene verbinding vormen  
tussen de kernstad en de 20e eeuwse gordel. 
Speciale zorg wordt besteed aan de locaties 
waar de oude invalswegen de Groene Bedding 
doorkruisen. Continuïteit en veiligheid van de 
trage trajecten vragen er extra aandacht. Ook de 
leesbaarheid van de open ruimte i.f.v. een nieuw 
lineair superpark wordt versterkt. 

Daarnaast wordt ingezet op de herinrich-
ting van het tunnellandschap, de Halve Maan 
en het gebied langs de Eglantierlaan in de  
Kasteelparken, waarbij een betere  
landschappelijke integratie vooropgesteld 
wordt. De Wilrijkse Pleinen worden verder  
geoptimaliseerd als recreatieve cluster. 

In het hele superpark maken betere toegangen  
en een uitgebouwd netwerk van paden het  
mogelijk om de landschappen kriskras door te  
steken vanuit het omliggende bouwweefsel.  
Wijken intra- en extramuros worden zonder  
barrières met elkaar in relatie gebracht.  

Ontbrekende geprivatiseerde delen in de  
Kasteelparken worden opengewerkt en bij het 
parklandschap gevoegd. 

Het meest zuidelijke deel van dit superpark, ter hoogte van de tunnel op de E19,  
wordt versterkt als belangrijke verbinding tussen het Centrale Park en het  
Zuiderpark, zowel voor langzaam (recreatief) verkeer als migratie van allerlei  
soorten (fauna en flora). Het raakvlak tussen beide superparken, ter hoogte van de  
R11, wordt herdacht met oog voor het groene netwerk. Werken aan de  
infrastructuurknoop worden benut om de landschappelijke continuïteit te versterken.  
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Actie Ambitie Betrokkenen Concrete maatregelen
Kasteelparken _ L05
L05a Tunnellandschap Creëren van een doorwaadbaar en 

beleefbaar parkdeel dat de zuidelijke 
stadsrand verbindt met de kernstad
- p104 strategie ‘doorsteken’
- p106 strategie ‘watercircuit uitbreiden’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Antwerpen

KT

MT / LT

Actualisatie kaderplan

Ontbrekende stukken 
aan park toevoegen

Inrichtingsvisie
Samenwerkingsovereenkomst
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Verwerven gronden
Inrichtingswerken

L05b Halve Maan Herorganiseren sportcluster met 
waardering voor de historische 
parkstructuur
- p104 strategie ‘doorsteken’
- p106 strategie ‘watercircuit uitbreiden’
- p108 strategie ‘herstructureren’

Stad Antwerpen
District Antwerpen

KT

MT

LT

Aanpassen inplanting 
sportvelden
Herlocaliseren stelplaats

Herstel waterstructuur

Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Voorbereiden alternatieve locatie
Verhuizen functie
Inrichtingswerken vrijgekomen grond
Hydrologische studie
Inrichtingswerken

L05c Eglantierlaan Herorganiseren recreatie-activiteiten 
i.f.v. een betere beeldkwaliteit en 
beleving. 
- p104 strategie ‘doorsteken’
- p108 strategie ‘herstructureren’

Stad Antwerpen
District Antwerpen

KT

LT

Verbinding met park Den 
Brandt opwaarderen

Activiteiten inpassen of 
herlocaliseren

Onderzoek vereenvoudiging ontsluiting
Onderzoek ontgrijzing / minder infrastructuur
Opmaak ontwerp
Aanpassingswerken
Inrichtingsvisie
Herlocalisatie / verplaatsing
Inrichtingswerken

L05d Traag netwerk Het zachte netwerk uitzuiveren en 
aanvullen i.f.v. een logische  
doorstroming van noord naar zuid en 
van oost naar west
- p104 strategie ‘doorsteken’

Stad Antwerpen
District Antwerpen

KT

KT

KT

Padennetwerk in parken 
uitbreiden of overbodige 
delen verwijderen
Dreven herstellen

Oversteken Beuken- en 
Middelheimlaan veiliger 
maken

Uitwerking categorisering (voet- of fietspad)
Ontwerp (materiaalkeuze,...)
Inrichtingswerken
Ontwerp (positieve parkeerobstakels,...)
Opmaak parkeervisie
Inrichtingswerken
Aanplant
Onderzoek verkeersremmende maatregelen
Ontwerp 
Inrichtingswerken

Groene Bedding _14
L14b Zuidelijke Bedding Kwalitatieve verbetering van de open 

ruimte tot een beleefbaar landschap
- p238 strategie ‘verlanden’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Antwerpen
District Berchem
District Borgerhout
Natuurpunt
Riolink

KT / MT 
/ LT

KT / MT 
/ LT

Impact infrastructuur 
minimaliseren

Inschakeling groen-
structuur als waterbuffer

Studie intendant

Haalbaarheidsonderzoek buffers
Afstemming onderzoek intendant
Selectie bufferzones
Ontwerp
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan(nen)

L14c Invalswegen Kwaliteit en continuïteit groene loper 
verbeteren
- p238 strategie ‘verlanden’

Stad Antwerpen
District Antwerpen
District Berchem
District Borgerhout

KT

KT

KT

KT

KT

Oversteekplaatsen 
logisch inrichten
Storende elementen 
(reclameborden,...) 
elimineren
Verkeersremmende 
maatregelen invoeren

Wegen faunavriendelijk 
oversteekbaar maken
Plaatsen infopanelen

Ontwerp
Inrichtingswerken
Objecten verwijderen

Mobiliteitsstudie
Ontwerp
Inrichtingswerken
Ecoducten of -tunnels mee inrichten bij 
lokale werken
Keuze locatie en ontwerp panelen
Plaatsing panelen
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SCHIJNPARK _ de Stadsvallei

Dit superpark bestaat uit het noordelijke deel van 
de Groene Bedding, het Glacis van Ertbrugge en 
de Schijnvallei. Het is de enige beekvallei die nog  
zo diep het stadsweefsel binnendringt en  
waarvan het herstel van de continuïteit tot de 
Schelde een meerwaarde voor de kernstad 
vormt. Voor het groenplan zijn de belangrijkste 
aandachtspunten: 

• de continuïteit van de waterloop en een  
bijhorende groene vallei tot aan de Schelde.

• de verbondenheid tussen alle lagen van de 
valleirand. 

Beide aandachtspunten zijn belangrijk om in het 
noorden van de kernstad een nieuwe zachte 
ruggengraat te creëren. De doortrekking van de  
Schijnvallei vormt daarvoor de basis. Dit  
betekent niet alleen een forse groei van het  
robuuste stedelijke groenareaal, maar biedt ook  
aanzienlijke meerwaarden m.b.t. de klimaat- 
adaptatie, het ecologische netwerk en de  
recreatieve potenties. 

Stroomopwaarts kan een toename van het 
groenareaal gerealiseerd worden door de  
geplande infrastructuurwerken aan te wenden 
voor een versterking van de groenstructuur. 
Vanaf de fortvlakte, ter hoogte van Ertbrugge en  
via het Albertkanaal kan door herinrichting en  
reorganisatie een belangrijke missing link naar 
de groengebieden in Schoten ingevuld worden. 

Ter hoogte van de Bosuil zorgt een herinrichting 
van de nabijge omgeving niet alleen voor een 
opwaardering van de recreatiecluster maar ook 
voor een betere relatie tussen het bouwweefsel 
van Deurne-Noord en dit superpark. Bijzondere  
aandacht gaat daarbij uit naar het onderling  
verbinden van de aanwezige groene ruimten en 
een aantrekkelijke toegang tot het landschap.  
Aansluitend wordt ook in het gebied van  
Ertbrugge en de fortvlakte het trage netwerk  
uitgebouwd zodat het landschap beter voor  
recreanten ontsloten wordt. 

Tenslotte wordt in het park Groot Schijn de bestaande recreatiecluster grondig  
geherorganiseerd en verder uitgebouwd. Daarbij staat een landschappelijke  
inpassing van de recreatieve activiteiten voorop. Ook de vervollediging van het trage 
netwerk in de richting van het zuidelijke deel van dit superpark, namelijk het recent 
heringerichte groengebied Boterlaar, wordt verder uitgewerkt. 
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Acties Ambitie Betrokkenen Concrete maatregelen
Schijnvallei _ L06
L06a Ruggeveld Ontwikkelen van een attractieve 

recreatiecluster omgeven door park.
- p120 strategie ‘verweven’

Stad Antwerpen
District Deurne

KT Realiseren masterplan Inrichtingswerken

L06b Rivierenhof Vrijmaken van de Schijnvallei en 
recreatieve functies clusteren 
- p120 strategie ‘verweven’

Provincie KT Uitvoeren PRUP Herlocalisaties
Inrichtingswerken

L06c Silsburg Combineren van woonverdichting 
met respect voor de Koudebeek
- p120 strategie ‘verweven’

Stad Antwerpen
District Deurne

KT /MT Opmaak masterplan Inrichtingsvisie
Onderhandelingen
Inrichtingswerken
Opvolging individuele dossiers

L06d Wegenis De impact van de verkeers- 
infrastructuren op het landschap 
inperken ten voordele van beleving, 
veiligheid en rust
- p120 strategie ‘verweven’
- p122 strategie ‘beleven’

Vlaamse overheid
Provincie
Stad Antwerpen
District Deurne 

KT

KT

MT / LT

MT

Vergroenen oversteek 
Turnhoutsebaan
Verzachten Ruggeveld-
laan, Hooftvunderlei en 
Sterckshoflei
E313 afschermen van 
park
Doorsteek t.h.v.  
Koudebeek creëren

Ontwerp
Inrichtingswerken
Ontwerp
Inrichtingswerken

Geluidsschermen plaatsen
Inkapseling onderzoeken (studie intendant)
Ontwerp
Inrichtingswerken

Glacis van Ertbrugge _ L07
L07a A102 De infrastructuurwerken gebruiken 

als hefboom om het landschap op te 
waarderen en een groene verbinding 
over het Albertkanaal te creëren. 
- p134 strategie ‘aaneenrijgen’
- p137 strategie ‘oversteken’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Deurne
Gemeente Schoten
Natuurpunt
Regionaal landschap

KT / MT Voortzetting lopend 
project

Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken

L07b Bosuil Opwaardering recreatiecluster en 
verbetering van de relatie met de 
omgeving
- p134 strategie ‘aaneenrijgen’
- p136 strategie ‘opfrissen’

Stad Antwerpen
District Deurne

KT

MT

Herinrichting toegangs-
zone en hondenloop-
zone
Herontwikkeling 
sportsite (vernieuwing 
stadion, velden,...)

Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken

Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken

L07c Traag netwerk Uitbreiding padennetwerk om de 
doorwaadbaarheid en beleving van 
het landschap te versterken.
- p134 strategie ‘aaneenrijgen’

Stad Antwerpen
District Deurne
Gemeente Wijnegem
Regionaal landschap

KT

KT

Pad tussen Schotense-
steenweg en Fortvlakte

Pad tussen Schijnvallei 
en Albertkanaal

Ontwerp
Onderhandeling / verwerving gronden
Inrichtingswerken
Ontwerp
Onderhandeling / verwerving gronden
Inrichtingswerken

Groene Bedding _ L14
L14a SchijnSchelde-

verbinding
Doortrekken van de waterloop en 
groenstructuur tussen het Rivieren-
hof en de Schelde met een maximale 
positieve impact voor de noordelijke 
kernstad. 
- p236 strategie ‘doorzetten’
- p238 strategie ‘aandikken’
- p346 case ‘schijnschelde-verbinding’
- p350 case ‘spoor-oost’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Borgerhout
District Antwerpen
Natuurpunt
Riolink

KT / MT 
/ LT

KT / MT 
/ LT

Optimaliseren water-
huishouding

Uitbreiden groen-
structuur

Haalbaarheidsstudie doortrekking waterloop
Haalbaarheidsonderzoek neerslagbuffering
Afstemming onderzoek intendant
Opmaak kaderplan en toolbox
Selectie tracé waterloop
Selectie bufferzones
Onderhandelen / verwerven gronden
Ontwerp
Inrichtingswerken
Opmaak kaderplan en toolbox
Opvolging individuele dossiers
Onderhandelen / verwerven gronden
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan(nen)
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NOORDERPARK _ de Noordelijke Terrassen

Dit superpark omvat maar liefst 6 landschap-
pen: het Laagland, de Wetlands, de Polders van  
Stabroek, de Opstalvallei, de Scheldepolders en 
het Noordelijk Heideland. Het gebied markeert 
de overgang tussen de hoog en laag gelegen 
geografische entiteiten van: 

• de hogere Brabantse Wal
• de lagere voormalige poldergronden 

De verschillende opgenomen landschappen zijn 
representatief voor één van beide geografische  
niveaus of voor de tussenliggende lagen. Ze  
vormen als het ware een aantal open ruimte -  
terrassen. Het groenplan zet in op:

• de raakvlakken tussen deze landschappen
 
• de onderlinge samenhang doorheen het hele 

superpark.  

Kwaliteitsverbeteringen kaderen vaak binnen het 
omgaan met reliëf en water. Zowel ter hoogte van 
de Fortvlakte, Hoekakker en Oudelanden-Oost 
als in Leugenberg, de Puihoek en Opstalvallei-
Oost combineren herinrichtingsprojecten de 
noodzaak tot waterbuffering met het creëren van  
natte natuur en recreatieve netwerken. Een  
voorbeeldproject dat reeds gestart is wordt ter  
hoogte van Rozemaai geïmplementeerd. Het  
illustreert de mogelijkheden om het landschap te 
verlevendigen. 

De ontwikkeling van het nieuwe logistieke park 
Schijns in de haven biedt opportuniteiten om niet 
alleen de waterproblematiek aan te pakken door 
een nieuwe Polderloop, maar biedt ook kansen 
om de verkeersinfrastructuren ter hoogte van de  
knoop Leugenberg te vereenvoudigen met  
aandacht voor de landschappelijke legger en  
trage netwerking. De verdere uitbouw van paden 
voor langzaam verkeer vormt een opwaarde-
ring voor de resterende polders en wordt daarbij 
gekoppeld aan de toegangen tot het landschap  
ter hoogte van de voormalige polderdorpen  
(Berendrecht, Zandvliet, Stabroek en Hoevenen) 
en recente woonwijken (Edisonwijk). 

Het open gebied tussen Zandvliet en Berendrecht (Molenakker) wordt als belangrijke 
verbindingszone gevrijwaard. Spelregels voor de inrichting van het groen stimuleren  
er de versterking van de waardevolle gradiënt tussen de Brabantse Wal en de  
voormalige polders. Ter hoogte van de Zandweg en bomenbank wordt een  
recreatieve cluster uitgebouwd. 
In het hele superpark wordt specifiek aandacht besteed aan de toegangen tot de 
verschillende landschappen. Ter hoogte van Laagland wordt de grote barrière van de 
E19 en spoorlijnen overbrugd met oog voor zowel langzaam verkeer als ecologische 
connecties. Bestaande structurele verbindingen tussen de verschillende delen van  
het landschap worden versterkt als groene verbindingen, o.a. ter hoogte van de  
Wagemansbrug, de voetgangersbrug naar Ekerse Putten, de Transcontinentaalbrug 
en de Willebeeklaan.  
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Actie Ambitie Betrokkenen Concrete maatregelen
Laagland _ L08
L08a Hoekakker Transformatie tot waterbuffer en 

wijkpark met ontwikkeling van 
bouwprogramma o.b.v. de fysische 
onderlegger en aantakking in het 
trage netwerk.
- p148 strategie ‘bufferen’
- p150 strategie ‘structurerende infrastructuren’
- p330 case ‘hoekakker’

Stad Antwerpen
District Ekeren
Provincie
Natuurpunt

KT

MT

Opmaak masterplan

Openwerking Donkse-
beek

Samenwerkingsovereenkomst
Inrichtingsvisie (opgestart)
Opmaak RUP (opgestart)
Ontwerp (park)
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken

L08b Laar Bestendiging waardevolle open 
ruimte met aandacht voor de water-
bufferende functie en aantakking in 
het trage netwerk.
- p148 strategie ‘bufferen’
- p150 strategie ‘structurerende infrastructuren’
- p152 strategie ‘verzachten’
- p252 thema ‘water’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Ekeren
Provincie

KT
MT

LT

Juridische bescherming
Inrichten publieke door-
steek voor traag verkeer

Vergroenen  
Waghemansbrug

Opmaak RUP
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Ontwerp (brug)
Aanpassingswerken

L08c Fortvlakte Herstructurering gebied tot  
recreatieve cluster na infrastructuur-
werken.
- p148 strategie ‘bufferen’
- p150 strategie ‘structurerende infrastructuren’
- p152 strategie ‘verzachten’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Merksem

KT / MT

LT

Doorstart project

Correctie juridische 
context i.f.v. herinrichting

Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Opmaak RUP
Verwerven gronden

L08d Oudelanden-Oost Transformatie tot natte natuur na 
infrastructuurwerken.
- p148 strategie ‘bufferen’
- p150 strategie ‘structurerende infrastructuren’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen

KT / MT

LT

Doorstart project

Veilige trage verbinding 
tussen Donkweg en 
Oudelanden-Sport

Aangepaste oplossing infrastructuren
Inrichtingsvisie
Ontwerp (doorsteek)
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Haalbaarheidsstudie infrastructuur
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken

L08e Oudelanden-Sport Herinrichting recreatiecluster na 
infrastructuurwerken.
- p150 strategie ‘structurerende infrastructuren’

Stad Antwerpen
District Ekeren

MT Doorstart project Uitvoering inrichtingsvisie
Inrichtingswerken

L08f Rozemaai Hergebruik bedding Donksebeek 
i.f.v. natte natuur. 
- p148 strategie ‘bufferen’

Stad Antwerpen
District Antwerpen

KT

MT

Uitvoering masterplan

Trage verbinding naar 
Schoonbroek/Edisonwijk

Uitvoering inrichtingsvisie (opgestart)
Inrichtingswerken
Ontwerp (pad)
Inrichtingswerken

Polders van Stabroek _ L09
L09a Puihoek Transformatie tot waterbuffer met 

aandacht voor zowel natte natuur als 
behoud van agrarische elementen.
- p164 strategie ‘bergen’
- p166 strategie ‘aantakken’

Stad Antwerpen
District Ekeren
Provincie
Gemeente Kapellen

MT

MT / LT

Opmaak masterplan

Aanleg pad tussen  
Mariaburg en begraaf-
plaats 

Inrichtingsvisie
Onderhandelingen / verwerving gronden
Opmaak RUP
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Haalbaarheidsstudie oversteek
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken

L09b Leugenberg Transformatie tot waterbuffer met 
aandacht voor zowel natte natuur als 
behoud van de agrarische functie.
- p164 strategie ‘bergen’
- p166 strategie ‘aantakken’

Stad Antwerpen
District Ekeren
Boerenbond

LT

KT

KT

Opmaak masterplan

Vervolledigen traag 
netwerk

Voorzien infopanelen

Inrichtingsvisie
Onderhandelingen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Ontwerp (traject langs spoorlijn)
Ontwerp (traject tussen wisselaar / Puihoek)
Onderhandelingen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing panelen

L09c Wisselaar Herstructurering verkeersknoop 
met oog voor continuïteit natuurlijke 
structuren en efficiënt ruimtegebruik.
- p164 strategie ‘aantakken’ 
- p334 case ‘puihoek_leugenberg’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Ekeren
District Antwerpen
Haven Antwerpen

KT / MT 
/ LT

Opmaak kaderplan (ism 
project logistiek park)

Mobiliteitsstudie 
Inrichtingsvisie
Timing / fasering (ifv 2e spoorontsluiting)
Inrichtingswerken en aanpassing bestaande 
infrastructuren

L09d Polderloop Inrichting waterbufferende  
structuur als drager voor ecologische 
en recreatieve netwerken.
- p164 strategie ‘bergen’
- p166 strategie ‘aantakken’

Haven Antwerpen
Stad Antwerpen
District Antwerpen
Gemeente Kapellen

KT / MT Opmaak kaderplan (ism 
project logistiek park)

Hydrologische studie
Inrichtingsvisie
Onderhandelingen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
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Wetlands _ L10
L10a Bermen Verbinden van kerngebieden met 

andere delen van het ecologische 
netwerk.
- p196 strategie ‘bermen’ 

Haven Antwerpen
Natuurpunt

KT Voortzetting lopend  
project (soortenbescher-
mingsprogramma)

Uitvoering beheer
Monitoring

L10b Nieuw Schijns Creëren nieuw traject waterloop, 
natte natuur en traag netwerk.
- p196 strategie ‘bermen’
- p197 strategie ‘verknopen’
- p198 strategie ‘uitbalanceren’

Haven Antwerpen
Natuurpunt

KT / MT Voortzetting lopend  
project (ism logistiek 
park)

Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Opmaak beheerplan
Monitoring

L10c Putten Optimaliseren van recreatieve  
functies en traag netwerk. 
- p197 strategie ‘verknopen’
- p198 strategie ‘uitbalanceren’

Vlaamse overheid
Stad Antwerpen
District Antwerpen
District Ekeren

KT

MT

KT

KT / MT

KT / MT

Herinrichting toegangen

Herlocaliseren volks-
tuinen
Voorzien infopanelen

Opknappen / vervangen 
van voetgangersbrug
Geluidsbuffer A12

Haalbaarheidsonderzoek sanitair
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Keuze locatie, ontwerp  en plaatsing panelen
Ontwerp (brug)
Aanpassingswerken
Ontwerp (schermen,...)
Plaatsing / inrichtingswerken
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Opstalvallei _ L11
L11a Opstal-Oost Transformatie tot natte natuur 

- p192 strategie ‘vernatten’
- p194 strategie ‘verkennen’

Haven Antwerpen
Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo
Natuurpunt

KT / MT

MT

Voortzetting lopend 
project

Versterken toeristisch 
potentieel (hoeves)

Onderhandelingen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Beheerplan opmaken
Stimulerende maatregelen (subsidies,...)
Opvolgen individuele dossiers

L11b Booswegske Opwaardering dorpsrand tot  
toegangszone landschap
- p194 strategie ‘verkennen’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo

KT / MT

MT

KT

Bomenbank inzetten 
als recreatieve cluster 
(tulpenpluk,...)
Oversteekzone  
herinrichten 

Voorzien infopanelen

Inrichtingsvisie
Opmaak RUP
Inrichtingswerken
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Stimulerende maatregelen (horeca)
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing panelen

L11c Dorpsdijk Publiek openstellen en opwaarderen 
traag traject over dijk.
- p194 strategie ‘verkennen’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo

KT Toegankelijk pad  
voorzien

Onderhandelen
Ontwerp (pad)
Inrichtingswerken

L11d Antwerpsebaan Oversteekplek veiliger inrichtingen 
als herkenbare landschapstoegang
- p194 strategie ‘verkennen’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo

KT

KT

Oversteek herinrichten

Voorzien infopanelen

Ontwerp
Aanpassingswerken
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing panelen

Scheldepolders _ L12
L12a Achter’tHof Versterken historisch landschap met 

infiltratie van natuur en recreatie.
- p206 strategie ‘infiltreren’
- p208 strategie ‘conserveren’
- p209 strategie ‘confronteren’
- p256 thema ‘beleving’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo

KT / MT

KT / MT

Beschermen dorpsgrens

Beschermen polder-
structuren

Uitvoeren structuurschets Bezali
Opmaak beeldkwaliteitsplan
Opmaak beeldkwaliteitsplan

L12b Molenakker Opwaarderen corridor tot dorpen-
weide en ecologische gradiënt  
tussen heide en Schelde. 
- p206 strategie ‘infiltreren’
- p208 strategie ‘conserveren’
- p209 strategie ‘confronteren’
- p338 case ‘molenakker’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo

KT / MT

KT / MT

KT

KT / MT

Dichtslibbing open 
ruimte afremmen
Open ruimte opnieuw 
structureren

Pad continu inrichten

Aansluiting op Derde-
weg verbeteren

Uitvoeren structuurschets Bezali
Opmaak RUP
Inrichtingsvisie en beeldkwaliteitsplan
Onderhandelen
Inrichtingswerken
Ontwerp
Inrichtingswerken
Inrichtingsvisie
Onderhandelen of verwerven gronden
Inrichtingswerken
Opmaak RUP

Noordelijk Heideland _ L13
L13a Watertoren Evenwicht tussen landschap en 

recreatie herstellen
- p220 strategie ‘opkuisen’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo

KT

MT

LT

Begrenzing camping 
vergroenen
Sportfunctie uitdoven

Camping ruimte- 
efficiënter organiseren

Ontwerp
Inrichtingswerken
Alternatieve locatie zoeken
Onderhandelen en sportvelden verplaatsen
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken
Inrichtingsvisie
Onderhandelen
Inrichtingswerken

L13b Schroeiweg Evenwicht tussen landschap en 
recreatie herstellen
- p220 strategie ‘opkuisen’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo

MT Sportfunctie uitdoven Alternatieve locatie zoeken
Onderhandelen en sportvelden verplaatsen
Inrichtingsvisie
Inrichtingswerken

L13c Steenoven Organiseren van een onthaalpoort 
voor het landschap
- p220 strategie ‘opkuisen’
- p222 strategie ‘herschrijven’
- p342 case ‘steenoven’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo
Regionaal landschap

KT

KT
MT / LT

Optimalisatie paden-
netwerk

Voorzien infopanelen
Transformatie woningen

Inrichtingsvisie
Onderhandelen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing panelen
Stimulerende maatregelen (subsidies)
Onderhandelen / verwerven gronden 
Afbraak of verbouwing

L13d Leeuw van Vlaanderen Organiseren van een onthaalpoort 
voor het landschap
- p220 strategie ‘opkuisen’
- p222 strategie ‘herschrijven’
- p258 thema ‘edu-creatie’

Stad Antwerpen
District Berendrecht/
Zandvliet/Lillo
Regionaal landschap

KT

KT
MT / LT

KT

Optimalisatie paden-
netwerk

Voorzien infopanelen
Transformatie woningen

Toren Kalmthoutsebaan

Inrichtingsvisie
Onderhandelen / verwerven gronden
Inrichtingswerken
Keuze locatie, ontwerp en plaatsing panelen
Stimulerende maatregelen (subsidies)
Onderhandelen / verwerven gronden 
Afbraak of verbouwing
Ontwerp en plaatsing uitkijktoren
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GENERIEKE ACTIES

Naast de implementatie van de richtlijnen 
van het groenplan in de hiervoor beschreven  
gebiedsgerichte acties, zijn ook nog enkele  
stadsbrede maatregelen mogelijk die eveneens  
bijdragen aan een groenere stad en/of de  
versterking van de structuur van robuuste  
landschappen. Er wordt daarbij een onderscheid 
gemaakt tussen algemene richtlijnen, studies en 
beleidsinstrumenten.

SPONTANE PROCESSEN ALS LEIDRAAD

Groen is een onbevangen gift van de natuur aan de stad. Het verschijnt 
automatisch in het stedelijk weefsel op plekken waar de gebruiksdruk  
minder intensief is. Het evolueert uit zichzelf tot een diverse en soortenrijke 
structuur wanneer er niet of weinig op ingegrepen wordt. 

Niet alleen de grote groengebieden 
maar ook het nevelgroen is gebaat 
bij het toelaten van spontane groei- 
processen. Deze introduceren nieuwe 
en meer waardevolle groenelementen 
in de stad. 

De voornaamse leidraad die dit  
groenplan voor alle groenelementen  
vooropstelt, is dan ook respect te  
hebben voor en gebruik te maken van  
de spontane groeiprocessen. Dit  
betekent o.a. eerder inzetten op  
extensieve en beheermatige  
maatregelen i.p.v. dure intensieve 
herinrichtingsprojecten. M.a.w. waar  
het kan kiezen voor een zachte en  
geleidelijke transformatie. 

SENSIBILISERING ALS MIDDEL

Het toelaten van spontane processen in het groenbeleid van de stad vergt 
extra aandacht voor sensibilisering. Hoewel de meeste mensen natuur in 
de stad erg belangrijk vinden, blijkt dit in de praktijk vaak toch tot onbegrip 
te leiden wanneer graslanden in bermen en perken niet constant gemil-
limeterd worden. Ook de aanplant van meer inheemse (verwilderende) 
soorten of het toelaten van groene voegen in stoepen, parkeerstroken of 
pleinen wordt al snel als een gebrek aan onderhoud ervaren. 

Ruigere graslanden, meer vaste  
inheemse perkplanten en een  
groene dooradering van versteende  
oppervlakken zijn echter net  
elementen die de vergroening van de 
stad kunnen versterken. Om de stads-
bewoners hieraan terug gewend te 
maken, is een sensibilisering m.b.t. 
het toegepaste beheer of bepaalde  
aanplanten nodig. Informatiepanelen,  
-brochures en -sessies leren de  
Antwerpenaar opnieuw kiezen voor 
biodiversiteit en soortenrijk groen. 
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GROENE BOUWSTENEN

GROENDAK
In Antwerpen werd de toepassing van groene  
daken in de meest recente versie van de  
bouwcode verankerd. Bij nieuwe daken met 
een helling van minder dan 15° en een opper-
vlakte van minstens 20 m² zijn groendaken sinds  
oktober 2014 verplicht. 

De bouwcode laat de keuze tussen een extensief  
of intensief groendak vrij. Vooral een slimme 
plantenkeuze en toepassing van verschillende  
substraatdiktes zijn aandachtspunten. Variatie 
in beplanting (vetplanten, kruiden en bloemen) 
biedt van de vroege lente tot late herfst voedsel 
en schuilgelegenheden voor dieren. 

GROENE GEVEL
Een vertikale tuin of groene gevel heeft tal van  
voordelen (natuurlijke meerwaarde, verbetering 
luchtkwaliteit, zowel geluids- als temperatuur- 
isolatie en minder waterafvoer) en is ook een 
meerwaarde voor het straatbeeld. Twee opties 
zijn mogelijk en hebben beide gunstig effect. 

Niet-grondgebonden groengevels op substraat-
roosters kunnen toegepast worden als de muur 
in goede staat is en de architectuur het toelaat. 
Deze groene gevels geven een uniek beeld. 

Grondgebonden groengevels (klimplanten in 
weggehaalde tegels uit de stoep) zijn mogelijk 
als het voetpad voldoende breed is (1,6 m). 

NESTPLEKKEN
Gebouwen boden vroeger voor typische  
stadssoorten heel wat nestgelegenheden zoals 
holten onder daken, goten of in spouwmuren. 
Met de betere isolatie verdwijnen heel wat van 
deze plekken. Groene gevels en daken bieden 
soms al een alternatief, maar de integratie van 
andere vervangnesten is wenselijk. 

Inbouwnestkasten, speciale dakpannen of het  
toegankelijk laten/maken van holle ruimten  
geven een plek aan medestadsbewoners. 

DE STAD ALS HABITAT

De stenige stad onderscheidt 
zich van het buitengebied 
door een hoge temperatuur, 
meer lawaai, licht, vervuiling  
en drukte. Er zijn een 50- tot 
100-tal soorten die in deze 
omstandigheden goed  over-
leven en er ook kenmerkend 
voor zijn geworden. Het zijn  
typische stadssoorten zoals 
vleermuizen, huismussen en 
gierzwaluwen. 

Deze typische stadssoorten 
zijn in voorliggend groenplan 
niet opgenomen als indicator- 
en doelsoorten (62), maar ze 
dragen wel aanzienlijk bij tot 
de biodiversiteit in de stad. 

Veel stedelijke soorten staan 
onder druk. De stad dient aan 
specifieke voorwaarden te 
blijven voldoen om goed als 
habitat te functioneren: 
- Gebouwen bieden ruimte 
aan soorten (spleten, kieren, 
nestkasten,...).

- Er zijn zachte elementen 
(perken, tuinen, gevel- en 
dakgroen, water,...). 

(62) In de analysenota ‘Ecologie’ werden in Antwerpen 45 ecologische kerngebieden geselecteerd. Dit zijn de gebieden die een sleutelrol vervullen voor de instandhouding en ontwikkeling van de Antwerpse 
   biodiversiteit. Er werd tevens een lijst indicator- en doelsoorten vastgesteld die voor de in deze kerngebieden voorkomende habitattypen kenmerkend zijn. Een overzicht van de kerngebieden en bijhorende  
   indicator- en doelsoorten werd in voorliggend groenplan opgenomen onder het deel ‘Bijlage bij programma’ (p294).  
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GROENE TUINEN

Maar liefst 11% van de stadsoppervlakte bestaat  
uit private tuinen. Dat is bijna de helft van de  
oppervlakte van het publieke groen (27%). Daar 
ligt dan ook een groot potentieel om meer en 
kwalitatief groen te creëren. 

ONTZEGELEN
In heel wat private tuinen is een aanzienlijk  
aandeel verzegeling aanwezig voor terrassen,  
opritten, carports, tuinhuisjes,... . Dit zijn  
allemaal kleinschalige functies die knabbelen 
aan het groenaandeel van de stad. Want de vele 
kleine grijze stukjes vormen samen uiteindelijk 
een aanzienlijke oppervlakte niet-groene open 
ruimte. 

Beperken en wegnemen van verhardingen en 
constructies in private tuinen creëert meer of  
grotere stapstenen in het groene netwerk. 

ECOLOGISCH TUINIEREN
De meeste private tuinen zijn echte siertuinen, 
die vaak synoniem zijn voor het gebruik van be-
strijdingsmiddelen, exoten,... of die niet meer zijn 
dan een eenvoudig gazon. Het esthetische en 
gebruiksaspect staat er centraal. 

Siertuinen kunnen, zonder in te boeten op 
voorgaande aspecten, meer bijdragen aan de 
stadsnatuur en het milieu door een ecologische 
aanpak. Dit betekent o.a.:

- kiezen voor inheemse en autochtone planten
- rekening houden met de lokale groei-
    omstandigheden (vochtigheid, lichtinval,...)
- opteren voor een gelaagde begroeiing (boom-, 
    struik-, kruid-, strooisel- en knol/bollaag)
- vermijden van nodeloze tuinarbeid door 
    rekening te houden met nodige groeiruimte,...
- natuurlijke processen leren gebruiken in het 
    beheer van de tuin
- streven naar een grotere soortenrijkdom
- vermijden van bestrijdingsmiddelen,...

V O O R B E E L D S O O R T E N 
VOOR 

ECOLOGISCHE SIERTUINEN

Boomlaag: beuk, eik, es, iep, 
linde

Struiklaag: lijsterbes, hazelaar, 
meidoorn, hulst, 
sleedoorn, vlier, 
taxus, rode bes, 
framboos, blauwe 
bes, wilde ligus-
ter, gelderse roos,  
veldesdoorn

Kruidlaag: varen, brem, 
salomonszegel, 
vingerhoedskruid
slangenkruid

Strooisellaag: mossen, 
paddestoelen

Knol/bollaag: wilde hyacint,
bosanemoon
meiklokje
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GROENE STRATEN

FRONTEN
Groene fronten kunnen verschillende vormen 
aannemen, van minimaal een bakkentuin tot een 
echte groene oase:
- bakkentuin (vaste planten in potten)
- pallettentuin (planten tegen kale muren) 
- geveltuin (tegeltuin)
- gewone voortuin

In straten waar voortuinen aanwezig zijn, is 
ruimte beschikbaar om sterk te vergroenen. Een 
groen straatbeeld draagt bij aan de attractiviteit 
en leefkwaliteit van een buurt. 

Voortuinen worden vaak verhard om te parkeren  
of minder onderhoud. In beide gevallen zijn  
echter ook groene alternatieven mogelijk (vbn: 
versterkt gras, bodembedekkers,...). Beperken  
van de verzegeling is één van de grootste  
uitdagingen voor een optimaal stedelijk klimaat.  
Kiezen voor groene voortuinen levert een  
belangrijke bijdrage aan de groenstructuur. 

ONTGRIJZEN
Straten hebben per definitie een ontsluitende 
functie, maar kunnen tevens zachte verbindingen  
vormen tussen verschillende groengebieden  
onderling. Ook de esthetische en milieu- 
technische waarde van groen in het straatbeeld 
is niet te onderschatten (verkoeling, infiltratie,...). 

Toch worden nog altijd heel wat straat- en plein-
profielen volledig grijs ingevuld. In elke ontwerp-
opdracht zou het een basisuitgangspunt moeten 
zijn om de openbare ruimte zo groen mogelijk 
vorm te geven door:

- voldoende plaats te voorzien voor groen
   (bomen, struiken, plantsoenen, hagen,...)
- de bodem zo minimaal mogelijk te verzegelen
   (gebruiken van al dan niet versterkt gras, 
     poreuze materialen, open voegen,...)
- duurzame soorten aan te planten (beperken 

van éénjarigen, gebruik van inheems en  
autochtoon plantmateriaal, voldoende soorten-
variatie,...)

STREETCANYONS

Bij groene straten in steden is 
bijzondere aandacht nodig voor 
streetcanyons. Dit zijn straten 
die aan beide zijden continu  
geflankeerd worden door  
gebouwen en waarbij de  
verhouding van de gebouw-
hoogte t.o.v. de straatbreedte 
aanzienlijk hoger ligt.  

Streetcanyon: Nationalestraat Antwerpen

In streetcanyons treden lokaal 
andere condities op m.b.t. wind, 
temperatuur en luchtkwaliteit. 
Omdat de wind ter hoogte van 
de daken sterk afneemt t.o.v. 
beneden in de canyon, ontstaat 
een effect waardoor o.a. uitlaat-
gassen sterker ter hoogte van 
het straatniveau blijven hangen. 

Indien in dergelijke canyons  
bomen in gewone rijen voorzien  
worden, kunnen de uitlaat- 
gassen nog meer onder het  
bladerdak blijven hangen. 

Door bomen geschrankt in te 
planten kan dit effect beperkt 
worden. Streetcanyons zijn dus 
niet per definitie een motief om 
geen bomen in deze straten 
aan te planten! Indien bomen 
in streetcanyons juist worden 
ingeplant kunnen ze ook lucht-
zuiverend werken. 
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GROEN OP MAAT
Niet in alle straten is dezelfde groene invulling 
mogelijk. Smalle straten bieden minder kansen 
dan brede profielen of pleinen. Elk stuk publiek 
domein vraagt een aanpak op maat. Overal is 
dan een inpassing van minimaal groene voegen 
tot maximaal toekomstbomen mogelijk. 

Ook in straten en pleinen is het interessant om 
voor een meer gelaagde vergroening te opteren. 
Al te vaak wordt enkel de inpassing van bomen  
vooropgesteld, terwijl ook beddingen, bermen, 
hagen, struiken, plantsoenen, boomspiegels,  
wadi’s en groene voegen een bijdrage aan de  
beleving en duurzaamheid van het publiek  
domein leveren. 

In combinatie met groene gevels en fronten  
creëert meer groen in het publiek domein echte  
tuinstraten. Dit zijn straten waar verblijfskwaliteit 
in een groen kader terug primeert. 

LEESBARE ASSEN
Veel groene plekken vormen herkenningspunten  
en verbeteren de leesbaarheid van de stad. 
Groen in de straten verlevendigt de trajecten en 
maakt aantrekkelijke verbindingen. 

De leesbaarheid van de groene assen hangt af  
van hun continuïteit. Een uniforme beplantings-
mix versterkt het straatbeeld en het structurerend  
vermogen. Onderbrekingen worden zoveel  
mogelijk vermeden. Verschillende vegetatielagen  
zorgen ervoor dat de assen eveneens als  
ecologisch verbindingen functioneren. 

De groene assen zijn belangrijke onderdelen 
van het zachte netwerk van de stad. Langzaam  
verkeer krijgt er voldoende veilige ruimte in  
combinatie met groenelementen. Bomen,  
bermen en plantsoenen begeleiden  
voetgangers- en fietsroutes en zorgen voor een 
aangenaam passageklimaat. 

DIFFERENTIATIE

Continuïteit van groene assen is 
een belangrijk aandachtspunt.  
Planten zijn echter levende  
elementen, onderhevig aan  
uitval door ziekte of leeftijd.  
Al te vaak leiden enkele dode 
bomen tot het kappen van een 
hele laan. Dit kan vermeden 
worden door de beplanting een 
meer gedifferentieerd karakter 
te geven: 

- Variatie in leeftijd
Het bij aanplant voorzien van 
exemplaren met leeftijds- 
verschillen, beperkt het risico 
op een gelijktijdige uitval. 

- Variatie in soort
Combineren van meerdere 
soorten beperkt het risico op 
ziektes of plagen en biedt een 
ecologische meerwaarde.  
Gelaagde vegetaties  
versterken de verbinding 
voor fauna en flora. 

- Variatie in inplanting
Losse beplantingsstructuren 
met verschil in plantafstand 
of een vrijer plantverband 
beperken de visuele impact  
van uitval.   
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GROOTTEKLASSEN

Large  h > 12 à 35 m
  s = 4,5 à 7 m

Medium h = 6 à 12 m
  s = 3 à 5 m

Small h < 6 m
  s = 2,5 à 3 m

h = boomhoogte / s = takvrije stamlengte

BEHEERVORMEN

Natuurboom = 
vrij uitgroeiende boom

Cultuurboom = 
niet vrij uitgroeiende boom

Architectuurboom = 
snoeivorm (lei- en knotboom)

STRAAT- EN LAANBOMEN
(inheems en geschikt voor stedelijk milieu)

Beuk
Berk
Els
Es
Gewone esdoorn
Haagbeuk
Hazelaar
Lijsterbes
Linde
Noorse esdoorn
Plataan
Spaanse aak
Wintereik
Zomereik

(63) In 2010 werd voor Antwerpen al een bomenbeleidsplan opgesteld. Daarin wordt gewezen op het belang van een goede standplaats om ervoor te zorgen dat een boom gezond blijft en zijn normale levensduur kan 
   bereiken. De gemiddelde levensverwachting van een straatboom is immers slechts 30 jaar, terwijl heel wat boomsoorten in principe een veel hogere leeftijd kunnen bereiken. Frequent worden nog bomen  
   ingeplant op plekken waar ze noch bovengronds, noch ondergronds voldoende ruimte hebben om volwaardig te kunnen uitgroeien. 

BOMEN
In Antwerpen worden circa 100.000 bomen in 
straten en pleinen beheerd. Vaak laat echter de  
kwaliteit en levensduur van deze bomen te  
wensen over omwille van foutieve keuzes (63) i.f.v. 
omgevingsfactoren. De oude en waardevolle  
bomen verdwijnen daardoor uit het straatbeeld. 
Voor een gezond bomenbestand moet ingezet 
worden op:
- het koesteren van bestaande bomen
- het duurzaam vervangen van bomen
- het zoeken naar extra ruimte voor bomen

De keuze van boomsoort, de bijhorende grootte-
klasse en de beheervorm bepalen of bomen een  
kwalitatief toekomstbeeld bereiken. Daarbij is het 
totale groenvolume of bladoppervlak belangrijker 
dan het bomenaantal in een straat. Een groot 
groenvolume levert een hogere bijdrage aan de 
beeldkwaliteit en duurzaamheid. 

Om een boom in de stad een toekomst te geven  
is het essentieel rekening te houden met de  
beschikbare boven- en ondergrondse  
(doorwortelbare) ruimte a.d.h.v.:
- kroonprojectie
- minimale afstand tot gevels
- onderlinge plantafstand
- takvrije stamlengte

Bij de soortkeuze gaat de voorkeur uit naar  
inheemse soorten. Niet al deze soorten zijn  
echter geschikt om in een stedelijk milieu  
toegepast te worden. Een beperkt aantal  
inheemse straat- en laanbomen kan echter wel 
goed in de stad toegepast worden. 

Grotere bomen dragen op termijn meestal meer 
bij aan de beeldkwaliteit en duurzaamheid van 
de stad dan kleine bomen. Bij nieuwe aanplant 
wordt zoveel mogelijk gekozen voor de hogere 
grootteklassen, voor zover de kenmerken van de 
standplaats dit toelaten. 
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GENERATIEBOMEN 

Bomen dragen niet alleen aanzienlijk bij aan de beeldkwaliteit van straten en pleinen, ze zorgen ook voor een gezondere leefomgeving 
door hun verkoelende en luchtzuiverende eigenschappen en door hun positieve impact op het welzijn van stadsbewoners. Om die  
effecten maximaal te laten renderen, speelt niet alleen de soortkeuze een rol maar is het ook belangrijk dat bomen een hogere  
levensduur kennen en tot gezonde volwassen exemplaren kunnen uitgroeien. 

Om die reden wil de stad Antwerpen in de toekomst werk maken van ‘generatiebomen’. Dat zijn bomen die meer dan 120 jaar oud 
kunnen worden, m.a.w. die meerdere generaties stadsbewoners kunnen overleven. Om dat te bereiken moet de boom in kwestie aan 
enkele voorwaarden voldoen:

- Een soort die van nature minstens 120 jaar oud 
kan worden (in sommige gevallen zelfs 150 jaar).

- Op een plaats staan waar de natuurlijke grootte 
bereikt kan worden of in geval van een  
grootteklasse A minstens een kroonprojectie van 
100 m² kan gehaald worden. Daarvoor is zowel 
boven- als ondergronds voldoende ruimte nodig. 

- Een beschermde status die de boom vrijwaart van 
beschadigingen tijdens zijn hele levensduur.

- Lage onderhoudskosten hebben, zowel boven- 
als ondergronds. 

TOEKOMST- EN VETERAANBOMEN

Een generatieboom start zijn levensloop als een zogenaamde ‘toekomstboom’. Dat is een jonge boom die voldoet aan alle voorwaarden  
om te kunnen uitgroeien tot generatieboom. Eénmaal een generatieboom zijn theoretisch maximale leeftijd bereikt heeft, treedt  
geleidelijke aftakeling op. Mits een gepast onderhoud kan de boom dan nog tientallen, soms honderden, jaren in redelijk goede conditie 
blijven bestaan zonder een gevaar te betekenen voor hun omgeving. Dit wordt dan een ‘veteraanboom’ genoemd. 

In de specifieke groenplannen zullen de bestaande generatie- en veteraanbomen in beeld gebracht worden en een beschermde status 
krijgen. Er zal tevens gezocht worden naar locaties waar toekomstbomen aangeplant kunnen worden. 

POTENTIEBOMEN

Voor bomen die wel van een juiste soort zijn maar 
niet voldoen aan alle andere voorwaarden om te 
kunnen uitgroeien tot een generatieboom, wordt in  
de specifieke groenplannen nagegaan of het  
mogelijk is om de groeiplaats op korte termijn  
(eventueel stelselmatig) aan te passen. Deze  
bomen krijgen de status van ‘potentieboom’ en een 
uitbreidingszone voor hun groeiplaats.
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STRUCTURERENDE ASSEN

Sommige straten in de stad hebben een meer 
structurerende functie en bijzondere uitstraling. 
Vaak gaat het om assen die de districtsgrenzen 
overschrijden. Deze assen worden daarom wel in 
het stadsbrede groenplan opgenomen. 

PARKVERBINDINGEN
Dit zijn assen die doorheen het bouwweefsel de 
grotere robuuste groenstructuren van de stad  
onderling verbinden. Daardoor vervullen deze 
straten een belangrijke rol in het ecologisch  
netwerk van Antwerpen. Ze dragen bij tot de  
biodiversiteit. De inrichting ervan wordt  
afgestemd op de behoeften van de relevante 
sooren waarvoor ze een verbindende functie 
hebben. 

Maatregelen die de parkverbindingen kunnen  
ondersteunen zijn:
- gelaagde beplanting
- gebruik van inheemse plantensoorten
- integratie van waterelementen
- specifieke boomkeuze i.f.v. doelsoorten
- garanties voor bomen > 50 jaar
- aanplant van of vervanging door bomen met 

een behoorlijke omvang (minimaal 35+)
- gradiëntrijke inrichting (reliëf, voedselrijkdom,...)
- extensief beheer van grasland (1 à 2 maal / jaar)
- toepassing van bloemenrijk grasland 

Groenelementen die de verbindende rol van 
deze assen i.f.v. biodiversiteit niet ondersteunen 
worden in de parkverbindingen niet toegepast:
- vormbomen
- perkplanten 
- bloembakken 

De assen die in de toekomst als parkverbinding  
ingericht worden, maken deel uit van de  
gewenste groenstructuur op p... . 

ONTSLUITINGSWEGEN
Het zijn assen die functionele verbindingen ma-
ken tussen de kernstad en meerdere kernen 
of centra in de rand of buiten de stad. Het zijn 
meestal belangrijke residentiële of winkelassen. 
In deze assen levert groen vooral een bijdrage 
aan de beeldkwaliteit van deze straten. 

Maatregelen die de structurerende werking van 
de ontsluitingswegen kunnen ondersteunen zijn:
- laanbeplanting
- een continue reeks van grote solitaire bomen 
- voorkeur voor inheemse plantensoorten
- uitheemse plantensoorten worden uitzonderlijk 

toegepast i.f.v. herkenbaarheid en continuïteit
- garanties voor bomen > 50 jaar
- aanplant van of vervanging door bomen met 

een behoorlijke omvang (minimaal 35+)
- bebloeming door bloemenrijk grasland of vaste 

(inheemse) planten
- aangepast maairegime i.f.v. gebruik

In deze assen is het ecologische aspect  
ondergeschikt aan andere functies. Daardoor zijn 
een intensiever beheer en uitheemse soorten  
mogelijk. Toch wordt ook in deze assen bij  
voorkeur geopteerd voor kwalitatieve en  
duurzame groenelementen. Om die reden  
worden volgende elementen uitgesloten:
- vormbomen
- perkplanten (tenzij in het centrumgebied)
- bloembakken (tenzij in het centrumgebied)  

De ontsluitingswegen die een groener karakter  
krijgen worden op p371 opgenomen in de  
gewenste groenstructuur. 
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GROENE RUIMTEN 

AMBITIE 1 _ Beleefbaar en avontuurlijk
In de groene ruimten staat het groen zelf  
centraal. Ze worden niet overgeprogrammeerd 
met activiteiten. Z                 e stimuleren de mensen om  
buiten te komen en actief van de stad te  
genieten. 

AMBITIE 2 _ Herkenbaar
Elke unieke identiteit verdient extra aandacht. 
Deze karakteristieken kunnen immers elders niet 
voorkomen of ontwikkeld worden.  De natuurlijke 
rijkdom wordt aangewend om de leesbaarheid te  
bevorderen en de samenhang van de  
landschappelijke gehelen te versterken.  

AMBITIE 3 _ Versterking van het netwerk
Er wordt zowel de nodige samenhang als variatie 
in habitats nagestreefd. Een integrale aanpak 
van de groene ruimten is nodig m.b.t. beheer,  
inrichting en ruimtelijke planning. 

AMBITIE 4 _ Optimaliseren / vereenvoudigen
Recreatieve clusters worden efficiënt ingericht en 
benut. Slimme structurering maakt intensief ge-
bruik mogelijk. Overgeprogrammeerde gebieden 
worden heringericht met oog voor draagkracht.

3_ Hiaten invullen
Door het herstellen van dreven, trage  
wegen en kleine landschapselementen,  
het vrij maken van beekoevers en het  
restaureren van schansen en oude  
kasteel- en hoevedomeinen wordt de  
continuïteit en identiteit verbeterd. 

4_ Behoud oppervlakte
Restanten van grote oude landschappen  
zijn waardevol groenareaal i.f.v. het  
tegengaan van wateroverlast, verdro-
ging en opwarming. Oude bosbestanden  
zijn de airconditioning van de stad. 
De koppeling met water creëert extra  
verkoelend potentieel. De effecten zijn 
het sterkst bij grote gave landschappen. 
Vermijden van verdere inkrimping is de  
basis voor alle projecten.  

5_ Optimalisatie en groei
Soms is het huidige areaal al kleiner dan 
nodig om groen haar rol te laten opnemen. 
In functie van klimaatadaptatie is ook meer 
ruimte nodig om water te bufferen. Behoud 
draagt hiertoe bij maar optimalisatie heeft 
meer impact. Dit kan door betere inrichting 
(bvb: nieuwe poelen) of areaaluitbreiding 
(bvb: bebossing van verlaten gronden). 

6_ Obstakels elimineren
Wegenis, bebouwing of afsluitingen maken 
inherent deel van uit van landschappen. 
Soms zijn ook elementen aanwezig die er 
niet in thuishoren. De identiteit wordt dan  
versterkt door deze elementen weg te  
nemen of door transformatie, o.a.  
inrichten van oversteekplaatsen of  
voorzien van doorsteken in afsluitingen. 

7_ Betere benutting
Het hoog ecologisch en gebruikspoten-
tieel van groen wordt vaak onvoldoende  
gevaloriseerd. In een stad waar open  
ruimte schaars is, dient elke m² zo optimaal 
mogelijk ingezet te worden. Valorisatie  
betekent afweging van toegankelijkheid en 
openheid enerzijds en vergroening en rust  
anderzijds. Delen kunnen toegankelijk  
gemaakt of net afgeschermd worden. In  
functie hiervan kan meer spontane  
verruiging plaatsvinden, wordt er  
intensiever aangeplant of net verschraald. 

Hiaten invullen

Obstakels elimineren

Behoud oppervlakte

Optimalisatie en groei

Betere benutting

Richtlijnen

1_ Inzetten op massa
● De groene ruimten blijven intact 

behouden en worden ontsnipperd. Er 
wordt maximaal gestreefd naar continue 
groenstructuren. 

● De groene ruimten worden versterkt 
en/of uitgebreid. Een optimale relatie 
met omliggende weefsel vormt de basis. 

● De natuurlijke rijkdom wordt gekoesterd 
en ingezet om fragmentatie te beperken. 

● De groene ruimten zijn goed bereikbaar 
voor alle stadsbewoners. Ontbrekende 
schakels en obstakels worden opgelost. 

2_ Recreatief medegebruik stimuleren
Agrarische en natuurlijke gebieden zijn  
inherente onderdelen van groene ruimten.  
In de minst kwetsbare delen wordt  
gestreefd naar een gepaste  
toegankelijkheid en doorwaadbaarheid. 

Inzetten op massa

Medegebruik stimuleren
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8_ Beheer hoogwaardige kerngebieden
Kerngebieden krijgen een gepaste  
bescherming en beheer, afgestemd op de 
natuurwaarden en hun positie in de stad. 
Op basis van de indicator- en doelsoorten 
(64) wordt een monitoringsysteem opgestart 
om het beleid op te volgen. Inrichting en 
beheer bepalen de ecologische waarde 
van kerngebieden. Voorkeur gaat uit naar  
structuurvariatie en inheems of  
autochtoon plantmateriaal. Het beheer  
gebeurt extensief en gefaseerd (o.a.  
grasland). Er is ruimte nodig voor spontane 
ontwikkeling en degeneratieve processen  
(o.a. behoud van dood hout). Exoten  
worden bestreden i.f.v. invasief gedrag. 

9_ Uitbreiding en ondersteuning
Vaak heeft de omvang van kerngebieden de 
kritische minimumgrens bereikt of zelfs al  
overschreden. Kansen om het groenareaal 
te vergroten, worden benut en versterkt 
door er de inrichting te optimaliseren.  
Daarbij wordt rekening gehouden met  
gradiënten in het landschap. 

10_ Beperken van externe invloeden
Verstoringen zijn geluidshinder, de  
aanvoer van voedingsstoffen en intensief 
gebruik door verkeer, landbouw, recreatie 
en bedrijvigheid. Deze worden beperkt 
door de afstand tussen kerngebieden en 
storende activiteiten ruim te houden via  
overgangszones. Ook duurzamere  
technologie kan tot verbetering leiden. 

11_ Verbinden waar mogelijk
Voor de uitwisseling van organismen is het 
cruciaal dat er tussen de kerngebieden 
weinig weerstand bestaat door continue  
verbindingen of stapstenen. De ideale  
inrichting daarvan hangt af van de  
soorten waarvoor de migratieroute dient.  
Voor soorten die zich snel over grote  
afstanden  verplaatsen zijn geen  
voortplantingsmogelijkheden nodig. Voor 
soorten die er langer over doen om zich te 
verplaatsen is dit wel noodzakelijk. 

(64) Een overzichtstabel met alle indicator- en doelsoorten per kerngebied en een overzichtskaart met alle kerngebieden en verbindingen is 
toegevoegd in het deel ‘Bijlage bij programma’ op p294 . Bij de tabel is tevens een afbeeldingenoverzicht opgenomen van de in de tabel 
vermelde soorten. Deze werden gegroepeerd per verruimd habitattype en kregen allen een gekleurd symbool. De symbolen worden  
verder in dit groenplan op de kaarten in het deel ‘Landschappen’ gebruikt. 

Beperken externe factoren

Uitbreiding en ondersteuning

Verbinden

Hoogwaardige kerngebieden

12_ Bereikbaar in de randen
Recreatie vraagt bereikbaarheid, zelfs per  
auto. Lokalen en horeca moeten  
bevoorraad worden. Functies worden in de 
randen van landschappen gelocaliseerd.  
Daar zijn ze makkelijk bereikbaar en te  
koppelen aan parkeergelegenheid. Zo 
wordt vermeden dat auto’s diep indringen 
in het groen. 

13_ Helder aanlooptraject
Bezoekers kunnen moeilijk de functies  
vinden als ze onvoldoende zichtbaar zijn 
of het traject er naartoe als onveilig wordt 
ervaren. De aanlooproute tussen recreatie,  
parkings en toegangen is best zo  
eenvoudig en helder mogelijk.  

14_ Efficiënt ruimtegebruik
In veel recreatieclusters worden de  
activiteiten willekeurig ingeplant en groeien 
adhoc aan. Er ontstaan dan stukken rest-
groen. Door recreatieve functies rationeler  
in te planten komt plaats vrij voor  
intensifiëring, bijkomende informele  
recreatie of integratie van landschappelijke 
elementen. 

15_ Open en multifunctioneel
Recreatiegebieden worden enkel in het 
weekend en ‘s avonds benut terwijl in de 
omgeving open ruimte schaars is. Op de  
onbenutte momenten treedt soms  
vandalisme op. Doorwaadbare trajecten 
door de clusters genereren meer informele 
recreatie en een betere sociale controle. 

16_ Aangepaste herprogrammatie
Evenwicht hangt af van programma.  
Groeiende sportclubs krijgen een grotere 
ruimtebehoefte. Herprogrammatie stemt de  
landschappelijke draagkracht af met het  
recreatieniveau. 

17_ Landschappelijke integratie
Recreatie in waardevolle landschappen 
wordt in omvang beperkt en mag niet als 
een obstakel werken. Bij voorkeur zijn de  
functies toegankelijk. Indien toch een  
afsluiting nodig is, wordt gezocht naar  
landschappelijke oplossingen. 

Bereikbaar de randen

Helder aanlooptraject

Efficiënt ruimtegebruik

Open en multifunctioneel

Aangepaste herprogrammatie

Landschappelijke integratie

 291 PROGRAMMA 



Actie Ambitie Betrokkenen Concrete maatregelen
Studies
S01 Onderhoud basislaag 

open ruimte
Actualisatie basislaag open ruimte 
i.f.v. opvolging evolutie groen en 
uitvoering groenplan
- p10   planproces _ analysenota’s
- p12 sleutelkwesties

Stad Antwerpen KT
MT
LT

Stadsbrede aanpak/
input

Rapportage

Afspraken met verschillende diensten
Coördinatie vanuit studiedienst
Geïntegreerde aanpassingen
Bewaken relatie beleidsplan_gislaag
Evaluatie realisatie acties

S02 Ecologische monitoring Opvolging beheer kerngebieden i.f.v. 
ecologisch waardevolle indicator- en 
doelsoorten 
- p18   robuust groen _ ecologisch netwerk
- p298 ecologisch netwerk _ kerngebieden 

Stad Antwerpen KT

MT

Verderzetting   
raamcontract
Hernieuwen  
raamcontract

Opstarten nieuwe kerngebieden (lopend)

Budget voorzien legislatuur 2019-2025
Nieuwe selectie bureaus
Opstarten nieuwe kerngebieden

S03 Inventarisatie veteraan-, 
generatie- en potentie-
bomen

Beschermen en verbeteren stand-
plaats van waardevolle bomen met 
het oog op een duurzaam bomen-
bestand
- p287 nevelgroen _ bomen

Stad Antwerpen KT

KT

Selectie waardevolle 
bomen publiek domein

Selectie waardevolle 
bomen privaat domein

Afwerking en interpretatie bomeninventaris
Evaluatie standplaats
Beschermings- en verbeteringsmaatregelen
Oproep eigenaars
Evaluatie standplaats
Beschermings- en verbeteringsmaatregelen

S04 Optimalisatie Tool  
Functioneel Groen

Tool uitbreiden met een afwegings-
modaliteit om uit verschillende 
thema’s de meest optimale ingrepen 
te kunnen weerhouden

Stad Antwerpen MT Nieuwe opdracht  
uitbesteden

Budget voorzien legislatuur 2019-2025
Selectie studiebureau
Uitwerking en implementatie tool

S05 Financiële raming 
implementatie groenplan 
‘levendig landschap’

Realisatie acties groenplan mogelijk 
maken door kostprijs per actor te 
ramen i.f.v. begrotinsopmaak en 
kosten/baten-analyse

Stad Antwerpen KT Financiële doorrekening 
kosten en baten

Oplijsting acties per actor
Raming kostprijs acties
Raming baten acties
Budget voorzien legislatuut 2019-2025

S06 Optimalisatie  
grondverwervingen i.f.v. 
groenplan binnen  
stedelijke structuur

Oprichting grondenbank open ruimte 
om strategische aankopen te kunnen 
realiseren.

Stad Antwerpen KT
MT
LT

Aanstelling dienst

Budgetpot groen

Cel met bedrijfsoverschrijdende werking
Selectie en prioritering strategische gronden
Voorbereiding en agendering dossiers
Raming strategische gronden
Budget voorzien legislatuur 2019-2025

S07 Herlocalisatie en  
integratie recreatie

Bundelen van recreatieve activiteiten 
binnen de aangegeven  
recreatieclusters en beter integreren  
van recreatieve activiteiten in  
waardevolle landschappen 
- p19 robuust groen _ recreatieclusters
- p308 recreatieclusters

Stad Antwerpen MT

MT / LT

Herlocalisaties

Integratie

Zoeken alternatieve locaties binnen clusters
Plan van aanpak opmaken
Onderhandelen / begeleiden clubs

Ontwerp
Draaiboek aanpassingswerken

 292  PROGRAMMA



Actie Ambitie Betrokkenen Concrete maatregelen
Instrumenten
G01 Opmaak specifieke  

groenplannen
Opmaken van een groenplan per 
district voor de groenelementen en 
-structuren die tussen de robuuste 
landschappen gelegen zijn.
- p294 opdrachtomschrijving specifiek groenplan

Stad Antwerpen
Districten

KT Opstarten plannen Procesnota per district opmaken 
Uitwerking plan volgens opgave (zie p...)
Aanvulling met specifieke aandachtspunten 
per district
Implementatie

G02 Opmaak toekomst- en 
generatiebomenplan

Nieuwe locaties vastleggen waar 
bomen duurzaam kunnen ingeplant 
worden en richtlijnen optellen voor de 
optimalisatie van standplaatsen van 
bestaande en potentiële generatie-
bomen.
- p287 nevelgroen _ bomen

Stad Antwerpen KT / MT Locatieonderzoek

Handboek standplaats 
opstellen

Inventarisatie potentiële locaties
Afstemming met specifieke groenplannen
Selectie nieuwe standplaatsen
Opstellen inrichtingsmogelijkheden
Implementatie in projecten

G03 Opmaak inrichtingsvisie 
voor parkverbindingen 
(assen)

Inrichtingsvereisten voor cruciale 
verbindingen tussen de robuuste 
landschappen vaststellen.  
- p289 structurerende assen _ parkverbindingen
- p272 levendig landschap _ parkverbindingen

Stad Antwerpen
AWV
De Lijn
Districten

KT / MT Nodige kenmerken per 
verbinding bepalen i.f.v. 
ecologische connectie

Vaststelling te verbinden soorten
Bepaling eisen per soort
Eisen koppelen aan inrichtingsprincipes
Ontwerp
Inrichtingswerken 

G04 Opmaak beeldkwaliteits- 
plan voor de groene ont-
sluitingswegen (assen)

Vergroening van invalswegen  
stimuleren i.f.v. een optimalere 
beeldkwaliteit. 
- p25   structurerende assen _ ontsluitingswegen
- p22 levendig landschap _ ontsluitingswegen

Stad Antwerpen
AWV
De Lijn
Districten

MT / LT Catalogus profielen 
i.f.v. beeldkwaliteit en 
vergroening

Oplijsting vergroeningsmaatregelen (tool)
Opmaak profielen i.f.v. straatbreedte,...
Ontwerp
Inrichtingswerken

G05 Juridische verankering 
nevelgroen (groene 
gevels, voortuinen, 
tuinen,...)

Bij herziening bouwcode naast 
groendaken ook groene gevels, voor-
tuinen en tuinen stimuleren
- p283 groene nevel

Stad Antwerpen MT Herziening bouwcode Voorschriften m.b.t. vergroening gevels, 
voortuinen en tuinen opnemen

G06 Verankering gewenste 
groenstructuur ‘levendig 
landschap’ in het nieuwe 
ruimtelijk structuurplan

Bij herziening ruimtelijk structuurplan 
het ‘levendig landschap’ verankeren 
als basis voor de stedelijke structuur.
- p22 levendig landschap

Stad Antwerpen MT Herziening ruimtelijk 
structuurplan

Doorwerking ‘levendig landschap’ in nieuwe 
strategische ruimten en thema’s

G07 Afstemming waterplan Principes groenplan ‘levendig land-
schap’ laten doorwerken in waterplan

Stad Antwerpen KT Opmaak waterplan Verfijning en toepassing principes ‘levendig 
landschap’ 

G08 Opmaak draaiboek 
groen

Opmaken van een handleiding voor 
ontwerperd en uitvoerders om meer 
toekomstgericht en robuust groen in 
het publiek domein te integreren. 

Stad Antwerpen KT Opmaak draaiboek Richtlijnen opstellen en bundelen
Implementatie in ontwerpfase

G09 Verankeren bomentoets 
/ groentoets in het  
ontwerpproces voor 
openbaar domein

Deskundige diagnose laten  
doorwerken in ontwerpen.

Stad Antwerpen KT Bomen/groentoets
Ontwerpproces

Diagnose door deskundige groenbeheer
Diagnose als uitgangspunt ontwerp (start)
Groenvriendelijk ontwerp

G10 Integratie boom-
beschermingsplan bij 
bouwvergunningen. 

Behoud van waardevolle bomen 
tijdens uitvoeringswerken beter 
garanderen. 

Stad Antwerpen KT Bouwaanvragen en 
-vergunningen

Inventarisatie waardevolle bomen opnemen
Boombeschermingsplan opnemen

G11 Planmatig parkbeheer Opmaak van een beheerplan  
volgens het HPG (64) voor elk park. 

Stad Antwerpen
ANB

KT / MT 
/ LT

Opmaak beheerplannen

Vernieuwen verouderde 
beheerplannen

Voorzien budget voor opmaak beheerplan
Opstellen plan
Voorzien budget voor opmaak beheerplan
Herzien bestaand plan

G12 Natuurvriendelijk 
groenbeheer

Verhogen van de ecologische 
waarde van het bestaande groen

Stad Antwerpen
Natuurpunt

KT / MT 
/ LT

Inrichtingsmaatregelen

Beheermaatregelen

Plantkeuze (inheems groen,...)
Optimale groei-omstandigheden
Attractief en gezond eindbeeld
Afweging intensief _ extensief beheer

G13 Toepassing 
pop-up groen

Braakliggende en verzegelde  
terreinen tijdelijk vergroenen. 

Stad Antwerpen KT Locatiekeuze

Catalogus maatregelen

Inventarisatie plekken
Selectie locaties
Ontwerp tijdelijk groen
Inrichtingswerken

G14 Experimenteren met 
nieuwe groenvormen

Het bestaand groenareaal aanvullen 
met nieuwe groenelementen.

Stad Antwerpen KT / MT Proefprojecten Groene infrastructuur (wachthuisjes,...)
Drijvend groen

G15 Verankering Groene 
Loper in wandel- en 
fietsrouteknooppunten-
netwerk

Bestaande trage wegen  
optimaliseren en missing links 
realiseren.

Stad Antwerpen
Provincie Antwerpen

KT Opname in netwerk

Verbetering en  
uitbreiding

Signalisatie voorzien
Communicatie via bestaande kanalen
Missing links inrichten
Knelpunten wegwerken

(64) HPG is Harmonisch Park- en Groenbeheer. Het is een visie waarmee de Vlaamse overheid steden en gemeenten wil stimuleren om de inrichting en het beheer van parken en openbaar groen op een meer 
duurzame en ecologische manier aan te pakken. Lange termijnplanning vormt de basis om de continuïteit in beheer te garanderen en wordt verankerd in een beheerplan. Dit legt de keuzes vast voor een periode 
van 20 jaar. 
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Voor de opmaak van de specifieke groenplannen  
per district vormt een vaste opgave de basis. 
Per district kunnen daarbij andere accenten of  
aandachtpunten vooropgesteld worden. 

OPDRACHTOMSCHRIJVING 
SPECIFIEK GROENPLAN

robuust landschap

robuust landschap

groene sproeten

groene nevel

parken
bermen

plantsoenen
ecologische verbindingen

groene stapstenen
invulling tekortzones

oplossing groenbehoeften

bomen
straatprofielen

tuinen
voortuinen

groene gevels
groene daken
bebloeming

pop-up groen
nieuwe groenvormen

levendig landschap

specifiek groenplan
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Doorwerking  _  conclusie

Indien alle acties die in de 14 landschappen zijn 
gepland of in het groenplan worden voorzien 
worden uitgevoerd, dan zal de robuuste groen-
structuur van Antwerpen als volgt versterkt zijn:

Landschap Herbestemming (ha) Groei (ha) Upgrade kwaliteit (ha)
Scheldeland / 31 68
Zandvlakte_LO 38 13 125
Zuidelijke Kamers 48 10 46
Struisbeekvallei 49 4 24
Kasteelparken 2 1 14
Schijnvallei / / 20
Glacis van Ertbrugge 12 28 4
Laagland 48 1 164
Polders van Stabroek 75 11 25
Wetlands 8 / 41
Opstalvallei 6 / 155
Scheldepolders / 1 10
Noordelijk Heideland / / 18
Groene Bedding 72 87 105
TOTAAL 358 187 819

Ten opzichte van het totale groenareaal betekent 
dit dat er 6% meer groen juridische beschermd  
zal zijn. Aangezien er nog steeds een grote  
ontwikkelingsdruk aanwezig is in Antwerpen, is 
dit een belangrijke verbetering. Een juridische 
bescherming is immers vaak de enige garantie 
tot behoud van het groenareaal. Voor de grote 
landschappelijke structuur, waarop hier gefocust  
wordt, is dit nodig om het robuuste karakter  
duurzaam te kunnen blijven garanderen.

Naast behoud van het bestaande groen, is ook 
het creëren van nieuw groen een uitdaging. In 
een sterk verstedelijkt gebied zijn weinig kansen 
om robuust groen bij te creëren. De voorziene  
acties resulteren in een toename van het  
groenareaal met 3%. Ten opzichte van de totale 
oppervlakte van het grondgebied van de stad 
komt er ongeveer 1% extra groene ruimte bij. Het 
groenblauwe areaal neemt dus t.o.v. 2012 toe 
van 45% naar 46%. 

In de robuuste landschappen is de kwaliteit van  
het bestaande groen een aandachtspunt  
waarvoor dit groenplan bijzondere aandacht 
heeft. Verbetering van wat reeds aanwezig is,  
vormt immers een relatief eenvoudig te  
implementeren ingreep. Vandaag is er al heel wat  
waardevol groen landschap in Antwerpen  
aanwezig, maar de voorziene acties zorgen  
ervoor dat 15% van het totale groenareaal in 
Antwerpen een betere inrichting of beheer krijgt.  
Ten opzichte van de landschappen (die  
grensoverschrijdend en deels buiten Antwerpen 
gelegen zijn) betekent dit dat 5% van de totale 
landschapsoppervlakte verlevendigd wordt.   
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‘Je kan in een kamer 
genieten van mensen, 
maar buiten is de natuur 
voldoende gezelschap.’ 
(W. Hazlitt)



Bijlage  bij actieprogramma



ECOLOGISCH NETWERK _ kerngebieden

Er werden 44 ecologische kerngebieden binnen 
de stad Antwerpen geselecteerd. 37 daarvan zijn 
gesitueerd in het levendig landschap. De overige 
7 kerngebieden zijn kleinere groene sproeten. 

Per kerngebied werden een aantal indicator- 
en doelsoorten bepaald. Dit zijn soorten die  
representatief zijn voor een bepaald habitattype. 
De indicatorsoorten zijn vandaag reeds in een  
bepaald gebied aanwezig. De doelsoorten  
kunnen zich er ook vestigen indien de conditie 
van het gebied verbeterd wordt. Deze soorten  
hebben een soort van ‘paraplu-functie’ voor  
andere soorten: indien zij zich in een gebied  
kunnen handhaven, betekent dit dat de conditie 
van dit gebied voldoet zodat andere soorten van 
hetzelfde habitattype die minder veeleisend zijn 
zich er ook kunnen vestigen. Die andere soorten 
liften als het ware mee met de indicator- en doel-
soorten. 

Omdat de indicator- en doelsoorten indicatief zijn 
voor de conditie van een gebied of habitattype, 
kunnen zij gebruikt worden om de efficiëntie van 
het gevoerde beheer te bepalen. Regelmatige  
monitoring laat toe om het beheer van een  
kerngebied indien nodig bij te sturen en optimale 
ecologische resultaten te bereiken. 

Naast de kerngebieden zijn er ook een aantal 
tussenliggende ecologische verbindingen die het  
netwerk in stand houden. In het groenplan  
werden 8 verbindingen geselecteerd. De  
Ringbermen en het Straatsburgdok werden als  
eco-connector weerhouden. Dit is een  
grootschaligere verbinding die meerdere  
kerngebieden onderling verbindt. 

De aard van de verbindingen wordt bepaald door 
de habitattypen en soorten die voorkomen in de 
kerngebieden die ze verbinden. Uit de monitoring 
van deze gebieden kan ook informatie gehaald 
worden om de verbindingen te versterken. Zo 
kunnen i.f.v. bepaalde indicator- en doelsoorten 
de weerstanden in de verbindingen aangepakt 
worden. 

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt  
tussen terrestrische soorten en aviatische  
soorten. Deze laatste zijn minder afhankelijk van 
de terreincondities in de verbindingen. Voor de 
terrestrische soorten, die grondgebonden zijn, 
spelen de ecologische verbindingen een cruciale 
rol. 

Op de volgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van de indicator- en doelsoorten per kerngebied 
en per habitattype. De symboliek bij de habitattypen wordt gebruikt op de kaarten met de gewenste 
groenstructuur in het deel ‘landschappen’. 
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Kerngebieden
  1 Groot Buitenschoor
  2 Scheldeplateau grens Noord
  3 Grensstrook
  4 De Zouten 
  5 Reigersbos
  6 Opstalvallei West
  7 Opstalvallei Oost
  8 Ruige Heide
  9 Kraaienberg
10 Galgenschoor buitendijks +
 Potpolder Lillo
11 Galgenschoor dijk
12 Meeuwenbroedplaats R2/A12
13 Kuifeend + Grote Kreek
14 Bospolder/Ekers Moeras/Muisbroek
15 Oude Landen
16 Bremweide
17 Ertbrugge en omgeving
18 Rivierenhof/Ruggeveld
19 Nachtegalenpark
20 Fort 6
21 Park van Eden
22 Vallei Kleine Struisbeek
23 Klaverblad/Cleydal/Hollebeek
24 Fort 7
25 Schoonselhof
26 Fort 8 + Sorghvliedt/
27 Hobokense Polder
28 Burchtse Weel
29 Galgenweel
30 Vlietbos
31 Het Rot
32 Blokkersdijk
33 Sint Annabos
34 Linkeroever slikken en schorren
35 Schelde
36 Schorre Fort Sint Filip/Noordkasteel
37 Margueriedokje

38 Hof De Bist
39 Bouckenborghpark
40 Te Boelaerpark
41 Boekenbergpark
42 Prieel/Spoorwegberm
43 Begraafplaats Berchem
44 Den Brem/Hollebeek

Ecoverbindingen
  A Knoop E17
  B Bluegate
  C Spoorlijn 52 Noord
  D Spoorlijn 52 Zuid
  E RWZI A12
  F Knoop E19 Zuid
  G Knoop E19 Noord
  H Verlegde Schijns

Eco-connector
  X Ringbermen/Straatsburgdok
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Indicatorsoorten en doelsoorten van de ecologische kerngebieden van Antwerpen _ Basistabel 2015

Nr Naam Soortgroep FLORA PAD ZOOGDIEREN VISSEN LIBELLEN, VLINDERS EN INSECTEN REPT / AMF

Soort

Bl
au

w
e 

kn
oo

p

Bl
au

w
e 

ze
gg

e

Bl
ee

k 
kw

el
de

rg
ra

s

Bo
rs

te
lg

ra
s

Bo
sa

ne
m

oo
n

Bo
sk

or
ts

te
el

Bo
so

rc
hi

s

Bi
je

no
rc

hi
s

Bu
nt

gr
as

D
al

kr
ui

d

D
oo

rs
ch

ijn
en

d 
st

er
re

nk
ro

os

D
w

er
gv

ilt
kr

ui
d

Ec
ht

 le
pe

lb
la

d

Ec
ht

e 
gu

ld
en

ro
ed

e

Ee
nj

ar
ig

e 
ha

rd
bl

oe
m

G
ev

le
ug

el
d 

he
rts

ho
oi

G
ra

sk
lo

kj
e

G
ro

te
 k

ev
er

or
ch

is

G
ro

te
 ra

te
la

ar

H
ee

m
st

H
ei

de
fra

nj
em

os

H
en

ge
l

Kl
ei

n 
ta

sj
es

kr
ui

d

Kn
ol

st
ee

nb
re

ek

Kr
ab

be
ns

ch
aa

r

Kr
an

sv
ed

er
kr

ui
d

Kr
ui

pw
ilg

M
an

ne
tje

se
re

pr
ijs

M
oe

ra
sm

el
kd

is
te

l

M
oe

ra
sw

es
pe

no
rc

hi
s

Pi
jp

to
rk

ru
id

Pi
nk

st
er

bl
oe

m

R
ap

un
ze

lk
lo

kj
e

R
eu

ze
nz

w
en

kg
ra

s

R
ie

to
rc

hi
s

R
uw

e 
bi

es

Sa
lo

m
on

sz
eg

el

Sc
ha

af
st

ro

Sc
ho

rre
nz

ou
tg

ra
s

Sp
in

do
tte

rb
lo

em

St
ee

nb
re

ek
va

re
n

St
ru

ik
he

id
e

St
ijv

e 
og

en
tro

os
t

St
ip

pe
lv

ar
en

Ta
nd

je
sg

ra
s

Te
ng

er
 fo

nt
ei

nk
ru

id

Ve
ld

ru
s

W
at

er
na

ve
l

Za
nd

bl
au

w
tje

Za
nd

do
dd

eg
ra

s

Ze
eb

ie
s

Ze
ew

ee
gb

re
e

Zi
lv

er
ha

ve
r

Zw
an

en
bl

oe
m

R
od

e 
ke

lk
zw

am

W
as

pl
at

en

Ba
ar

dv
le

er
m

ui
s

Fr
an

je
st

aa
rt

G
ew

on
e 

dw
er

gv
le

er
m

ui
s

G
ew

on
e 

gr
oo

to
or

vl
ee

rm
ui

s

La
at

vl
ie

ge
r

M
ee

rv
le

er
m

ui
s

R
ui

ge
 d

w
er

gv
le

er
m

ui
s

R
os

se
 v

le
er

m
ui

s

W
at

er
vl

ee
rm

ui
s

G
ew

on
e 

ze
eh

on
d

W
at

er
sp

its
m

ui
s

Bi
tte

rv
oo

rn

R
iv

ie
r- 

/ b
ee

kd
on

de
rp

ad

R
iv

ie
rp

rik

Br
ui

ne
 k

or
en

bo
ut

Bo
sb

ee
kj

uf
fe

r

G
la

ss
ni

jd
er

W
ei

de
be

ek
ju

ffe
r

Zw
er

ve
nd

e 
pa

nt
se

rju
ffe

r

Ar
gu

sv
lin

de
r

Br
ui

n 
bl

au
w

tje

Ei
ke

np
ag

e

H
ei

vl
in

de
r

Kl
ei

ne
 v

uu
rv

lin
de

r

O
ra

nj
et

ip
je

Sc
ho

rv
ilt

bi
j

Ka
m

sa
la

m
an

de
r

Le
ve

nd
ba

re
nd

e 
ha

ge
di

s

Po
el

ki
kk

er

R
ug

st
re

ep
pa

d

Prov. Prior. Soort X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VR bijlage I

HR bijlage II X X X X X

HR bijlage IV

  1 Groot Buitenschoor

  2 Scheldeplateau grens Noord

  3 Grensstrook

  4 De Zouten

  5 Reigersbos

  6 Opstalvallei West

  7 Opstalvallei Oost

  8 Ruige Heide

  9 Kraaienberg

10 Galgenschoor + Potpolder Lillo

11 Galgenschoor dijk

12 Meeuwenbroedplaats

13 Kuifeend / G Kreek / V Schijns

14 Bospolder / E Moeras / Muisbroek

15 Oude Landen

16 Bremweide

17 Ertbrugge en omgeving

18 Rivierenhof / Ruggeveld

19 Nachtegalenpark

20 Fort 6

21 Park van Eden

22 Vallei Kleine Struisbeek

23 Klaverblad / Cleydal 

24 Fort 7

25 Schoonselhof

26 Fort 8 / Sorghvliedt en omgeving

27 Hobokense Polder

28 Burchtse Weel

29 Galgenweel

30 Vlietbos

31 Het Rot / Middenvijver

32 Blokkersdijk

33 Sint Annabos

34 LO slikken en schorren

35 Schelde

36 Schor Fort St-Filip / Noordkasteel

37 Margueriedokje

38 Hof De Bist

39 Bouckenborghpark

40 Te Boelaerpark

41 Boekenbergpark

42 Prieel / Spoorwegberm

43 Begraafplaats Berchem

44 Den Brem / Hollebeek

 X Ringbermen / Straatsburgdok

 Indicatorsoort
 Doelsoort
F fourageren
B broedvogel

Indicatorsoorten zijn soorten die kenmerkend voor een habitattype binnen een kerngebied zijn en tevens kritisch zijn t.a.v. de basiscondities die bij dit 
habitattype horen. Indicatorsoorten komen duurzaam in een kerngebied voor. 
Doelsoorten zijn eveneens kenmerkend voor een habitattype in een kerngebied en de ecologische waarde die dit vertegenwoordigt. Doelsoorten komen 
evenwel (nog) niet, niet permanent of slechts in lage aantallen in een kerngebied voor. 
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Indicatorsoorten en doelsoorten van de ecologische kerngebieden van Antwerpen _ Basistabel 2015

Nr Naam Soortgroep SPINNEN VOGELS
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Prov. Prior. Soort X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VR bijlage I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HR bijlage II

HR bijlage IV

  1 Groot Buitenschoor

  2 Scheldeplateau grens Noord

  3 Grensstrook

  4 De Zouten

  5 Reigersbos

  6 Opstalvallei West

  7 Opstalvallei Oost

  8 Ruige Heide

  9 Kraaienberg

10 Galgenschoor + Potpolder Lillo

11 Galgenschoor dijk

12 Meeuwenbroedplaats

13 Kuifeend / G Kreek / V Schijns

14 Bospolder / E Moeras / Muisbroek

15 Oude Landen

16 Bremweide

17 Ertbrugge en omgeving

18 Rivierenhof / Ruggeveld

19 Nachtegalenpark

20 Fort 6

21 Park van Eden

22 Vallei Kleine Struisbeek

23 Klaverblad / Cleydal 

24 Fort 7

25 Schoonselhof

26 Fort 8 / Sorghvliedt en omgeving

27 Hobokense Polder

28 Burchtse Weel

29 Galgenweel

30 Vlietbos

31 Het Rot / Middenvijver

32 Blokkersdijk

33 Sint Annabos

34 LO slikken en schorren

35 Schelde

36 Schor Fort St-Filip / Noordkasteel

37 Margueriedokje

38 Hof De Bist

39 Bouckenborghpark

40 Te Boelaerpark

41 Boekenbergpark

42 Prieel / Spoorwegberm

43 Begraafplaats Berchem

44 Den Brem / Hollebeek

 X Ringbermen / Straatsburgdok

 Indicatorsoort
 Doelsoort
F fourageren
B broedvogel

De tabel met indicator- en doelsoorten is een ‘levend’ instrument en zal in de loop van de tijd worden aangepast met de resultaten van de terreinopnames  
via monitoring. De initiële lijst is samengesteld op basis van de Natura 2000 - soorten, de provinciale prioritaire soorten en de rode lijst - soorten die 
voorkomen rond Antwerpen. Deze lijst is in samenspraak met de begeleidingsgroep van deskundigen aangepast, waarbij soorten werden toegevoegd of 
verwijderd op basis van de op dat ogenblik beschikbare kennis. 
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SOORTEN _ MEETLAT VOOR BIODIVERSITEIT

De indicator- en doelsoorten zijn kenmerkend voor 
de habitattypes binnen een kerngebied en vormen 
een weergave van de ecologische kwaliteit en 
functioneren van het gebied. 

Op het grondgebied van Antwerpen komen  
verspreid over de verschillende kerngebieden 
heel wat habitattypen voor. Water en de ermee  
gerelateerde habitats zoals slikken, schorren, riet  
en moeras, nemen ongeveer één derde van de  
oppervlakte van de groenblauwe structuur in. 

De monitoring van de indicator- en doelsoorten is 
ook belangrijk in het kader van de realisatie van 
het Natura 2000 - netwerk. Dit netwerk omvat de 
natuur die door de Europese richtlijnen (vogel- en 
habitatrichtlijn) is beschermd. 

In Vlaanderen wordt het Natura 2000 - netwerk  
geoperationaliseerd d.m.v. de gewestelijke  
instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) en de  
specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD).  
De G-IHD’s tonen aan wat er in het totaal in  
Vlaanderen nodig is om de bedreigde Europese  
soorten en habitats een toekomst te geven. De  
S-IHD’s vertellen welk deel van deze opdracht per 
gebied van toepassing is. 

In Antwerpen zijn vier Natura 2000 - gebieden 
weerhouden:
- Schelde- en Durmeëstuarium (habitat-RL)
- Fortengordel (habitat-RL)
- Schorren en polders Benedenschelde (vogel-RL)
- Kuifeend en Blokkersdijk (vogel-RL)

EUTROOF WATER

gewone waternavel

tenger fonteinkruid

bittervoorn

rivierdonderpad

rivierprik

gewone zeehond

kamsalamander

levendbarende hagedis

waterspin

aalscholver

bergeend

geoorde fuut

grote zaagbek

grote zilverreiger

ijsvogel

kleine zilverreiger

kleine zwaan

krakeend

kuifeend

lepelaar

purperreiger

roerdomp

slobeend

visdief



SLIK_SCHOR_MOERAS

doorschijnend sterrenkroos

echt lepelblad

heemst

moerasmelkdistel

moeraswespenorchis

rietorchis

ruwe bies

schorrenzoutgras

bruine korenbout

glassnijder

schorviltbij

zwervende pantserjuffer

argusvlinder

bruin blauwtje

kleine vuurvlinder

rietzanger

rosse grutto

waterral

waterrietzanger

wilde zwaan

woudaapje

wulp

zwarte stern

schorrewolfspin

stekelrugje

blauwborst

bosruiter

kleine waterhoen

kleinst waterhoen

kluut

porseleinhoen

zeebies

zeeweegbree

laatvlieger

meervleermuis

watervleermuis

beekzakspin

moeraspareltje

schorretandkaakspindotterbloem



GRASLAND

bijenorchis

blauwe zegge

mannetjesereprijs

pijptorkruid

rosse vleermuis

bermknobbelkopje

ringpootzwartkop

rotskampoot

blauwe knoop

éénjarige hardbloem

rapunzelklokje

bleek langpalpje

gewone sprietspin

voorkopstruikdwergspin

blauwe kiekendief

gevleugeld hertshooi

grasklokje

stijve ogentroost

veldrus

heidespoorspin

kleine heidehangmatspin

bruine kiekendief

veldleeuwerik

grote ratelaar

knolsteenbreek

zilverhaver

gewone dwergvleermuis

putkopruwborstje

rietkogelspin

zwartkopmeeuw

oranjetipje

wasplaten



BOS_PARK

bosanemoon

boskortsteel

reuzezwenkgras

bosorchis

dalkruid

echte guldenroede

grote keverorchis

hengel

pinksterbloem

salomonszegel

schaafstro

stippelvaren

baardvleermuis

franjestaart

gewone grootoorvleermuis

ruige dwergvleermuis

herfststrooiselspin

boompieper

boomvalk

gekraagde roodstaart

matkop

middelste bonte specht

nachtegaal

roodborsttapuit

wielewaal

zomertortel

zwarte specht

eikenpage

rode kelkzwam



HEIDE_STUIFDUIN

borstelgras

buntgras

dwergviltkruid

heidefranjemos

klein tasjeskruid

kruipwilg

struikhei

tandjesgras

zandblauwtje

zanddoddegras

boomleeuwerik

nachtzwaluw

heivlinder



URBAAN

steenbreekvaren

WEILAND_SLOTEN

bleek kweldergras

krabbenscheer

kransvederkruid

zwanebloem

waterspitsmuis

poelkikker

rugstreeppad

bosbeekjuffer

weidebeekjuffer



RECREATIECLUSTERS

Er werden 25 recreatieclusters in Antwerpen  
geselecteerd. Dit zijn plekken in de open  
ruimte waar recreatieve functies zoals  
volkstuinen, sportvelden,... ingericht kunnen  
worden. Binnen deze clusters kunnen alle  
infrastructuren en faciliteiten (verlichting, kunst-
grasvelden, berghokken, clublokalen,...) die  
nodig zijn om de recreatieve functies uit te  
oefenen voorzien worden. De recreatieve  
functies zijn de plekken waar nieuwe harde  
recreatie kan ingeplant worden of waar  
bestaande activiteiten betere ontwikkelings- 
kansen krijgen. (nrs 1 - 25)

Sommige recreatieve activiteiten zijn vandaag 
al in waardevolle landschappen gelokaliseerd. 
Deze functies kunenn behouden blijven, maar de 
impact op het landschap dient geminimaliseerd 
te worden. Indien herinrichting geen oplossing 
biedt, dient voor herprogrammatie of selectieve 
afbouw geopteerd te worden. Op deze plekken 
kan recreatie indien deze voldoende in het land-
schap geïntegreerd wordt. (nrs A - H)

In overleg met het sportbeleid werden een aantal 
kleinschalige sportlocaties opgelijst waar clubac-
tiviteiten in de toekomst niet meer gesteund wor-
den. Het gaat om 12 locaties. Daarbij wordt nog 
een onderscheid gemaakt tussen:

• 4 clubs die actief dienen gehouden te worden 
en waarvoor dus een herlocalisatie op lange 
termijn noodzakelijk is. Deze clubs hebben 
op hun huidige plek geen toekomst omdat 
het niet mogelijk is er ontwikkelingskansen te 
creëren. (nrs a - d)

• 2 clubs dienen op korte termijn  
geherlocaliseerd te worden. I.f.v. betere  
efficiëntie worden ze gebundeld in de  
recreatieclusters. (nrs e - f)

• De 6 overige sportvelden krijgen geen  
prioriteit in het sportbeleid en doven uit  
zonder herlocalisatie. (nrs g - l)

 308  BIJLAGE BIJ ACTIEPROGRAMMA



 309BIJLAGE BIJ ACTIEPROGRAMMA 

12

3

4

5

H
6

7
8

9

10

1112

G

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23
2425

A
B

C

D

E

a

b

c

d
ef

g

h

i

j

k
l

F

Recreatieclusters
  1 het Rooi
  2 Wilrijkse Plein
  3 Maccabi
  4 Moerelei 
  5 Galgenweel
  6 Sint-Annastrand
  7 Groenenhoek
  8 Oude Donk
  9 Silsburg
10 Ruggeveld
11 Bosuil
12 Carrettestraat
13 Laagland
14 Oude landen
15 Rozemaai
16 Zandweg
17 Armenstraat
18 Hof De Bist
19 Hagelkruis

20 Quebecstraat
21 Tampicoplein
22 Atletiekstraat
23 Stuivenberg
24 Sneeuwbeslaan
25 Valaardreef

Geïntegreerde recreatie
  A Fort 8
  B Fort 6
  C Nachtegalenpark
  D Rivierenhof
  E Krommestraat
  F Middenvijver
  G Groen Hart  
  H Ch. De Costerlaan

Uitdovende recreatie
  a Sorghvliet
  b Boekenberg
  c Bouckenborgh
  d Kielpark
  
  e Drakenhoflaan
  f Monnikenhofstraat

  g Herentalsebaan
  h Winterling
  i Rijkswachtkazerne
  j F. Verbieststraat
  k Schroeiweg
  l Steenovenstraat





‘De natuur geeft antwoorden op meer vragen 
dan we ooit al hebben leren stellen.’ 
(N. Newhall)

Onderzoeksbijlage 



Toolbox _ 10 THEMA’S

Strategische thema’s 

Verspreid over de 14 landschappen omvat het  
stadsbreed groenplan 10 thema’s die een strategisch 
instrument vormen om het ‘levendig landschap’ vorm 
te geven. Deze thema’s zijn samen de toolbox die 
benut kan worden om de robuuste groene ruimten te 
optimaliseren. 

Onderzoekscases

De thema’s werden in het deel ‘landschappen’  
besproken bij de gebieden waar ze het meest  
sprekend aan bod komen. Als basis werd binnen de 
betreffende landschappen steeds een welbepaalde 
locatie via ontwerpend onderzoek bestudeerd. In 
deze bijlage worden de 10 onderzoekscases, die input 
voor de toolbox leverden, uitgewerkt. Elke case toont  
illustratief de manier waarop het strategische thema in 
de praktijk toegepast kan worden.  

10 THEMA’S

Vegetatie

Geo-logica

Ontsnippering

Klimaat

Water

Structuren

Beleving

Edu-creatie

Netwerk

Her-gebruik

p244

p246

p248

p250

p252

p254

p256

p258

p260

p262
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p310

p314

p318

p322

p326

p330

p334

p338

p342

p346

10 ONDERZOEKSCASES

Jachthavenslinger

Terbeke

Groenstraat

Bloemenveld

Hoekakker _ Laar

Puihoek _ Leugenberg

Molenakker

Steenoven

Scheldeverbinding

Spoor-Oost
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Case 1 _ JACHTHAVENSLINGER

Huidige situatie

De Scheldeboorden-LO staan vandaag voor een  
grondige transformatie. In het kader van het  
Sigmaplan wordt een aanpassing van de waterkering 
gepland. Die werken vormen een uitgelezen kans om  
niet alleen de bescherming tegen het water te  
verbeteren, maar ook om de natuurwaarden te  
versterken, het recreatieve en klimaatadaptieve  
potentieel te optimaliseren en de beleving van de 
Scheldeoever te herdenken. 

De zone aan de jachthaven is binnen deze  
context een interessante onderzoeksplek omwille van: 
● de mogelijke herlocalisatie van de camping
● de behoefte om de horecacluster op te pimpen
● een dualiteit strand_park in de open ruimte
● de impact van de dijkwerken (dijk als scherpe grens)
● de breuk in de lineariteit van het Scheldetraject 

Wat als... de habitateigen vegetatie kansen krijgt? 

De huidige open ruimte langs de Scheldeboorden_LO  
verschilt qua inrichting weinig van om het even 
welk ander parkje of straat in de stad. Er is typische  
cultuurbeplanting aanwezig zoals liguster, berberis, 
sneeuwbes, philadelphus, paardekastanje en plataan.  
Dit is opmerkelijk want het landschap langs de  
Schelde en op Linkeroever verschilt sterk van de rest 
van Antwerpen wat betreft de fysische basis.  

Buitendijks is het land onderhevig aan de getijden  
met kenmerkende slikke- en schorrebeplanting.  
Binnendijks zijn de gronden vanaf eind 19e eeuw op-
gehoogd met grof zand en slib. Door die voedselarme 
bodem was het opgehoogde gebied oorspronkelijk 
een schraal duinenlandschap. De belevingswaarde 
daarvan droeg ongetwijfeld bij tot het succes van de 
‘plage’. 

De habitatcondities (zaden- en voedselarme bodem 
+ veel wind) zorgden er ook voor dat zich bijzondere  
flora op Linkeroever vestigde. Zo komt er vanaf  
midden vorige eeuw o.a. groenknolorchis ter hoogte  
van Sint-Anna voor, een plant die volgens de  
habitatrichtlijn beschermd is en vrij zeldzaam in  
Vlaanderen. 

Het successieproces, dat na de opspuiting spontaan 
startte, transformeerde geleidelijk de condities in  
delen van Linkeroever. Het open duinensysteem  
veranderde lokaal door natuurlijke verrijking van 
de bodem in ruigte en uiteindelijk in bos. Langs de  
Scheldeboorden is de open ruimte echter onderhevig  
aan de wind gebleven. Los plantmateriaal werd  
makkelijker weggeblazen waardoor er minder  
bodemverrijking plaatsvond. Daardoor zijn er tot 
vandaag nog steeds stukken aan te treffen waar de 
vegetatie, eigen aan het duinenlandschap, is blijven 
bestaan. 

Grote delen van de linker Schelde-oever kregen  
echter een kunstmatige inrichting door de aanvoer 
van teelaarde, inzaaiing met gras en de aanplant van 
populaire landschapsvreemde planten.  

In deze case wordt bekeken hoe de continuïteit van de  
open ruimte tussen de horecacluster en de  
voetgangerstunnel versterkt kan worden door o.a. 
de beplanting te transformeren. Doel is de verloren 
beeldkwaliteit en natuurlijke waarden van het duinen-
landschap terug op te waarderen.  

Restanten duinenvegetatie

Huidige landschapsvreemde beplanting

Duinen aan de ‘plage’
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VEGETATIE

Vandaag zijn er een viertal vegetatietypes te onderscheiden in de zone langs 
de Scheldebocht: 

● Ter hoogte van Sint-Anna werd aan de waterlijn een strand aangelegd met 
aangevoerd grofkorrelig schelpenzand. 

● De overige buitendijkse delen worden gekenmerkt door een schrale 
zandbodem en een duinenvegetatie. Die gaat op sommige plekken richting 
de rivier over in schorren en slikken. 

● Op en rond het bestaande dijklichaam bestaat de toplaag uit kleiïge teelaarde, 
vermengd met zand. Daarop is gras ingezaaid. 

● Binnendijks is op de opgespoten zandgrond een voedselrijke teelaardelaag 
ontstaan door o.a. bladval. In deze toplaag is gras ingezaaid. 
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Het oorspronkelijke duinenlandschap wordt terug naar 
de oppervlakte gebracht. Onder de toplaag teelaarde 
is nog steeds de schrale zandbodem aanwezig. Door 
lokaal de teelaarde weg te plaggen of een grasland-
beheer toe te passen krijgt de typische duinvegetatie 
terug een kans en wordt de landschappelijke identiteit 
van de plek hersteld. 

Door de duinenvegetatie langs de volledige Schelde-
oever door te trekken wordt de beeldkwaliteit opgetilt. 

In combinatie met de geplande herprofilering van de 
dijk kan de sfeer van Sint-Anneke versterkt worden. 
I.f.v. de doortrekking van de waardevolle slikke en 
schorren wordt het dijklichaam verschoven. Het zand-
strand wordt boven op de dijk ingericht en komt zo tot 
aan de horecastrip. 

De landschapstransformatie is geen abrupte ingreep 
maar beoogt een geleidelijke omvorming naar een 
meer geschikte vegetatie voor de zandbodem d.m.v. 
een extensiever onderhoud. Plaggen wordt slechts in  
tweede orde op specifieke plekken toegepast en  
gebeurd gecombineerd met hermodellering. 

Robinson _ bestaande situatie

Robinson _ graslandbeheer

Robinson _ schrale duinenvegetatie na plaggen

Duinriet

Biggekruid

Moerasmelkdistel

Zanddoddegras

Duinreigersbek
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Door aangepast beheer komen de typische  
duinsoorten terug tot ontwikkeling. Dit zijn o.a.  
biggekruid, duinreigersbek, duinriet,grote zandkool, 
moerasmelkdistel, zanddoddegras, zandweegbree, 
zulte en zeebies. 

Bestaande bomen worden bij natuurlijke uitval  
vervangen door soorten eigen aan de zandbodem.  
Dit zijn o.a. esdoorn, berk, grauwe els en zomereik. 

Aandachtpunten bij de inrichting van het landschap op 
de linker Schelde-oever zijn de wandelpaden en de 
aanwezigheid van de populieren. 

Vandaag is er een heel netwerk van paden langs de 
linker Schelde-oever, maar de materialisatie ervan 
is ietwat ongelukkig. Er werden klinkers en kasseien  
gebruikt, beiden in een recht verband gelegd. Door de 
zandige ondergrond zijn ze gevoelig voor verzakking 
en spoorvorming, hetgeen voor de gebruikers ervan 
onaangenaam tot soms zelfs onveilig is. Een mooi  
en functioneel alternatief, passend in het landschaps-
beeld, kan schelpenasfalt zijn. 

Bij het beeld van de opgespoten zandgrond horen op 
Linkeroever ook onlosmakelijk de populieren, die er 
massaal aangeplant werden om de oorspronkelijke 
onderliggende natte poldergronden droog te maken. 
Op heel wat plekken vormen ze vandaag schermen 
die het landschap verdelen i.p.v. de samenhang te  
bevorderen. Deze schermen worden verwijderd of 
opengewerkt. Op sommige plaatsen zijn echter ook 
mooie groepen statige populieren aanwezig. Deze  
versterken de identiteit van Linkeroever en worden 
geïntegreerd in het landschap. 

Zomereik Berk

Esdoorn Grauwe els
Kasseien Klinkers

Spoorvorming

Verzakking

Paden in schelpenasfalt als alternatief

Scherm Scherm

Groep

Groep

Referentie Ecogolf Kallo

Referentie Millingerwaard

Grote zandkool

Zandweegbree

Zeebies

Zulte

VEGETATIE
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Case 2 _ TERBEKE

Huidige situatie

Het bedrijventerrein Terbeke is ontwikkeld langs de 
vallei van de Struisbeek. Het werd genoemd naar 
het erin opgenomen voormalig kasteeldomein ‘Ter 
Beke’, waarvan de benaming duidelijk verwijst naar  
de waterloop. Dit is de zone waar de Boomse  
kleilaag dagzoomt. De benaming van het  
kasteeldomein ‘Cleydael’ refereert ernaar. De  
combinatie van de waterloop en aanwezige kleibellen 
zorgt voor een watergevoelige ondergrond. 

De zone van het bedrijventerrein is binnen deze  
context een interessante onderzoeksplek omwille van: 
● de herhaaldelijke overstromingsproblematiek
● enkele reële herontwikkelingsvragen
● de synergie met de recreatiecluster
● aanwezige potenties in de terreinstructuur
● het ombuigen van ruimtedruk naar intensifiëring 

Wat als... de terreinlogica gevolgd wordt? 

De open ruimte in de zuidrand van Antwerpen wordt 
in belangrijke mate bepaald door de Struisbeek. Die 
vormt, samen met een heel aantal kleine zijtakken, de 
drager van de huidige ecologisch waardevolle delen 
van het landschap. Ook de Hollebeek neemt, zij het 
op een bescheidener schaal, een gelijkaardige rol op. 

De waarde van deze groenblauwe structuur wordt 
voor een groot deel bepaald door het feit deze open  
ruimten al lange tijd vrij intact gebleven zijn. 

De kasteeldomeinen, die typerend voor de zuidrand 
zijn, werden destijds allemaal op de beekstructuren  
geënt. Hun vijvers en grachten werden ingeschakeld  
in de waterhuishouding van de omgeving. Ook de  
forten zijn op plaatsen in het landschap gelokaliseerd 
waar ze deel uitmaken van het hydrologisch systeem. 

Groenblauwe structuur anno 1948

wadden

Moerelei

Struisbeek

 318  ONDERZOEKSBIJLAGE_ TOOLBOX THEMA



GEO-LOGICA

Vandaag is de historische groenblauwe structuur 
nog grotendeels intact, behalve ter hoogte van het  
bedrijventerrein. Tussen de domeinen Klaverblad en  
Terbeke is een kleine waterloop, inclusief de  
omringende groenzone verdwenen. Dit blijkt vandaag  
niet zonder gevolgen, want deze plek kampt nu  
regelmatig met wateroverlast. 

De historische kaarten duiden de herkomst van deze 
waterproblematiek binnen de geologische logica van 
de omgeving. De naam ‘Moerelei’ verwijst naar de 
oorspronkelijke terreincondities: moeras. De weg zelf 
lag hoger en droger, net op de waterscheidingslijn. 

De zone rond de verdwenen waterloop bestond uit 
nat bos en werd destijds ‘de wadden’ genoemd. Dit 
duidt op zeer natte condities. Het oppervlaktewater uit 
de omgeving kwam er samen en vloeide af naar de 
Struisbeek. Het Ferrarisbos is het enige restant. 

Groenblauwe structuur anno 2015

Ferrarisbos

bedrijven

bedrijven
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De reliëfkaart toont hoe Terbeke vandaag geklemd 
ligt tussen een hoger plateau en de beekvallei. Het  
bedrijventerrein helt in zuidelijke richting naar de 
Struisbeek af. De hele omgeving wordt gekenmerkt 
door vochtige zandleemgronden met in het bedrijven-
terrein twee nattere gebieden, net ter hoogte van de 
verdwenen wadden. Deze hadden een bufferende 
functie: het oppervlaktewater van het plateau werd er 
verzameld en vertraagd afgevoerd. 

De afstromingskaart bevestigt deze indicatie en 
toont waar de oorzaak van de huidige wateroverlast  
ontstaat. De natte zones vallen samen met de  
plaatsen waar het oppervlaktewater zich nog steeds 
binnen het bedrijventerrein verzamelt. 

De site aan de zuidelijke rand van het bedrijventerrein  
doorbreekt de natuurlijke afwatering waardoor het  
oppervlaktewater niet meer weg kan naar de  
Struisbeek en ter hoogte van de Terbekehofdreef  
bijeenkomt. Hetzelfde fenomeen doet zich in mindere 
mate voor ter hoogte van de Electronicalaan. 

De effecten van de blokkage van de natuurlijke  
afwatering worden nog versterkt door de enorme  
verzegeling. Maar liefst 90% van het bedrijventerrein  
wordt ingenomen door bebouwde of verharde  
oppervlakte. Dit percentage ligt zelfs circa 10% hoger 
dan de verzegelingsindex van het hele havengebied. 
Hierdoor is er nagenoeg geen infiltratie meer mogelijk 
en neemt de af te voeren hoeveelheid oppervlakte-
water aanzienlijk toe. Dit water botst aan de zuidelijke 
site tegen een ondoorlatende muur van bebouwing en 
verharding en creëert regelmatig wateroverlast. 

Vanaf de waterscheiding (Moerelei) blijven er vandaag 
3 plekken over binnen de bedrijvensite die nog een 
cruciale rol in de natuurlijke terreinlogica vervullen:
● de recreatiecluster aan de Moerelei
● het Ferrarisbos
● het Terbekehof

Dit zijn de plekken waar het water zich begint te  
verzamelen en nog bufferruimte beschikbaar is.  
I.p.v. het water snel via het reliëf af te voeren is een 
vertragend systeem loodrecht op de helling wenselijk. 
Daarin wordt het water vertraagd afgevoerd en naar 
de buffers in de open plekken gebracht i.f.v. infiltratie. 
Doorheen de zuidelijke site zijn cruciale doorbraken 
nodig om bij extreme neerslag vanuit de buffers het 
resterende water naar de Struisbeek te laten vloeien. 

Reliëf 

Bodemvochtigheid

Afstroming

Bebouwing en verharding

Waterafvoerlogica vandaag

Waterafvoerlogica gewenst
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De 3 open plekken vormen de uitgangs- 
punten om de terreinlogica te herstellen. In 
het bedrijventerrein zijn ze gesitueerd op 
plaatsen die zich i.f.v. de waterafstroming 
voor de probleemlocaties bevinden. Het zijn  
dan ook de enige logische punten om  
efficiënte buffering te organiseren: het water  
wordt erin opgevangen voor het collectief de 
laagste bebouwing bereikt. Daardoor kan 
ook het watervolume dat richting Struisbeek 
gaat ingeperkt worden.  

De realisatie van een logisch watersysteem 
gebeurt in 4 stappen:

● Bufferen / infiltreren
Het Terbekehof en Ferrarisbos worden als 
buffer- en infiltratiezones ingezet. Het bos 
vervult nu al die functie en wordt daarom 
gevrijwaard. Indien nodig wordt het als 
nat bos geoptimaliseerd. In het bos kan 
al een deel van de huidige waterstroom, 
die nu ter hoogte van Terbeke samenkomt,  
vroeger opgevangen worden. Normale  
regenbuien (T5) worden beheersbaar. 

● Vertraagd afvoeren
In tweede fase wordt de waterafvoer in de 
straten volledig geheroriënteerd naar deze 
buffers. Daarmee wordt een vertraagde 
afvoer gerealiseerd. Ter hoogte van Isvag 
wordt de herontwikkeling van het gebouw 
gebruikt om de beek meer ruimte te ge-
ven. Grote regenbuien (T20) worden beter  
beheersbaar. 

● Doorsteken
Vervolgens worden cruciale verbindingen 
tussen buffers en beekvallei aangelegd  
om bij extreme regenbuien (T100) een  
afvoer van het resterende hemelwater  
mogelijk te maken.  

● Efficiënt organiseren
Het streefdoel is om in de toekomst 
de contactzone tussen landschap en  
bedrijvigheid te verbeteren en de  
beekvallei haar natuurlijke werking terug  
te geven. Bij herorganisatie van bedrijven  
wordt een efficiënter ruimtegebruik  
geïntroduceerd. Buitenopslag wordt in 
nieuwe gebouwen georganiseerd. 

Struisbeek _ verharding & 1 bouwlaag

Struisbeek _ waterbuffer & 7 bouwlagen

Korte termijn

Middenlange termijn

Lange termijn

Streefbeeld

GEO-LOGICA
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Case 3 _ GROENSTRAAT

Huidige situatie

Nagenoeg alle delen van de Zuidelijke Kamers zijn 
ecologische kerngebieden. De samenhang tussen 
deze gebieden is in de naoorlogse suburbanisatiegolf 
zo goed als verdwenen. Verlinting en uitwaaierende 
woonwijken doorsnijden vandaag het landschap en 
creëren de typische kamers. Hiertussen ontbreken de 
nodige fysische relaties om het landschap optimaal 
als een geheel te laten functioneren. 

De zone aan de Groenstraat is binnen deze context 
een interessante onderzoeksplek omwille van: 
● de Hollebeek als drager voor de ecorelatie
● de morfologische opbouw van de barrière
● de aanwezige mobiliteitsproblemen
● de potentie als recreatieve verbinding
● de schakeling tussen 3 van de 4 kamers

Wat als... de versnippering wordt opgeheven?

In de open ruimte van de Antwerpse zuidrand zijn  
3 elementen bepalend in de landschapsbeleving:
● de waterstructuur, geënt op de beken
● het ecologisch waardevolle netwerk
● het historisch erfgoed

Deze elementen kennen een intense verweving. De 
ecologische kerngebieden zijn allemaal verbonden 
met het watersysteem en gegroeid uit de historische 
structuren (kasteeldomeinen en forten). De symbiose 
tussen cultuur, natuur en water is in elke landschaps-
kamer aanwezig en vormt attractieve groene parels. 

De groene parels zijn op zichzelf levendige plekken 
in de open ruimte, maar ze zijn ook gebaat bij een  
betere onderlinge interactie en samenhang. 

Groenblauwe structuur zuidrand

Zorghvliedt

Fort 8
Fort 7
Schoonselhof

Klaverblad
Terbeke

Monnikenhof

Hemiksemhof

Cleydael

Steytelinck

Fort 6

Groeningenhof

Solhof

Hollebeek

Kleine Struisbeek

Benedenvliet
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ONTSNIPPERING

Vandaag is er zowel van noord naar zuid als van  
oost naar west al een zacht traject door de Zuidelijke  
Kamers aanwezig. Dit verbindt enkele parels en kan 
nog op bepaalde locaties verbeterd worden. Dit o.a. 
wat betreft conflictpunten met ander verkeer of met 
bebouwing, zoals het kruisen of samenvallen met  
toegangswegen, onderbrekingen in het traject of  
onduidelijkheid in de continuïteit. 

Het bestaande netwerk verbindt ook niet alle parels 
onderling in de regionale open ruimte. Aanvullingen 
zijn wenselijk i.f.v.:
● de mogelijkheid om lussen te maken tussen Fort 8, 

Klaverblad, Fort 7 en Schoonselhof.
● de opwaardering van het Ferrarisbos als een 

nieuwe parel binnen het landschap. 
● de doorwaadbaarheid van het Schoonselhof.
● de samenhang met en bereikbaarheid van de 

voorzieningen (o.a. scholen) in de wijk Valaar. 
● de samenhang tussen de forten 6, 7 en 8 onderling. 

De aanvullingen kunnen gerealiseerd worden door:
● missing links op te lossen 

- ontbrekende stukken paden aanleggen
- bestaande paden verbeteren (betreedbaar en 

confortabel maken)
● barrières weg te nemen 

- afsluitingen elimineren
- extra toegangen creëren 
- oversteekplaatsen veilig herinrichten

Eén van de plekken die hierbij een belangrijke rol  
kan invullen is de Groenstraat.

Bestaand zacht netwerk Aanvullingen zacht netwerk

Gewenst zacht netwerk Zuidelijke Kamers
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De Groenstraat vormt vandaag een barrière tussen  
het Schoonselhof en Klaverblad. Dit is een vrij recent  
fenomeen. Tijdens het interbellum was deze straat  
nog een landelijke verbinding tussen kastelen  
onderling. Erlangs was geen bebouwing aanwezig. Er 
zijn dan 3 fasen in het ontstaan van de barrière te  
onderscheiden:
● Jaren 1940: bouw centraal lint rijwoningen
● Jaren 1970: nieuwe woningen aan de koppen
● Jaren 1990: invulling restpercelen
Daarmee worden geleidelijk de relaties tussen de  
grotere open gebieden doorgeknipt. 

De historische evolutie is terug te vinden in de  
morfologische opbouw van de Groenstraat, waarin  
3 onderdelen te onderscheiden zijn:
● de noordkop met strakke bouwfragmenten
● het centrale deel met een lint rijwoningen
● de zuidkop met adhoc ingeplante woningen
Deze opbouw wordt als uitgangspunt aangenomen  
om te zoeken naar een oplossing tegen de  
versnippering van de open ruimte. 

Het centrale deel biedt weinig mogelijkheden om 
de relatie tussen het Schoonselhof en Klaverblad te  
versterken. De morfologie van de noord- en zuidkop 
heeft hiervoor wel potenties. Hierbij spelen de open-
werking van het Schoonselhof, de continuïteit van de 
Hollebeek en de doorsteek aan de Moerelei een rol. 

Voor de zuidkop wordt het tracé van de Moerelei als  
basis gebruikt. Hierlangs zijn segmenten met een  
andere beleving gelegen. Deze bepalen punten met 
een bijzondere uitstraling naar de open ruimte toe. 

In het segment ter hoogte van de Groenstraat wordt 
de groene verbinding momenteel 4 keer onderbroken 
door infrastructuur. 

Door de ontsluiting van de woningen in een lus op 
de Groenstraat aan te takken en de ontsluiting van  
het laatste bedrijfsperceel rechtstreeks op de  
Terbekehofdreef te enten, blijft 1 onderbreking over 
aan de Groenstraat zelf. Er ontstaat een robuustere  
groene verbinding. Het woonweefsel kan  
vervolledigd worden. Een recreatief fietspad door de 
verbinding maakt de connectie tussen Schoonselhof 
en Klaverblad. 

Noordkop Groenstraat

Centraal Groenstraat

Zuidkop Groenstraat

Moerelei

Kop zuid 
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Voor de noordkop vormt de Hollebeek de  
onderzoeksbasis. Er bestaat een dualiteit tussen  
enerzijds het beektracé, dat achter de bebouwing  
verstopt zit, en anderzijds het trage traject, dat  
prominent via de drukke St-Bernardsesteenweg  
loopt. Vanuit het Schoonselhof botst één van de 
hoofdassen op de beek en de omheining. 

Momenteel worden de logische trajecten van zowel  
de beek als de trage verbindingen herhaaldelijk  
onderbroken door grote verharde oppervlakken. 

Op korte termijn kunnen quickwins gemaakt worden 
door: 

● het Schoonselhof van een nieuwe extra toegang 
te voorzien die aansluit op de parkas en via de 
woonwijk naar het fietspad aan de St-Bernardse-
steenweg loopt. 

● de parkeergelegenheden binnen de sociale 
woonwijk ruimtezuinig her in te richten waardoor 
meer ruimte aan de Hollebeek gegeven kan  
worden. 

Op langere termijn vormt de hoek met de sociale 
huisvesting een opportuniteit aangezien hier slechts  
2 grondeigenaars betrokken zijn. Bij herbouw  
kunnen de nieuwe bouwvolumes naar de  
St-Bernardsesteenweg toe geschoven worden,  
waardoor langsheen de Hollebeek ruimte ontstaat 
voor groen en daarlangs een aangenamer tracé voor  
langzaam verkeer. Parkeren wordt ondergronds  
opgelost. Afhankelijk van het aantal bouwlagen kan 
deze herstructurering niet alleen een winst aan open 
ruimte opleveren, maar is ook verdichting mogelijk. 

Het ultieme streefdoel is om de Hollebeek uiteindelijk 
terug volledig zichtbaar en beleefbaar te maken van-
uit de Groenstraat. Daarvoor is echter een complexer 
bouw- en grondbeleid nodig m.b.t. de diverse private 
percelen langs beide zijden van de Groenstraat. 

Het herstel van de continuïteit van het beektracé is 
niet alleen i.f.v. beleving en langzame trajecten een 
meerwaarde. Ook voor de ecologische samenhang 
van de beekhabitat biedt dit heel wat voordelen voor 
allerlei flora en fauna (o.a. amfibieën,...). 

Hollebeek

Schoonselhof doorsteek

 passage Hollebeek

bestaand

korte 
termijn

lange 
termijn

streefbeeld

ONTSNIPPERING
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Case 4 _ BLOEMENVELD

Huidige situatie

Bloemenveld is gesitueerd op een kruispunt van  
verschillende open ruimte - figuren: de fortengordel, 
de groene vinger en de beekvallei. Maar ook binnen  
de stad ligt het gebied op een bijzondere locatie. Het 
ligt langs de overgang tussen twee districten (Wilrijk  
en Antwerpen), het raakt aan de grens met  
randgemeente Edegem en het wordt omgeven door  
de infrastructuren van de R11 en E19. Al deze  
randcondities hebben er toe geleid dat Bloemenveld 
vandaag een merkwaardige mengeling van allerlei 
typologieën is geworden, zowel qua bebouwing als 
open ruimte - gebruik en -inrichting. 

Het gebied is binnen deze context een interessante 
onderzoeksplek omwille van: 
● leegstand en vaag gebruik van bedrijfsgebouwen
● een onduidelijke identiteit van de woonfragmenten
● de relatie met fort 6
● structurele potenties voor de open ruimte
● het kanaliseren van de recreatiedruk 

Wat als... klimaatadaptatie doorwerking krijgt?

De ligging van Bloemenveld t.o.v. de open ruimte - 
figuren creëert op het terrein een variatie in groene 
plekken. Er zijn drie groentypologieën aanwezig:

● Bloemenveld zelf heeft een eerder open karakter en 
wordt gekenmerkt door weilanden en restanten van 
kleine landschapselementen. Deze vormen samen 
een opeenvolging van kleine kamers. 

● Aan de westelijke zijde grenst Bloemenveld 
rechtstreeks aan Fort 6, het Steytelinckpark en de 
universiteitscampus. Deze zones hebben eerder  
een parkachtige inrichting met vijvers, bos- en  
graspartijen. 

● Aan de oostelijke zijde wordt Bloemenveld 
begrensd door het bermenlandschap van de E19. 
Dit is een gesloten bomenrijke zone. 

Open ruimte - figuren Groentypologieën

Park

Kamers

Bermen

Bomen
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In de noordzuid-richting creëert een andere factor diversiteit  
in de open ruimte, namelijk het reliëf. Bloemenveld helt af naar 
de Kleine Struisbeek. Tussen het hoogste en laagste punt van 
het gebied is er een hoogsteverschil van bijna 4 meter. 

Dit hoogteverschil vertoont overeenkomsten met de bodem-
vochtigheid. Hoe meer zuidelijk gelegen, hoe vochtiger de  
gronden worden. Ter hoogte van de volkstuinen aan de  
Edegemsesteenweg is de ondergrond al erg nat. Het gebied 
watert via een zijtak in de Kleine Struisbeek af en vormt het 
begin van de wateraanvoer naar de Struisbeekvallei. 

De combinatie van open en gesloten landschapsdelen, samen 
met de aanwezigheid van het water, vormen de basis om het  
gebied te versterken als klimaatcorridor van de stad.  
Bloemenveld kent volgens de CLUHI-kaart slechts een  
beperkte opwarming en ligt i.f.v. de dominante windrichting 
(ZW) gunstig om de koele lucht dieper de kernstad in te bren-
gen.

KLIMAAT

Ook m.b.t. waterregulatie heeft Bloemenveld interessante  
eigenschappen. Volgens de logica van bodem en reliëf zou  
in het gebied ideaal een gradatie van waterinfiltratie (en  
hergebruik), via waterbuffering naar uiteindelijk afvoeren  
moeten geïmplementeerd worden om in de stroomopwaartse 
zones van de Struisbeekvallei reeds de impact van het water 
aan te pakken. 

De realiteit toont echter net het omgekeerde beeld. In de  
noordelijke zone is een duidelijke afwatering en een maximale 
verzegeling aanwezig. In het centrale deel verstoort bebou-
wing de bijkomende afwateringstracés. In de meest zuidelijke 
en natte zone tenslotte is een versnelde drainering aangelegd 
i.f.v. de volkstuinen. 

Reliëf Bodemvochtigheid en afwatering

CLUHI

Logica waterregulatie Huidige situatie waterhuishouding
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Op korte termijn kan al een grote optimalisatie van de 
klimaatcorridor gebeuren door de volkstuinen binnen  
het landschap te herlokaliseren en daarbij het  
watersysteem te herprofileren. 

De tuintjes worden in 2 langgerekte kamers ingepast  
in de zone waar infiltratie nog mogelijk is. Ze  
verbinden het bermenlandschap met het fort.  
Tegelijk bepalen ze de begrenzing van het  
woonfragment. Kleine kanaaltjes, aangetakt op een 
waterbuffer, zorgen voor vertraagde afvoer. Langs de 
Edegemsesteenweg wordt het landschap ingericht 
met bufferpoelen die de Kleine Struisbeek ontlasten.  
Door deze inrichting wordt niet alleen de  
sponscapaciteit van Bloemenveld maar ook het  
verkoelend vermogen beter benut. 

De landschappelijke optimalisatie kan samengaan 
met een nieuwe impuls van functies. In de omgeving  
van de topsportschool wordt gezocht naar een  
locatie voor studentenhuisvesting. Deze kan  
geïntegreerd worden in het bebouwingsfragment. 

Korte termijn

Edegemsesteenweg
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Op lange termijn is het streefbeeld de creatie van een 
continue en robuuste corridor tussen de Struisbeek 
en het Nachtegalenpark. Daarvoor dient echter zowel 
het bedrijventerrein, de voorzieningenzone als het fort 
herdacht te worden. 

In fort 6 zit de tennisschool op een cruciale plek in 
de corridor gelokaliseerd. De school wordt verplaatst  
buiten het fort naar het Dr. Donnyplein en geclusterd 
met de studentenhuisvesting. Dit komt niet alleen de  
historische structuur van het fort ten goede maar  
vermindert ook de recreatieve druk erop. Er ontstaat  
een rechtstreekse robuuste verbinding tussen  
bermenlandschap en parklandschap. Opwaardering 
van het fort kan door o.a. de oude locatie van de 
gracht en het glacis te restaureren of door er minstens 
verwijzing naar op te nemen. 

Zowel het bedrijventerrein als de RVT-zone worden 
geherstructureerd via de noordzuid-georiënteerde 
corridor in 2 zones. De ontsluiting gebeurt éénduidig 
en integraal via de Dalkruidlaan i.p.v. deels langs de  
Klaproosstraat. Dit beperkt de versnippering.  
Geleidelijke transformatie naar minder ruimte- 
verslindende typologie maakt een betere infiltratie 
mogelijk. Het watersysteem wordt via kanaaltjes door-
getrokken. Water dat op eigen terrein maximaal wordt 
geïnfiltreerd kan via deze weg vertraagd afgevoerd  
worden. De groene corridor wordt verbreed en  
versterkt met extra bomenvolume. 

Een netwerk van trage wegen maakt het landschap 
beleefbaar en verbindt bestaande paden met nieuw in 
te richten plekjes. 

Kamer Dr.Donnyplein

Fort 6

Streefbeeld

KLIMAAT
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Case 5 _ HOEKAKKER_LAAR

Huidige situatie

Het gebied Hoekakker_Laar is gesitueerd binnen het 
bouwweefsel van Ekeren maar hangt via drie beken 
samen met de omliggende open ruimten van het  
Laagland. Het gebied is vandaag grotendeels in  
gebruik als landbouwgrond en slechts heel  
beperkt toegankelijk. Het gedeelte waar betreding  
wel mogelijk is vervult daardoor vandaag al een rol  
als buurt- en wijkgroen en wordt door de  
omwonenden erg gewaardeerd. 

Het gebied is binnen deze context een interessante 
onderzoeksplek omwille van: 
● de behoefte tot behoud als wijkgroen
● de potenties om bestaande langzame netwerken 
    te vervolledigen
● de aanwezigheid van de drie beken
● de waterproblematiek in buurt
● de bestemming als woongebied en tevens de 
    selectie als signaalgebied.

Wat als... het water vrije ruimte krijgt?

Hoekakker_Laar is bekend omwille van de recente 
overstromingen die er plaatsvonden. Het jaar 1998 
staat in het geheugen van heel wat buurtbewoners  
gegrift. Niet alleen de volledige Oudelanden,  
Hoekakker en Laar werden toen door het water  
overspoeld, ook tal van straten en huizen liepen vol. 

De storm uit 1998 was van het type T100. D.w.z. een  
storm die eens om de 100 jaar voorkomt. De  
gebeurtenis plaatste het water weer even op de  
agenda en sindsdien werden enkele ingrepen  
uitgevoerd die een overstroming type T100 moeten 
voorkomen. O.a. het kunstmatige ingebuisde traject  
van het Schijn werd reeds voor Merksem  
onderbroken en de waterloop wordt nu overgepompt 
in het Lobroekdok. De Laarsebeek kon daardoor  
extra buffercapaciteit in de voormalige kokers van  
het Schijn krijgen. 

Vandaag zijn er nog drie factoren die de  
overstromingsgevoeligheid van het gebied  
Hoekakker_Laar beïnvloeden:

● de Laarsebeek stroomt langs de zuidkant van het 
Laar en kan, ondanks de extra buffercapaciteit, nog 
steeds buiten haar oevers treden, zij het dan met 
een geringere impact. 

● de Oudelandsebeek stroomt dwars doorheen 
Hoekakker en voert vanuit Brasschaat water aan. 
De beek zit tot aan Hoekakker ingebuisd en krijgt 
pas hier terug de nodige ruimte. 

● de Donksebeek stroomt ten noorden van Hoekakker 
en voert eveneens water vanuit Brasschaat aan. 
Ook deze beek is ingebuisd, zelfs ter hoogte van 
Hoekakker. De potentiële wateraanvoer komt hier 
dus niet rechtstreeks vanuit de beek maar is een 
gevolg van de RWZI stroomopwaarts. Bij hevige  
regenval loopt het rioleringsstelsel er regelmatig  
over waardoor het water zich via de straten van 
Ekeren-Donk een weg zoekt en uiteindelijk in  
Hoekakker terecht komt. 

De open ruimte van Hoekakker_Laar blijft dus ook 
naar de toekomst toe een rol vervullen m.b.t. het  
bufferen van oppervlaktewater. 

1998_overstroming Oudelanden

   
   1998_effect storm T100 zonder aanpassingen 
             aan Schijn en Laarsebeek

Oudelandsebeek t.h.v. Willebeeklaan

Waterdiepte 
grote kans overstroming

Waterdiepte 
middelgrote kans overstroming

Waterdiepte 
kleine kans overstroming
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WATER

Naast oppervlaktewater speelt ook het grondwater 
een rol in de hydrologie van Hoekakker_Laar. Het  
gebied wordt, net zoals de Oudelanden, als ‘nat’  
gecategoriseerd. De zones ten noorden en oosten  
ervan, evenals de Fortvlakte, kregen het statuut  
‘vochtig’. 

Het natte karakter van Hoekakker_Laar is een gevolg 
van de oorspronkelijke aard van het gebied. Voor de 
haven werd aangelegd, maakte dit gebied deel uit van 
de natuurlijke Scheldevallei. Het gebied ligt slechts 2m 
tot 6m boven de zeespiegel. Dit is maar liefst 6m lager 
dan de stadskern. Het stond in directe relatie met de 
Schelde en werd regelmatig overstroomd. De zware 
kleibodem in de ondergrond is hiervan een restant. 

De kleibodem is niet doorlatend waardoor het  
oppervlaktewater, dat vandaag van de Brabantse Wal 
afstroomt, in het gebied blijft staan. De opgehoogde  
haven verhindert het verder naar de Schelde te  
stromen en het kan ook nauwelijks infiltreren in de 
ondergrond. Het peil van het grondwater bevindt zich 
tussen het maaiveld en -1m. 

Vandaag ligt Hoekakker_Laar nog steeds in een  
vallei, maar deze zit gekneld tussen de Brabantse Wal 
en de opgehoogde haven. Het centrum van Ekeren 
ligt op een hogere uitloper van de wal. De combinatie  
van de hoge grondwatertafel en de aanvoer van  
oppervlaktewater via de drie beken, zorgt ervoor dat 
water in dit gebied de bepalende factor is wat betreft 
inrichting en invulling. Het water dient immers op 
maaiveldniveau de nodige bufferruimte te krijgen. 

Hoekakker

Laar

Bodemvochtigheid

Reliëf
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Voor het ontwerpend onderzoek werd vertrokken 
vanuit de aanname dat Hoekakker_Laar in de eerste 
plaats een rol als open ruimte te vervullen heeft en  
maximaal als dusdanig behouden blijft. De  
waterbufferende functie geeft richting aan mogelijke 
inrichtingsprincipes:

● Waterbuffering gekoppeld aan de beek.
Langsheen de Oudelandsebeek wordt een grote 
open ruimte zodanig ingericht dat water uit de beek 
en de omgeving hier tijdelijk gebufferd kan worden.  
Via een stelsel van grachten en kanaaltjes  
loodrecht op de beek wordt het water naar de  
buffers gebracht. Om de doorstroming van de 
beek te bevorderen, wordt deze ter hoogte van het  
bouwblok Willebeeklaan terug open en via de  
straten tastbaar gemaakt. Er ontstaat een grotere 
buffer- en doorstroomcapaciteit. 
In dit scenario wordt maximaal ingezet op natte  
natuur, gekoppeld aan het watersysteem. De 
grachten en kanalen verbinden de groenzones met 
ecologische waarde onderling. 

● Vertraagde waterbuffering.
Verder van de Oudelandsebeek worden enkele 
zones voorzien waar het water tijdelijk gebufferd 
wordt. Dit vermindert de druk op de beek. Via het 
stelsel van grachten en kanalen wordt het water 
vanuit de buffers uiteindelijk vertraagd naar de 
beek gebracht. 
In dit scenario kunnen de buffervijvers  
ingeschakeld worden in het gebruik van de groene  
ruimte. De beek en het waterstelsel zijn nog  
steeds drager van natte natuur, maar er wordt  
tevens gebruik gemaakt van de lokale  
bodemvruchtbaarheid door plekken i.f.v.  
stadslandbouw in te richten. Deze plekken worden 
gekoppeld aan de waterbuffers, die via hergebruik 
benut worden. 

Naast water is ook de toegankelijkheid en verankering  
van de open ruimte in de omgeving een  
aandachtspunt. Het gebied Hoekakker_Laar ligt 
op het kruispunt van twee potentiële routes voor  
langzaam verkeer:
- tussen Hof De Bist en de Fortvlakte (noordzuid)
- tussen Ekeren-Centrum en Donk (oostwest)
Vandaag vormt het gebied een missing link. Door het 
doorwaadbaar te maken via paden vervolledigt het 
gebied het bovenlokale zachte netwerk. Daarnaast 
zijn nog enkele lokale doorsteken en verbindingen 
mogelijk tussen Donk en Oudelanden. 

Waterbuffer bij beek

Vertraagde waterbuffer

Langzame routes

Hoekakker vandaag

Waterbuffer bij beek

Vertraagde waterbuffer

Traag netwerk
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De rol van Hoekakker_Laar als open ruimte i.f.v.  
waterbuffering en de behoefte aan wijkgroen is de  
basis voor de invulling van het gebied. Idealiter  
betekent dit het maximaal behoud van de groene  
ruimte met een aangepaste inrichting waarin  
waterbuffering, natuurontwikkeling en zachte  
recreatie gecombineerd worden. 

Het gebied is echter volledig als woonzone bestemd 
en binnen de stad bestaat de behoefte om bijkomend  
woningenareaal te voorzien. Daarom werd ook  
bekeken of de waterhuishouding op Hoekakker per 
definitie elke bebouwing uitsluit. 

De grootste knelpunten bij T100 werden inmiddels  
opgelost, waardoor een aangepaste T100 als  
richtlijn geldt. Daarbij blijven enkele delen in het  
noorden en zuiden van het gebied gevrijwaard van 
overstroming. Deze zones zijn in principe veilig voor  
bebouwing indien erbuiten compenserende  
waterbuffering kan worden voorzien i.f.v. de  
bijkomende verzegeling. Deze theoretisch  
bebouwbare delen worden immers wel gekenmerkt 
door een zandige ondergrond maar door de hoge   
grondwatertafel, die zich gedurende een half jaar  
vlak onder het maaiveld bevindt, bieden ze geen  
capaciteit voor infiltratie. 

In principe is bebouwing dus op een beperkt deel van 
Hoekakker mogelijk, bijvoorbeeld door afbouw van  
bestaande woningenfragmenten of puntsgewijze  
inplanting van enkele volumes. Dit doet geen afbreuk 
aan het ideale scenario wat betreft de invulling van de 
groenbehoefte en kwaliteit van de open ruimte. 

Met of zonder beperkte bebouwing, de hoofdfunctie 
van Hoekakker blijft wel de buffering van water i.f.v. 
de vrijwaring van het gebied zelf en de onmiddellijke  
omgeving m.b.t. overstromingsrisico. Verregaand  
hydrologisch onderzoek van de terreincondities is  
nodig om de exacte maatregelen i.f.v. waterbuffering 
en inrichting te kunnen bepalen. Recent werd daarom  
een netwerk van peilbuizen geplaatst om de  
fluctuaties in de grondwaterstand te bepalen. Deze 
zullen duidelijk maken hoe buffers en grachten zinvol 
aangelegd kunnen worden en een landschappelijke 
integratie kunnen krijgen. Ook een simulatie van de 
impact van klimaatwijziging is daarbij nodig. 

   

   Effect storm T100 _ na aanpassingen _ 
   zones zonder overstroming (bebouwbaar)

   

   Nieuwe T100 _ zones zonder overstroming (bebouwbaar)
   en bodemtypen (klei _ leem _ zand)

   
   Hoekakker _ scenario maximaal open ruimte

   
   Hoekakker _ scenario bebouwing aangepaste T100

WATER
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Case 6 _ PUIHOEK_LEUGENBERG

Huidige situatie

Het gebied Puihoek_Leugenberg is gesitueerd langs 
de noordrand van Ekeren. Het wordt door grote  
infrastructuren afgesneden van het woonweefsel 
van Ekeren-Centrum en Mariaburg. Het gebied is  
vandaag grotendeels in gebruik als landbouwgrond 
en slechts heel beperkt toegankelijk. De onderlinge 
samenhang en de relatie met de rest van de Polders 
van Stabroek wordt aangetast door woonlinten. In het 
gebied vloeien de Zwarte beek, de Haasdonkse beek 
en de Kaartse beek samen. 

De plek is binnen deze context een interessante  
onderzoekslocatie omwille van: 
● de potentie om wonen en groen te verbinden
● de potentie om langzame netwerken uit te bouwen
● de aanwezigheid van de drie beken
● de waterproblematiek in buurt
● de bestemming als woongebied en tevens de 
    selectie als signaalgebied.
● synergie met geplande projecten in de omgeving
    (2e spoorontsluiting, logistiek park en Nx)

Wat als... structuren verzoend worden? 

De huidige situatie van Puihoek_Leugenberg is  
gegroeid uit de opeenvolgende dominantie van  
structuren gedurende de laatste decennia:
● de natuurlijke structuur (bodem, reliëf, water,...)
● de rurale structuur (dijken, polders, landwegen,...)
● de industriële structuur (haven, dokken,...)
● de mobiele structuur (snelwegen, wisselaars,...)

De natuurlijke structuur speelde een bepalende rol in het ontstaan alle polderdorpen, die zich op hogere 
uitlopers van het Kempisch Plateau vestigden. Daar lagen ze beschermd tegen mogelijke overstromingen 
vanuit de Schelde. Het gebied Puihoek_Leugenberg lag in een lagere kom tussen de kernen van Ekeren 
en Hoevenen en maakte deel uit van de Scheldevallei. 

De rurale structuur bepaalde eeuwenlang de verdere ontwikkeling. I.f.v. bescherming tegen het water 
werd de Scheldevallei stelselmatig ingepolderd d.m.v. dijken. Elk polderdorp was via een dijk met de rivier 
verbonden. Vanuit de dorpen liepen enkele wegen verder landinwaarts. Deze waren onderling verbonden 
door een steenweg, parallel aan de Schelde. Puihoek_Leugenberg lag sindsdien binnen een zone die  
volledig ingepolderd werd en een landbouwgebruik kreeg. 

Deze situatie bleef gehandhaafd tot midden 20e eeuw, toen de industriële structuur de overhand nam. 
De haven begon zich op grote schaal noordwaarts te ontwikkelen. Door de ophoging van het terrein,  

de aanleg van nieuwe dokken en een  
spoorwegnetwerk verdwenen de historische 
dijken en werd de relatie tussen de dorpen en 
de Schelde doorbroken. De spoorlijn sneed 
Puihoek_Leugenberg van het centrum van  
Ekeren af. Het Schijn werd eveneens  
omgeleid via nieuwe grachten en begon mee  
de hydrologie van de noordelijke regio te  
bepalen. Het nieuwe tracé van het Schijn 
raakt aan Puihoek_Leugenberg. 

Met de aanleg van de snelweg langsheen de 
haven werd de breuk tussen het historische 
polderlandschap en de Schelde compleet. 
De historische dorpswegen botsen letterlijk 
op de autostrade en de haven. Ter hoogte  
van Puihoek_Leugenberg werd een  
grote verkeerswisselaar aangelegd, die het 
gebied ook van de rest van het landschap  
afsnijdt en een grote impact heeft op de  
beleving van de open ruimte. 

De impact van de infrastructuren op het 
groenblauwe netwerk is gigantisch. Het hele  
systeem van beken wordt abrupt  
afgesneden, waardoor grote overstromings- 
zones zijn ontstaan in de Polders van  
Stabroek, o.a. in de Ettenhoofse Polder en 
de Puihoek. Reliëf en de dorpen

Relict dijk Stabroek

Dijken en de dorpswegen
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STRUCTUREN

Ook de gevolgen voor de relatie tussen de open  
ruimte en het bouwweefsel zijn vooral in Ekeren  
problematisch. Bijna het hele district wordt door 
spoorwegen en autostrades afgesneden van de grote 
groengebieden die errond liggen. Zowel vanuit het 
centrum als vanuit de wijk Mariaburg lopen heel wat 
straten tegen onoversteekbare constructies aan. 

Toch blijken de grote infrastructuren niet alleen  
nadelen te hebben. Bijna alle ecologisch meest  
waardevolle groengebieden, of cruciale verbindingen 
ertussen, zijn op de infrastructuren geënt. 

Er zijn nog heel wat open ruimten langs zowel de  
infrastructuren als het bekensysteem waar de  
ecologische waarde versterkt kan worden. Dit is o.a. 
het geval in het gebied Puihoek_Leugenberg, dat 
een belangrijke knoop vormt tussen de Kuifeend, het 
Ekers Moeras en het Kempisch Plateau. 

Door de versterking van de natuurwaarden te  
combineren met een uitbreiding van het langzaam  
netwerk, kan de groenblauwe structuur een  
performant systeem worden voor zowel fauna en flora  
als voor recreanten. Vandaag bestaan er in het  
havengebied al twee noordzuid-gerichte trajecten  
voor fietsers en ook langs de spoorlijn loopt zo’n  
traject. Een bijkomend tracé doorheen het polder-
landschap brengt dit gebied terug op de voorgrond 
en biedt de mogelijkheid om de historische dijkwegen 
van o.a. Hoevenen en Stabroek er terug op aan te 
takken. Daardoor kunnen ook de polderdorpen beter 
ontsloten en met het landschap verbonden worden.  

De behoefte om zowel de ecologische verbinding als 
de relatie tussen Ekeren en haar omliggende open  
ruimte te verbeteren, vormen de basis voor verder  
onderzoek op de knoop van de verkeerswisselaar  
van Leugenberg. Deze is immers de sleutel om  
Puihoek_Leugenberg terug in het landschap van de 
Polders van Stabroek te verankeren. 

Dokken en sporen Snelwegen

Groenblauw netwerk 
vandaag

Groenblauw netwerk 
potenties
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De verkeerswisselaar van Leugenberg heeft vandaag 
een enorme ruimte-inname maar vormt geen volledig 
complex. Het toekomstige logistiek park Schijns is er 
niet op aangesloten. Voor de ontsluiting hiervan wordt 
een nieuwe weg, dwars door het landschap gepland: 
de Nx. Het precieze tracé is nog niet gekend, maar 
het scenario 3a werd in de MER als voorkeurstraject 
weerhouden. 

Op lokaal niveau is de historische verbindingsweg 
tussen Ekeren-Centrum en Leugenberg omgelegd 
rond de wisselaar. Een woonbuurt ligt midden in de 
verkeersinfrastructuur langs het resterende deeltje 
van de vroegere weg. 

Zowel de plannen van het logistiek park, als de  
geplande 2e spoorontsluiting vormen een kans om de 
wisselaar te herdenken. Voor de 2e spoorontsluiting  
wordt immers een extra spoorlijn aangelegd,  
waardoor de bruggen moeten aangepast worden

Wanneer de Nx wordt aangelegd, zal vanaf het  
aantakpunt met het logistiek park tot de wisselaar 
van Leugenberg nog een extra parallelweg nodig  
zijn, waardoor de ruimtelijke impact van de  
infrastructuur nog toeneemt op deze locatie. 

Zoekzones Nx

3a

3a

Wisselaar nu

Wisselaar alternatief

Streefbeeld Groenblauw netwerk Puihoek_Leugenberg
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Deze case bekijkt hoe de aanpassingen aan de  
infrastructuur kunnen benut worden om meer open 
en bruikbare ruimte te creëren i.p.v. te resulteren in 
een toename van nog meer infrastructuur en verloren 
ruimte. Daarbij wordt de zachte structuur (groenblauw 
en recreatief netwerk) als richtinggevend gebruikt. 
 
Een alternatieve optie is het voorzien van een  
hollandse knoop ter hoogte van Leugenberg  
waardoor de wisselaar veel minder ruimte inneemt 
en een volwaadig aansluitingspunt wordt. De pa-
rallelweg wordt aan de westzijde van de A12, bij 
het logistiek park voorzien.                De lokale  
historische verbindingsweg tussen de wijk  
Leugenberg en Ekeren-Centrum kan dan opnieuw  
gecreëerd worden waardoor beide woonwijken terug  
beter met elkaar verbonden worden zonder  
interferentie met de bovenlokale infrastructuur. 

De impact van deze wijziging op de groenblauwe 
structuur is enorm. Een nieuwe lokale brug verbindt 
Leugenberg met Ekeren-Centrum en loopt over de 
verbrede spoorbundel heen. 

Eronder kan de beekvallei van de Kaartse beek 
(Schoon Schijn) terug hersteld worden als een open 
structuur die onder de spoorlijn doorloopt en opnieuw 
verbonden wordt met de nieuwe Schijns. Zowel de  
ecologische verbindingen van oost naar west  
(Kempisch Plateau _ Schelde) als van zuid naar  
noord (Ekers Moeras _ Kuifeend) worden versterkt.  

Samen met het herstel van de beekvallei wordt ook 
het trage netwerk uitgebouwd. Vanuit de Ekerse  
putten wordt de fietsroute aangesloten op een nieuw 
traject dat via Leugenberg noordwaarts naar de  
Polders van Stabroek loopt. Ter hoogte van de  
verdwenen wisselaar kunnen vlotte aansluitingen 
met Ekeren-Centrum en verder richting Puihoek en  
Mariaburg gecreërd worden. 

Hierdoor wordt niet alleen de continuïteit van het  
landschap versterkt, ook de aansluiting van heel  
Ekeren via de fiets richting haven verbetert. In de  
haven vormt in de toekomst het dok een mogelijk  
opstappunt voor een watertaxi.  

Een aandachtspunt bij nieuwe trage paden is de  
combinatie met waterelementen zoals grachten. I.f.v. 
vleermuizen dient de lichtinval beperkt te blijven.  

Herstelde beekvallei Kaartse beek

Vallei Kaartse beek vandaag Vallei Kaartse beek hersteld

STRUCTUREN
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Case 7 _ MOLENAKKER

Huidige situatie

Het gebied Molenakker is midden tussen de dorpen 
Zandvliet en Berendrecht gesitueerd. Het vormt in 
Antwerpen de laatste zone waar tussen de Brabantse 
Wal en het Kanaaldok nog een continue open ruimte 
aanwezig is. Het gebied is vandaag grotendeels in 
gebruik als (hobby)landbouwgrond en slechts beperkt  
toegankelijk. De onderlinge samenhang van de  
verschillende delen wordt meer en meer aangetast 
door uitzwermende woonlinten. 

De plek is binnen deze context een interessante  
onderzoekslocatie omwille van: 
● de potentie om de versmelting van de polderdorpen 
    te vermijden.
● de fijnmazige agrarische structuur i.f.v. versterking 
    van de ecologische gradiënt.
● de behoefte om de recreatiedruk te kanaliseren.
● de noodzaak om het watersysteem om te vormen 
    van versnelde afvoer naar infiltratie.
● de opwaardering tot dorpenweide volgens de 
    structuurschets Berendrecht_Zandvliet.

Wat als... de landschapsbeleving versterkt wordt?

De belevingswaarde van elk landschap wordt bepaald 
door een aantal samenwerkende factoren:
● schaal
● mate van ordening
● complexiteit
● natuurlijke elementen en processen
● open- of geslotenheid
● culturele elementen

Deze factoren evolueren in de tijd en vormen het  
mentale geheugen van een plek. In het gebied  
Molenakker heeft de laatste decennia een grote  
verandering in het voorkomen en samenspel van deze 
factoren plaatsgevonden. 

Voor de uitbreiding van de haven en dorpen, werd het 
polderlandschap vooral bepaald door:

- wijds- en openheid van vlakke velden en een rechte 
continue skyline.

- rust en eenvoud d.m.v. de orthogonale structuur van 
akkers, weilanden en tulpenvelden.

- enkele dijken en flankerende bomenrijen als 
ordenende elementen in de vlakten.

- een verbindende netwerk van paden, loodrecht op 
of parallel met de dijken en opgespannen tussen de 
polderdorpen.

- beboste kavels bij hoeves en knooppunten van 
paden, met een afnemende gradatie tussen  
enerzijds de heide en het moerasbos van Viswater 
en anderzijds de buitendijkse gronden. 

- enkele culturele elementen als herkenningspunten:
molens, kerktoren, kapellen, fortificaties,... . 

Samen vormden deze factoren een heel herkenbaar 
landschap dat bijna de hele noordrand van Antwerpen  
eeuwenlang domineerde. In deze case wordt  
bekeken hoe de identiteit van Molenakker terug  
versterkt kan worden d.m.v. een herintroductie van 
verdwenen landschapselementen of een geleidelijke 
transformatie van de landschappelijke legger op maat 
van de huidige uitgebreide polderdorpen. 

Molenakker _ historische relicten
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BELEVING

Vandaag zijn in Molenakker nog nauwelijks sporen 
van de beeldbepalende landschappelijke elementen 
terug te vinden. De kerk van Zandvliet, ooit een baken 
in de weidse polders, verdwijnt naar de achtergrond  
door nieuwe verkavelingen en lintbebouwing.  
De rustieke molen moet tegenwoordig concurreren 
met de nieuwe windmolens in de haven, die hoog  
boven hem uittorenen. 

Naast deze schaarse cultuurrelicten zijn de meeste 
andere groenelementen gewoon verdwenen. De  
continue vlakke velden worden vandaag verbrokkeld 
door uitdeinende woonfragmenten. De gradatie met 
open en gesloten groen is bijna volledig weg, louter 
aan de oostrand zijn nog enkele bosjes aanwezig. De 
boerderijen staan er tegenwoordig kaal en geïsoleerd 
bij. 

Enkel het padennetwerk blijkt stand gehouden te  
hebben. Het historische patroon is vandaag nog  
steeds goed herkenbaar. Maar door enkele  
onlogische toevoegingen en onderbrekingen mist het 
zijn structurerend vermogen van weleer. 

Anno 1860

Anno 2010
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Het beeld van het polderlandschap wordt terug  
versterkt door in te zetten op de typische elementen 
die de polders definiëren: 
- bomenrijen, knotwilgen,...
- zachte paden
- open einder, kleurrijke velden,...
- grachten, poelen,...
- cultuurhistorische relicten (molen, hoeve,...)

Deze elementen worden niet alleen gebruikt om de 
beleving te ondersteunen. Ze worden ook aangewend 
i.f.v. de versterking van het landschap in haar ruimere 
context. De introductie van elementen zoals poelen 
en bomenrijen draagt bij tot de ecologische gradiënt 
tussen bosrijke heide en open rivier. Deze elementen 
verzachten de weerstand i.f.v. bepaalde soorten en 
verhogen daardoor de soortenmigratie doorheen het 
cultuurlandschap. 

Poelen worden tevens ingezet in de lokale  
waterhuishouding. De zandige toplaag in Molenakker  
maakt het mogelijk om hemelwater beperkt te  
infiltreren en even te bufferen waardoor vertraagde 
waterafvoer gerealiseerd kan worden. Dit is wenselijk  
aangezien de oorspronkelijke versnelde afvoer  
richting Schelde werd onderbroken door het  
Kanaaldok. Door het hemelwater op bepaalde  
plekken vast te houden kunnen andere delen van  
Molenakker droger gehouden worden. 

Tenslotte verhogen de typische polderelementen niet 
alleen de beleving, maar maken ze het landschap ook  
toegankelijker door de grootschalige agrarische  
activiteiten te verschalen tot eerder recreatieve  
landbouw. Kleine landschapelementen structureren 
de open ruimte in hanteerbare collectieve kavels. 

Bomenrijen

Zachte paden

Open einder

Grachten

Knotwilgen

Poelen

Cultuurhistorische relicten

Kleurrijke velden

Ritmering: patronen orthogonaal op pad
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Afhankelijk van de locatie, doen zich andere situaties  
voor waarbij de polderelementen op een andere  
manier ingezet worden. 

Op sommige plekken is een herstel van verdwenen 
elementen nodig om de dominantie van de huidige 
verstedelijking (woonlinten, auto’s,...) er te temperen.
Soms is een volledig herstel niet mogelijk en kan een 
aangepaste vorm toegepast worden.  

Op andere plaatsen worden de polderelementen  
geïntroduceerd op plekken waar ze vroeger niet  
aanwezig waren maar binnen de huidige context een 
meerwaarde kunnen creëren. 

In bepaalde gevallen is het nodig om net storende 
elementen weg te nemen. Door gebrek aan beheer 
of ongecontroleerde transformaties (tuinelementen 
zoals hagen,...) slibt het weidse landschap er dicht.  
Uitzuivering tot de essentiële kenmerken van de  
polders is dan wenselijk.  

BELEVING
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Case 8 _ STEENOVEN

Huidige situatie

Steenoven is een zone die gelegen is in een  
overgangsgebied, tussen België en Nederland,  
tussen dorpen en open ruimte, tussen heide en  
polders. De plek is even ver van Zandvliet als  
Berendrecht gesitueerd. Ze vormt als het ware een  
entree voor zowel de beide dorpen als aan de  
andere zijde het regionale heidelandschap. Het  
gebied is sinds begin jaren 1990 abrupt afgesneden 
van het polderlandschap door de doortrekking van de 
A12 naar Nederland.  

De plek is binnen deze context een interessante  
onderzoekslocatie omwille van: 
● de behoefte om de A12-barrière te verzachten en de 
    relatie tussen dorpen en heide te herstellen.
● de overgangssituatie tussen landschapstypen 
    enerzijds en open en bebouwde ruimte anderzijds.
● de aanwezigheid van een basis voor een 
    grensoverschrijdend zacht netwerk.
● de wens om de woonfragmentatie te kanaliseren.
● het versmelten van ecologische en recreatieve 
    aspecten.

Wat als... recreatie het landschap apprecieert?

De heide is een semi-natuurlijk landschap en steeds 
nauw verbonden geweest met de aanwezigheid van  
de mens. Vanaf begin 20e eeuw trad er een  
geleidelijke kolonisatie van het gebied op i.f.v.  
recreatie. Her en der in de rand tussen polder en  
heide verschenen buitenverblijven onder de vorm van 
weekendhuisjes of campings. 

De laatste decennia is de populariteit van de lokale 
buitenverblijven afgenomen en doen zich een aantal 
trends voor: 

● Bewoning 
Een aantal van de weekendhuisjes kregen  
inmiddels permanente inwoners en  
transformeerden geleidelijk tot gewone huizen. 
Daarbij verschenen heel wat aanbouwen of losse  
bouwsels rond de oorspronkelijk kleinschalige  
huisjes. Het groen op de kavels wijzigde eveneens 
van karakter: bomenrijke heidepercelen maakten 
plaats voor banale gazontuintjes. 

● Degradatie
De privatisering van grote kavels i.f.v. recreatie 
creëerde grote afgesloten stukken landschap die 
vandaag nog slechts een beperkt recreatief gebruik  
kennen en nauwelijks in stand gehouden of  
opgewaardeerd worden. Het resultaat is een  
fragmentarisch desolaat gebied dat net daardoor 
een deel van zijn aantrekkingskracht verliest.

● Verrommeling
Sommige oude weekendhuisjes worden voor  
allerlei alternatieve gebruiken benut of trekken  
bewoners aan voor wie de kleine verouderde  
huisjes de enige betaalbare woonvorm zijn. In beide  
gevallen is er weinig interesse voor het unieke  
‘wonen op de heide’ meer aanwezig en dat is  
merkbaar op de kavels, die een verzamelplaats 
voor rommel en curiositeiten worden.  

Toch zijn de maatschappelijke trends niet allemaal  
negatief t.a.v. het landschap. Door de afname van het 
groenareaal ontstaat er paradoxaal ook weer terug  
een grotere interesse voor de natuur en  
buitenrecreatie. Nieuwe hypes zoals stadslandbouw, 
collectief tuinieren, ecologische wandelrally’s enz...  
doen hun intrede. Mensen zoeken nieuwe  
woonvormen in nauw contact met de natuur en hoe ze 
zelf hun steentje kunnen bijdragen. Camping anno 1971
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EDU_CREATIE

De (her)nieuwde betrokkenheid vormt een kans 
om de groenstructuur op te waarderen door in te  
spelen op de trends. Een belangrijke uitdaging  
daarbij is de betrokkenheid op het landschap te  
kanaliseren in landschapsversterkende ingrepen. Dit  
kan via een huisstijl die het karakter van de  
landschappen vertaalt in:
● leesbare paden
● herkenbare knooppunten / poorten
● respectvolle constructies

M.b.t. het padennetwerk is t.h.v. Steenoven de breuk 
die de A12 in de jaren 1990 veroorzaakte nog steeds  
tastbaar in de (on)logica van de lokale paden:
- Sommige delen zijn overgeprofileerd t.o.v. hun 

huidige functie en werken daardoor bevreemdend 
in het landschap en recreatieve netwerk. 

- Op andere plekken ontbreken schakels in de lokale 
lussen of in de aansluiting op het bovenlokale  
functionele netwerk. 

- In bepaalde segmenten kan een aangepaste 
materialisatie de leesbaarheid en inpassing in het 
landschap bevorderen.   

De paden vervullen een belangrijke rol in het  
landschap. Ze verduidelijken de bezoeker a.d.h.v.  
de toegankelijkheid hoe het gebied te gebruiken. 

Kassei- en zandweg _ auto en fiets

Zandweg _ fiets en voetganger

Asfaltweg _ auto en fiets

Betonweg _ auto en fiets

Betonweg _ fiets en voetganger

Paden t.h.v. Steenoven vandaag

Uitzuivering en aanvulling paden t.h.v. Steenoven

Ruige heide
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Aandachtpunten bij de landschappelijke transformatie 
van het recreatieve padennetwerk zijn:
- de dimensies
- de graad van verharding
- materialisatie
- gebruikersfunctionaliteit

M.b.t. dit laatste aspect wordt in het heidelandschap  
best rekening gehouden met de diversiteit aan  
gebruikers. Dit landschap is bij uitstek populair bij  
ruiters en mountainbikers. Beide stellen gelijkaardige 
eisen maar kunnen mekaar ook hinderen. Het beste  
is te vermijden dat meerdere gebruikerstypen op  
dezelfde paden terecht komen. 

Heel wat bezoekers komen naar de groene ruimten 
specifiek om te genieten van de kwaliteiten van het  
landschap zelf. Extra informatie over de plek en  
bijzondere bezienswaardigheden wordt daarbij  
geappercieerd, net als enkele rustpunten om er te  
vertoeven. Landschapsrecreanten combineren vaak 
de zoektocht naar rust met een actieve deelname aan  
hun omgeving. Extra kennis faciliteert daarbij de  
relatie tussen bezoeker en landschap. 

Goede rustplaatsen voldoen aan deze criteria:
- volledig gelegen naast de paden (geen obstakel)
- op interessante zichtpunten
- oriëntatie i.f.v. de bezonning (namiddag/avond)
- combinatie van zon en schaduw
- beschutting tegen de wind (hagen,...)
- uitgerust met zitinfrastructuur (banken,...)

Sommige plekken in het landschap hebben een  
hogere recreatieve potentie dan gewone rustpunten.  
Deze kunnen als educatieve zones (met dierenhotel, 
panoramatafel,...) of onthaalzones ingericht worden. 

Steenoven vormt, als overgang tussen het  
Noordelijk Heideland en de Scheldepolders, zo’n  
bijzondere plek. Tegelijkertijd is het ook de plaats die 
het heidelandschap verbindt met de polderdorpen 
Berendrecht en Zandvliet. De locatie vormt dus niet  
alleen een onthaalzone of uithangbord voor het  
Noordelijk Heideland, maar ook voor de polders aan 
de andere zijde van de A12. 

Vandaag lijkt het Noordelijk Heideland wel een  
staalkaart van alle mogelijke informatie- en  
signalisatieborden, waarvan sommigen uitnodigend 
en anderen net helemaal niet. De meeste panelen 
staan kriskras verspreid over het hele gebied. 
Door haar bijzondere locatie vormt Steenoven een  
geschikte plaats om een onthaalzone te realiseren.  
De plek is goed bereikbaar en omvat tussen de 
Ruige Heide en de Steenoverstraat een gebied dat  
voldoende ruim is (circa 6000m² = tussen nodige 100 
à 10000m²). 

Steenoven _ onthaalzone
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In en rond Steenoven staan verscheidene woningen.  
Deze liggen door de A12 afgesneden van de  
polderdorpen. Net als bij de infrastructuren hebben 
ook deze constructies een fragmenterend effect op 
het landschap. Anderzijds vormt de aanwezigheid van 
gebouwen ook een potentie om de onthaalzone op  
te laden. Door te kiezen voor woningen+  
(woonhuizen met een bijkomende functie) zou het 
functioneel aanbod van de landschapspoort versterkt  
kunnen worden door een zachte transitie van de  
bestaande gebouwen. 

Functies die het recreatieve aanbod bij onthaalzones 
uitbreiden zijn o.a.:
- fietsherstelling
- fietsverhuur
- horeca 
- sanitair 
- logies
- vergaderruimten
- ... 

Woningen+ bieden de mogelijkheid om mensen  
volledig deel van het landschappelijk aanbod te  
laten uitmaken door ze actief bij het recreatieve  
landschapsbeheer te betrekken. 

Net als bij de recreatieve infrastructuur is ook hier 
het streven naar een huisstijl of minstens een in het  
landschap geïntegreerd beeld van belang. Via een 
kwaliteitslabel kunnen duurzaamheidsaspecten aan 
de onthaalconstructies toegekend worden:
- beeldkwaliteit en duurzaamheid van materialen
- minimalisatie of innovatieve technieken
- integratie in het landschap (foodprint,...)
- infiltratie natuurlijke systemen (water,...)
- complementariteit wonen_recreatie

Op dezelfde manier kan ook met andere recreatieve 
infrastructuur omgegaan worden die in dit landschap 
thuis horen   :
- bivakzones
- natuurkampeerterreinen
- schuil- of kijkhutten
- ruiterlogies (of -cafés)

Voorbeeld huisstijl _ 
Nationaal park Hoge Kempen

Ruige Heide

EDU_CREATIE
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Case 9 _ SCHIJNSCHELDE-VERBINDING

Huidige situatie

De Schijn-Schelde - verbinding is het noordelijke deel 
van het Eilandje en omvat o.a. het Mexico-eiland. Het  
gebied ligt op de grens tussen stad en haven  
enerzijds en tussen Scheldeland en Schijnvallei  
anderzijds. Deze plek staat aan het begin van een 
transformatie, van voormalig havengebied tot een 
nieuw stuk stadsweefsel. Het water is er vandaag al 
in het beeld dominant aanwezig in de dokken, groen 
ontbreekt echter nagenoeg volledig.  

Het gebied is binnen deze context een interessante  
onderzoekslocatie omwille van: 
● de ontbrekende schakel in de bovenlokale 
    groenstructuur van de stad.
● de confrontatie tussen de huidige stenige toestand 
    en de groenbehoeften i.f.v. duurzaamheid. 
● de mogelijke passage van de Oosterweel-verbinding
    aan de noordelijke rand van het gebied. 
● de verdere ontwikkeling van het Eilandje (fase 2) en
    de potenties die daarbij aangewend kunnen 
    worden.

Wat als... groen stuurt in stadsontwikkeling?

De Schijnvallei omvatte ooit een uitgebreid ecologisch  
en hydrologisch systeem dat rechtstreeks in  
verbinding stond met de Schelde. De beide  
waterlopen vormden samen de voornaamste  
landschappelijke context voor de oude kernstad. 

Het Eilandje werd destijds ontwikkeld op de plek  
waar beide systemen samenkwamen. Een logische 
keuze aangezien dit gebied door de samenvloeiing 
van beek en rivier een goede verbinding had met  
zowel de zee als het hinterland. Door ophoging en  
aanleg van de dokken kregen de lagere en  
waterzieke gronden een voor de stad nieuwe  
nuttige bestemming. Hun vroegere functie,  
voornamelijk landbouw en militaire innundatie, werd 
immers toen geleidelijk overbodig. 

Het contrast tussen het vroegere weidse groene  
landschap en de huidige minerale havenomgeving is 
enorm. 

Alle bestaand en gepland groen nu vormt 
niet één robuuste structuur, maar een  
verzameling van fijnschalige groene  
verbindingen die samen een netwerk vormen. 
Het water speelt een ondersteunende rol. 

Projectie dokken op Ferraris (1750)

Schijnvallei nu... (2015)

Schijnvallei toen... (1690)
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NETWERK

In dit netwerk is de Schijn-Schelde - verbinding een  
belangrijke groene schakel die tot nu toe ontbreekt. 

Er zijn eigenlijk 3 watersystemen met het groene netwerk vervlochten, die elk hun  
eigen dynamiek hebben. Zowel de Schelde als het Schijn kennen een getijdenwerking,  
de dokken niet. Bij een herstel van de verbinding tussen de waterlopen dient het  
hoogteverschil in de waterpeilen tussen beide opgelost te worden.  

Een traject kan inspelen op zowel relicten uit het verleden (te recupereren kanalen) als 
toekomstige kansen. Nagenoeg het hele gebied is immers in reconversie en sommige  
infrastructurprojecten kunnen eveneens aangewend worden om het groenblauwe  
netwerk te laten meeliften. 

Bestaande en geplande 
groenstructuur

Bestaande en geplande 
waterstructuur

Relicten en kansen

Impact Oosterweelproject
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Er zijn 2 principes mogelijk om de verbinding tussen 
Schijn en Schelde te realiseren:

● Verbinding met pomp
Het Schijn wordt opgepompt tot het niveau van het 
Albertkanaal en de dokken en krijgt daardoor een 
waterpeil van 4,25 TAW. Het hoogteverschil met het 
maaiveld bedraagd gemiddeld circa 2m. De pomp 
dient i.f.v. migratie een visvriendelijke versie te zijn.

● Gravitair
Het Schijn blijft op haar natuurlijk niveau met een 
gemiddeld waterpeil van 2,4 TAW. Het hoogte- 
verschil met het maaiveld varieert, afhankelijk van 
het getij, tussen de 3 en 4m. Een aanvullende  
pompverbinding blijft nodig i.f.v. hoogtij en  
piekmomenten.

In beide gevallen is de rechtstreekse uitstroom van 
het Schijn in de Schelde slechts mogelijk tijdens de  
ebfase. Er dienen terugslagkleppen voorzien te  
worden om te vermijden dat bij hoogtij de Schelde 
landinwaarts stroomt. Die terugslagkleppen moeten 
wel toelaten dat vissen vanuit de Schelde de nieuwe 
Schijnverbinding kunnen intrekken. 

Zowel vanuit ecologisch als duurzaam oogpunt heeft 
een gravitaire verbinding de voorkeur, doch in beide 
gevallen is vooral het streven naar een robuuste 
groenblauwe structuur het belangrijkste doel. 

Geen van beide scenario’s is in principe aan een  
welbepaald traject gekoppeld. Meerdere alternatieven 
en combinaties zijn mogelijk:
- achter het Sportpaleis door
- via Spoor Oost
- langs de dokranden
- dwars door de eilanden
- via tracé Ferdinandusdijk
- langs de Ijzerlaan
Sommige plekken bieden daarbij meer potenties en 
gunstige effecten dan andere. 

Verbinding met pomp

Gravitaire verbinding
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De voorkeur gaat uit naar een zo open mogelijk  
traject (beperken van aantal inbuizingen en sifons) 
met maximale ruimte voor groen naast de beek. De 
groene ruimte kan benut worden om de fluctuaties in 
het debiet landschappelijk op te vangen. Het profiel  
van de beek past zich aan de stedelijke context aan 
en kan variëren van maximaal een symmetrische  
vallei tot minimaal een eerder kanaalachtige structuur. 

Het Mexico-eiland vormt een confrontatie tussen 
enerzijds de natuurlijke inrichting van het landschap 
(o.a. in het Droogdokkenpark) en anderzijds de  
artificiële orthogonale structuur van het hele Eilandje. 
Een afstemming trekt het groene landschap dieper in 
het bouwweefsel. 

Op het Mexico-Eiland dient de keuze van een tracé 
weloverwogen te gebeuren i.f.v. de herontwikkeling 
van het gebied omdat dit impact heeft op bepaalde 
effecten van en op  het landschap:
- De hoge dokwaterstanden trekken het 

grondwaterpeil ophoog. Hoe verder van de dok-
rand, hoe kleiner dit effect en hoe minder druk op 
het systeem.

- De combinatie van beek met groene vallei heeft een 
verkoelende werking die tot 400m in het  
bouwweefsel kan doordringen. Hoe centraler de 
vallei wordt gelokaliseerd, hoe efficiënter dit effect 
wordt toegepast. 

Catalogus typeprofielen beekvallei

Druk vanuit de dokken

Het waterpeil in de dokken 
ligt boven het grondwater-
peil. Het grondwater nabij de 
dokranden wordt daardoor 
lichtjes omhoog getrokken. 
Bovendien oefent het water 
in de dokken ook druk uit op 
de dokwanden. De hele rand-
zone is redelijk gevoelig voor 
zettingen. Een gravitair laag 
traject kan hierop ook invloed 
uitoefenen. 

Koelte vanuit de rivier

Wanneer de doortrekking van 
de rivier wordt gecombineerd 
met een robuuste groen-
structuur, geeft dit de meeste 
kansen om het bouwweefsel 
van het Eilandje te verkoelen. 
Door centraal t.o.v. dit weefsel  
te lokaliseren wordt het  
meeste effect gegenereerd. 
Afhankelijk van de omvang 
van het groen kan dit aan alle 
zijden tot 400m reiken. 

NETWERK
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Case 10 _ SPOOR OOST

Huidige situatie

Spoor Oost is een terrein dat rond het Ringspoor is 
gesitueerd. Een deel van het gebied ligt binnen de  
contour van het spoor en sluit aan bij het  
woonweefsel van Borgerhout. Het andere deel ligt 
buiten het tracé en sluit aan op de Singel. Het gebied 
was jarenlang volledig ontoegankelijk en versterkt 
daardoor de tweedeling tussen kernstad en rand. Het  
sluit eveneens aan op de Schijnvallei en een  
eventuele Schijn-Schelde - verbinding. 

De plek is binnen deze context een interessante  
onderzoekslocatie omwille van: 
● de potentie om de tweedeling tussen intra- en 
    extra-muros te doorbreken.
● de potenties om tekorten in groenaandeel en om
    klimaatadaptatie m.b.t. waterafvoer op te lossen.
● de mogelijke aansluiting op de Schijnvallei en een
    eventuele Schijn-Schelde - verbinding.
● de mogelijkheden om gefaseerd (korte, 
    middellange en lange termijn) te transformeren.

Wat als... groen nieuwe ruimte krijgt? 

Vandaag vormt Spoor Oost een ingesloten verhoogd 
eiland tussen Deurne en Borgerhout. Het gebied is 
enkel via de koppen deels toegankelijk. Erlangs lopen  
enkele routes voor langzaam verkeer. Dwarse  
verbindingen doorheen het terrein, dat 1,2 km lang 
is, zijn wenselijk in relatie met de aangrenzende  
woonwijken. 

Het gebied is nu een aaneenschakeling van barrières:
- Ringspoor
- Singel
- Ring (en E19)
De impact van de infrastructuren is groot, niet alleen  
omwille van de verkeersintensiteiten maar ook  
doordat o.a. de hele spoorbundel gemiddeld 2,5m  
hoger ligt dan de omgeving. Aan de zijde van de  
Singel bedraagt het hoogteverschil slechts 2m maar 
aan de zijde van Borgerhout is dit maar liefst 5m.  
De randen van het terrein zijn scherp en bestaan  
voornamelijk uit muren. Op sommige plekken zijn dit 
nog de authentieke gemetselde muren, maar grote 
delen zijn banaal beton. Spoor Oost zelf is dus geen  
vlak gebied. Het deel ten noordoosten van het  
Ringspoor ligt lager dan de zuidwestelijke kant. 

Ontsluiting langzaam verkeer Barrières
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HER-GEBRUIK

Spoor Oost kampt met enkele milieuproblemen, die  
een bepalende rol kunnen spelen bij de  
herontwikkeling van de site: 
- de geluidsoverlast vanuit de verkeersinfrastructuur
- de vervuiling in de westelijke kant van het gebied
- de waterafvoer uit het sterk verzegelde Borgerhout

Het meest bepalende aspect voor de toekomst van 
de site is echter het grote groentekort op bovenlokaal 
(stadsdeel) niveau in de aangrenzende buurten. Daar 
ligt het groenaandeel per inwoner immers beduidend 
lager dan de norm van 16 m²/inw, namelijk slechts 3,3 
en 4,5 m²/inw. Rekening houdend met de bevolkings- 
dichtheid is hier circa 100 ha extra groene ruimte  
nodig om de norm te kunnen halen. 

Spoor Oost is de enige site in deze omgeving die op 
termijn potenties heeft om een deel van dit tekort in te 
vullen. Het gebied zelf is circa 25 ha groot en daarmee  
net te klein om autonoom als stadsdeelgroen te  
functioneren (norm > 30 ha). Indien het echter in  
verbinding kan gebracht worden met de Schijnvallei  
(+ 8 ha) en de ruimte-inname van de Ring kan  
geminimaliseerd worden (+ 11 ha), kan Spoor Oost, 
al dan niet geheel of gedeeltelijk, wel als volwaardig 
stadsdeelgroen en onderdeel van de stedelijke groen-
structuur ingezet worden. 

Om op korte termijn al meer  
open ruimte in deze buurt 
te voorzien, werd een plan  
uitgewerkt dat de oostelijke  
zijde van Spoor Oost een nog 
weliswaar grotendeels mineraal 
maar wel toegankelijk karakter  
geeft. Daardoor kan dit deel 
van de site ingezet worden voor  
evenementen zoals de Sinksen-
foor. Het is een bescheiden  
eerste stap naar een optimaler 
gebruik van deze plek. Reliëf

Principesnede
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I.f.v. de landschappelijke structuur is een belangrijk 
element de wijze waarop Spoor Oost in relatie kan 
gebracht worden met de Schijnvallei, m.a.w. hoe het 
hydrologische systeem drager kan zijn van het groene 
netwerk. 

Recente studies wijzen uit dat vooral dit deel van de 
stad in de toekomst meer neerslag te verwerken krijgt  
en door de hoge verzegelingsgraad dit water  
moeilijk afgevoerd kan worden. In het verleden  
gebeurde de afwatering van Borgerhout-Oost via de 
Potvliet of Vuylbeek. Dit was een kleine waterloop die 
een verbinding vormde tussen de Herentalse Vaart en 
het Schijn. De waterloop werd geleidelijk ingebuisd en 
is vandaag onder de grond zelfs onderbroken. 
Het reliëf van de wijk volgt echter nog steeds de  
natuurlijke afstroming van de Potvliet richting Spoor 
Oost. Het vroegere afwateringprincipe zou in een 
hedendaagse versie kunnen gerecupereerd worden 
door een nieuwe open afwatering in de Kortrijkstraat 
te voorzien. Dit kan deels in openbaar domein en  
deels in binnengebieden. Een doorbraak door het  
opgehoogde Spoor Oost zorgt voor een nieuwe vallei 
die Borgerhout in contact brengt met de Schijnvallei.  
In de nieuwe vallei kunnen waterbuffers voorzien  
worden om de toekomstige neerslagpieken op te  
vangen. Het open systeem vormt een duurzame  
oplossing. De vallei kan minimaal een bescheiden  
doorsteek (20m) of ideaal een royale robuuste  
groene verbinding (40m) zijn. 

Hydrografie 1560

Reliëf

Vallei + open systeem
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Aansluiting op
het Schijn

Onderdeel van de 
gravitaire verbinding

Om Spoor Oost hydrologisch in relatie te stellen met de Schijnvallei 
zijn twee scenario’s mogelijk: met of zonder de gravitaire verbinding. 
Als het Schijn niet gravitair doorstroomt, vormt Spoor Oost louter een 
aantakking op de Schijnvallei. Het waterpeil op de site (4,75 TAW) 
is hoger dan die van de beek (2,4 TAW) en stroomt ernaar af. De 
aantakking kan gerealiseerd worden net voor de waterzuivering, of al 
vroeger t.h.v. de Turnhoutsepoort i.f.v. een betere continuïteit van de 
groenblauwe structuur. 

Als het Schijn wel gravitair doorstroomt, dan kan Spoor Oost een  
onderdeel vormen van de gravitaire verbinding. Het Schijn stroomt 
echter circa 5m lager dan het maailveld van de site en kan enkele  
meters fluctueren i.f.v. regenpieken. De connectie tussen Spoor Oost 
en het Schijn kan op verschillende manieren gebeuren. Minimaal 
wordt het Schijn net voor de pomp ondergronds naar de site geleid. 
I.f.v. een betere continuïteit van de groenblauwe structuur is echter 
een snellere koppeling, t.h.v. de Turnhoutsepoort, wenselijk. In dat  
geval kan het Schijn ofwel langsde rand van de site gehouden  
worden ofwel centraal dwars doorheen Spoor Oost vloeien. Beide  
varianten hebben impact op het profiel van de beek en hangen  
samen met het uiteindelijke maaiveldniveau van Spoor Oost. 

HER-GEBRUIK
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BASISWOORDENLIJST

Aanplant
Door de mens aangebrachte vegetatie. 

Areaal
Gebied waarin een bepaald verschijnsel voorkomt.  
Synoniem voor verspreidingsgebied. Groenareaal is  
gebied waarin groen aanwezig is. 

Beekvallei
Gronden die rechtstreeks aan een beek grenzen en  
behoren tot haar natuurlijke overstromingszone. 

Beheer
Onderhouden, verzorgen.

Biotoop
Een gebied met een uniform landschapstype waarin  
bepaalde organismen kunnen gedijen. Binnen een biotoop 
kunnen habitats worden onderscheiden. 

Bos
Grondoppervlak waarvan bomen en houtachtige  
struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, 
waartoe een eigen fauna en flora behoort en die één of 
meer functies vervult. 

Corridor
Een strook land tussen twee of meerdere gebieden met 
een verbindende functie. 

Dijk
Een door mensen aangelegde waterkering, die het  
achterliggende land beschermd tegen overstromingen. Van  
oudsher worden dijken niet alleen gebruikt als  
bescherming tegen water, maar ook als transportmiddel. 

Fauna
Een opsomming van een typische verzameling van dieren 
die in een bepaald gebied voorkomen. 

Flora
Een opsomming van alle planten die in een bepaald gebied 
voorkomen. 

Glacis
Een markante terreinovergang, meestal gekenmerkt door 
een opvallend reliëfverschil. 

Gradiënt
Een geleidelijke overgang in milieufactoren en soorten-
samenstelling. Voorbeeld: een overgang van bos, via bos-
rand naar weiland. 

Grasland
Een gebied van enige omvang met een vegetatie die  
gedomineerd wordt door grassen. 

Groendak
Een plat of hellend dak met begroeiing. Er is onderscheid 
tussen extensieve groendaken (mos, gras, kruid,...) en  
intensieve groendaken (struik en boom). 

Groene gevel
Een vertikale tuin of muurtuin. D.i. een met diverse planten 
begroeide muur of deel van een muur. 

Habitat
Alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme  
voorkomt. 

Heide
Een vegetatie die vooral bestaat uit dwergstruiken uit de 
heidefamilie. Van nature is heide een typische vegetatie 
van streken met een zeeklimaat. In het binnenland ontstaat 
deze vegetatie door begrazing en afplaggen van zandige 
gronden. 

Houtkant
Eén of meer rijen struiken of bomen die slechts om de 5 à 
10 jaar gekapt worden. 

Kwel
Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit 
de bodem komt. Kwel ontstaat door een ondergrondse  
waterstroom en heeft vaak een bijzondere waterkwaliteit. 

Landschap
Een uitgestrekt stuk land dat zich als een zelfstandig  
geheel onderscheidt van aangrenzende gebieden. 

Mantel
Onderdeel van een bosrand, bestaande uit struikgewas 
en ideaal ongeveer twee meter breed. De mantel kan een 
hoogte van 10 meter bereiken. 

Moeras
Een overgangsgebied tussen water en land. Het is een 
type drasland, gekenmerkt door bijzondere plant- en dier-
soorten. 

Netwerk
Een geheel van met elkaar verbonden punten (gebieden, 
locaties,...). 

Pioniersoort
Een soort die een meestal leeg of bijna leeg gebied  
koloniseert waar ze eerder niet voorkwam. De vestiging 
van pioniersoorten is meestal de eerste stap in ecologische 
successie. Pioniersoorten hebben over het algemeen een 
korte levenscyclus en vermeerderen zich snel. 

Plateau
Een hoogvlakte of hoger gelegen vlak gebied, soms ook 
licht hellend langs één zijde. 

Polder
Een door waterkeringen omgeven gebied waarvan de  
waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De water-
stand in de polder is daardoor lager dan in het omliggende 
gebied. 

Rietland
Een strook land langs de rand van open water, waarin 
hoogopgaand riet domineert. 

Robuust groen
Grootschalige aaneengesloten groengebieden.

Ruigte
Kruidachtige vegetatie met veel biomassaproductie waarin 
door gebrek aan beheer het strooisel zich jaar  na jaar op-
hoopt. Vooral forse kruiden zijn dominant. 

Schorre
Een buitendijkse strook land die bij een gemiddeld  
hoogwater niet meer onderloopt. Alleen bij erg hoge  
waterstanden (springtij) komt het gebied blank te staan. 

Slikke
Een droogvallende plaat in een getijdengebied. Slikke valt 
droog bij laagwater en loopt onder water bij hoogwater. 
Slikke wordt twee maal per etmaal overspoeld. 

Structuurvariatie
De aanwezigheid van een gelaagdheid in de vegetatie: 
boom-, struik- en kruidlaag.

Struweel
Een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog. 

Stuifduin
Duin of heuvel van opgewaaid zand. 

Successie
De opeenvolging van levensgemeenschappen. Dit is een 
ecologisch proces waarbij een merkbare verandering  
optreedt in de soortensamenstelling binnen een habitat. 
Het proces begint met pioniersoorten en eindigt in een  
stabiele levensgemeenschap. 

Superpark
Groengebied op regionale schaal, waarin ecologische 
en recreatieve waarden harmonieus samengaan en  
geïntegreerd worden in de landschappelijke context.  
Nabij de stad fungeert het superpark als grootschalig  
landschapspark, waar stedelingen zich ontspannen.  

Synergie
Het samengaan van bepaalde processen of fenomenen, 
waarbij het effect van de samenwerking groter is dan dat 
van elk van de afzonderlijke delen apart. 

Verzegeling
Het afsluiten van de bodem door bebouwing of verharding. 

Zoom
Onderdeel van een bosrand, bestaande uit ruigtekruiden. 
Deze zone is ongeveer 0,4 meter breed en kan een hoogte 
van 1,5 meter bereiken. 
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levendig landschap _ samenvatting

Het groenplan Antwerpen is een beleidsvisie die bepaalt hoeveel 
groen en welke soort groen nodig is in onze stad om een kwalitatieve  
leefomgeving te creëren of m.a.w. een levendig landschap aan te  
bieden voor mens, fauna en flora. Bij de opmaak hebben we ons laten 
inspireren door buitenlandse voorbeelden zoals Amsterdam, Londen 
en Malmö.

De sleutelkwesties voor de toekomst van het groen in Antwerpen zijn:
• het opkrikken van het groenareaal 
• het wegwerken van groentekorten (rekening houdende met de 

groei van de stad) 
• klimaatadaptatie of de stad aanpassen aan de klimaatopwar-

ming door verkoeling, wateropvang en het vochtig houden van de  
bodem.

• de voornaamste groene patronen van de stad (Schelde, de groene 
lobben of vingers, de fortengordel…) te verfijnen en te versterken. 

Stadsbreed en specifieke groenplannen
Het voorliggende groenplan ‘levendig landschap’ focust op de  
grootschalige groene ruimten op schaal van de stad en daarbuiten (de 
zogenaamde ‘robuuste ruimten’). Het is een verfijning en aanvulling van 
de Zachte Ruggengraat met haar 5 parken uit het huidige strategisch 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA). De visie van dit groenplan  
zal eveneens meegenomen worden bij de onlangs opgestarte  
actualisering van het structuurplan.
Daarnaast zullen voor alle districten specifieke groenplannen worden 
opgemaakt die focussen op kleinschalige groenelementen zoals parken,  
pleintjes, straten, tuinen, enz. Voor de haven wordt het soorten- 
beschermingsprogramma als specifiek groenplan overgenomen.

Continue groene loper
Leidend principe van het groenplan is het creëren van een continue 
groene loper die open ruimten doorheen het stadsweefsel met elkaar 
verbindt en groen beschikbaar maakt in elk deel van de stad. De meest 
fijnmazige deeltjes van de groene loper zijn verspreid over de hele stad 
terug te vinden zoals groendaken , groene gevels, nestplekken, groen 
(voor-)tuinen, groen pleinen en straten met ruimte voor bomen,… We 
spreken samenvattend over de groene nevel.
Dit principe wordt ook toegepast op de robuuste ruimten van de groen-
structuur in Antwerpen. Hier wordt strategisch zoveel mogelijk ingezet 
op het verbinden, versterken en uitbreiden van de bestaande groene 
ruimten. Daarnaast wordt ingezet op zoveel mogelijk wegwerken van  
hiaten in de groenstructuur en het landschappelijk inpassen van  
bebouwing en recreatieve functies. Zo kan een continue groene loper 
doorheen de stad worden gecreëerd.

14 typische landschappen
Om een gebiedsgerichte visie weer te geven zijn in dit groenplan  
14 typische landschappen geselecteerd die samen de gewenste  
groenstructuur of het levendig landschap vormen. Het gaat om:  
Scheldeland, Zandvlakte Linkeroever, Zuidelijke kamers, Struisbeek-
vallei, Kasteelparken, Schijnvallei, Glacis van Ertbrugge, Laagland,  
Polders van Stabroek, Wetlands, Opstalvallei, Scheldepolders,  
Noordelijk Heideland en Groene Bedding.

Vanuit een analyse van de bestaande groenstructuur worden per  
landschap aanbevelingen gedaan naar een groen wensbeeld. Aan 
de hand van onderzoekscases wordt een toolbox samengesteld ter  
verbetering van de groenstructuur op specifieke plekken in de stad. 
Steeds wordt aangegeven op welke andere gebieden de strategieën of 
thema’s kunnen toegepast worden. Deze kunnen gehanteerd worden 
bij het opzetten en uitwerken van groenprojecten en het stellen van 
randvoorwaarden ter landschappelijke integratie van bouwprojecten.

5 superparken
Op een synthesekaart of gewenste groenstructuur worden de  
vermelde landschappen geclusterd tot 5 superparken die het Levendig 
landschap vormen, met name het Scheldepark, Zuiderpark, Centraal 
park, Schijnpark en Noorderpark. 

In het Scheldepark zet het groenplan in op het verbeteren van de  
betrokkenheid tussen de stad en de stroom via versterking van de 
Scheldeboorden, de corridor over LO en de parkassen.

In het Zuiderpark is water het bindende element om een continue  
groene loper doorheen de Struisbeekvallei en de open ruimtekamers te 
realiseren waarbij een goede afstemming tussen bebouwing en groen 
voorop staat. 

In het Schijnpark is de doortrekking van de Schijnvallei tot aan de 
Schelde het focuspunt. De verbinding van beide rivieren vormt zelfs op 
Vlaams niveau een belangrijk aandachtpunt.

In het Noorderpark wordt ingezet op het creëren van samenhang  
tussen de diverse landschappen op specifieke overgangspunten in het 
hele superpark.De aanwezige gradiënten vormen daarbij de leidraad.

Het Centraal park vormt een centrale ruggengraat tussen centrumstad  
en 20e eeuwse gordel met potenties tot uitbouw van een groen en  
levendig stadspark dat verschillende groene vingers ter hoogte van de 
kernstad connecteert. 

Groen ABC
Het groen ABC of het actieprogramma is een oplijsting van een 70-tal 
acties ter uitvoering van dit groenplan.
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