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Neerla ndpa rk 

   F r is  i n  he t  L a ndsc hap
en Gront m ij 

Neerland is een gebied in het zuidelijk deel van het 
Antwerpse district Wilrijk. In 2005 heeft de stad voor de 
open ruimte een masterplan laten opmaken door  
Secchi & Viganò, die hier 350 wooneenheden en een  
natuurlijk park mogelijk achtten. Het BPA ‘Neerland 
30bis’ dat dateert van 2006 bundelt de belangrijkste 
principes van dit masterplan. 

De stad organiseerde in 2006 een ontwerpwedstrijd en 
selecteerde de bureaus Fris in het Landschap in samen-
werking met Grontmij voor het ontwerp en de uitvoering 
van het Neerlandpark. Fris in het Landschap was een 
gepaste keuze vanwege hun ervaring met natuurparken 
en het studiebureau Grontmij is perfect geplaatst om de  
ingewikkelde hydrologische kwesties aan te pakken.  
Kind en Samenleving werd in het team opgenomen om 
de participatie met kinderen en jongeren uit te werken. 
Het uitvoeringsbudget van het park van 23 ha komt op 
2,3 miljoen euro.

Stad Antwerpen streeft voor het nieuwe woongebied 
naar een mix van privé woningen en ongeveer 1/3  
sociale woningen die door Woonhaven Antwerpen (de 
ontwerpwedstrijd is lopende) en Arro Antwerpen (de 
procedure wordt na de zomer opgestart) zullen  
gerealiseerd worden. Projectontwikkelaar Borgeind  
Schoten kreeg de woonuitbreiding Neerland Zone A 
toegewezen. De architecturale uitwerking daarvan ge-
beurt door awg architecten, Witteveen + Bos verzorgen 
de omgevingsaanleg. Hier wordt een woonontwikkeling 
beoogd die maximaal inspeelt op de unieke locatie zowel 
wat betreft programma, organisatie en beeldkwaliteit.

Jean-François Van den Abeele van ontwerpbureau Fris in 
het Landschap verduidelijkt hun ontwerp. 

Nicolas Cleeremans, projectleider van AG Stadsplanning 
vertelt over de ambities van de stad en de realisatie van 
Neerlandpark.  

Wat waren de oorspronkelijke ambities van de stad 
voor dit gebied?

“De stad was op zoek naar een gebied waar men nog aan 
stadsuitbreiding kon doen. Men is toen op het gebied 
van Neerland gekomen omdat Neerland op het  
gewestplan ingetekend stond als woongebied.  
Natuurpunt en de Universiteit van Antwerpen hebben de 
stad toen geconfronteerd met de natuurwaarde van het 
gebied en het belang van conservatie van dit  
natuurgebied. Ten tweede legden enerzijds de nood aan 
open ruimte in Wilrijk en anderzijds de nood aan verdere 
uitbreiding van het woongebied van de stad Antwerpen 
de voorwaarden op voor de ontwikkeling van Neerland.” 

Is er onmiddellijk beslist om het natuurgebied te  
behouden?

“Nee. In die periode is het BPA Neerland opgesteld. Daar 
is dan een heel ontwerpproces aan gekoppeld en heeft 
men een aantal onderzoekspistes gevolgd met als  
centrale vraag: hoe kunnen we bewaren wat waardevol 
is? In de eerste plaats de natuurwaarden, maar  
anderzijds ook de historisch waardevolle zaken, zoals bv. 
de antitankgrachten.

Alles wat met natuur te maken heeft op Neerland is 
gekoppeld aan water. De antitankgrachten die vollopen 
met water, maar ook het kwelwater in het zuiden van 
het gebied. Het water maakt het gebied zo waardevol, 
dit moest absoluut geconserveerd worden. Neem je het 
water weg, of stop je de waterstromen, dan neem je ook 
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de natuurwaarde weg. En zo is het gebied stelselmatig 
uitgebreid. Dit blijkt ook uit de oefeningen van het BPA: 
eerst wordt enkel het behoud van de antitankgrachten 
en een klein gebiedje daarrond voorzien. In de tweede 
oefening van het BPA werd dat gebied uitgebreid omdat 
men toen ook rekening hield met het hele watersysteem 
dat erachter zit.

Zo is men uiteindelijk tot de verhouding gekomen van  
2 ha woonuitbreiding en 23 ha park, waarvan 9 ha  
natuurreservaat.”

Hoe zal de nieuwe woonzone geïntegreerd worden in 
het natuurpark?

“Er moest binnen het park ruimte voorzien worden om 
de waterbuffering te verzorgen van de woonuitbreiding.  
De nieuwe woonzone bouwen zonder rekening te  
houden met waterbuffering zou een ramp zijn voor heel 
de Neerland wijk. Er waren nu al regelmatig problemen 
met wateroverlast en dit was een probleem dat binnen 
het park moest opgelost worden. Het zijn dus  
verschillende aspecten die tot deze verhouding  
hebben geleid.”

“Het project is inspirerend aangezien 
het park gerealiseerd wordt nog voor  
de bouwontwikkeling van start gaat. Dit 
heeft als voordeel dat er vanuit het park 
randvoorwaarden kunnen gesteld  
worden voor de integratie van de  

bouwontwikkeling, en niet omgekeerd. 
De realisatie van een nieuw park zal de 
acceptatie voor de ontwikkeling van een 
nieuwe wijk bij de huidige bewoners in 
een positief  perspectief  plaatsen.”
 Jean-François Van den Abeele,   
 Fris in het Landschap

Hoe verliep de samenwerking met Natuurpunt voor de 
realisatie van het park?

“Natuurpunt beheerde reeds het gebied rond de anti-
tankgrachten en de bestaande vijver. De rest was  
bewerkte landbouwgrond in eigendom van OCMW 
Antwerpen, zonder een echte natuurwaarde. Het was 
van in het begin duidelijk dat Natuurpunt een belangrijke 
partner zou zijn in heel het project. Zij kenden het gebied 
zeer goed en ze waren voor ons een heel belangrijke 
bron van informatie.

Daarnaast zijn zij in heel het proces nauw betrokken 
geweest om de buurt mee te informeren. Er waren een 
aantal buurtbewoners actief op het terrein en  
Natuurpunt liet hen kennismaken niet alleen met ons 
project maar ook met de natuurwaarde van het gebied.  

Zij hebben altijd wandelingen door het natuurgebied 
georganiseerd, vóór de werken waren gestart en tijdens 
de werf. 

Zij hebben tijdens het ontwerp ook altijd deel uitgemaakt 

Grondplan Neerland site
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van het kernteam om inspraak te hebben in het ontwerp, 
de keuze van beplanting, de materiaalkeuze. Het was een 
heel constructieve samenwerking.”

Op welke momenten werden de bewoners betrokken 
bij het plan?

“Er is heel wat communicatie gebeurd. Je moet rekenen, 
het BPA dateert van 2006, we zijn nu 2013. Fris in het 
Landschap en Grontmij hebben van in het begin  
voorgesteld om Kind en Samenleving in te schakelen 
om de participatie mee te begeleiden voor kinderen en 
scholen. Er zijn acties geweest op het terrein waarbij de 
kinderen bevraagd werden over hun wensen en dromen 
voor dit gebied.  Een ‘praatplan’, een eerste  
ontwerpschets voor het park werd besproken met de 
kinderen. Met natuurlijke materialen hebben de  
kinderen toen zelf maquettes gemaakt om duidelijk te 
maken wat het park voor hen zou moeten worden. 
Dat is echt een inspiratiebron geweest. 

Het was voor de werken belangrijk om de bewoners  
voldoende te informeren. Zo hebben we wilgenhutten 
gebouwd op de plek waar de speeltuin ging komen, om 
een beeld te geven van hoe het park er zal uitzien, waar 
men zich aan kan verwachten. De mensen denken bij de 
aanleg van een nieuw park meteen aan een stadspark 
met kort gemaaide gazonnen. In die zin was de commu-
nicatie heel belangrijk om te tonen dat hier een natuur-
lijk park kwam en geen klassiek park.  
Anders regent het na de aanleg klachten dat het park 
slecht onderhouden is. 

Ook tijdens de werf was er inspraak mogelijk.  
De werfvergaderingen waren altijd op het terrein en als 
er vragen of suggesties waren van buurtbewoners,  
werden zij uitgenodigd om mee aan tafel te zitten,  
samen met de aannemer, de ontwerper en Natuurpunt.  
Neerland is een heel groot gebied en de buurtbewoners 
zijn vaak het best op de hoogte van details of mogelijke 
problemen die van uiterst belang zijn voor het ontwerp.”

“Dit project is kwalitatief  in de manier 
waarop er op uitgebreide wijze werd 
gecommuniceerd met omwonenden en 
de mate waarin ze allen inspraak heb-
ben gehad in het ontwerpproces. Zowel 
jeugd, betrokken verenigingen, de hoge-
re overheden, Natuurpunt… zijn steeds 
vaste partners geweest in het hele  
proces tot en met de uitvoering. Ook 
in de toekomst wanneer het beheer zal 
opgenomen worden, is er voor elk van 
hen nog een rol weggelegd in de verdere 
creatie van het park.”
   Fris in het Landschap

Speelzone, Neerland Park
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Is het concept van het Neerlandpark een inspiratie voor 
nieuwe groengebieden in de stad?

“Ja, ik denk het wel. Stel dat je een park van 23 ha had 
aangelegd als het stadspark van Antwerpen, dan wordt 
dat gewoon onbetaalbaar. Zowel in aanleg als in onder-
houd. En aan natuurwaarde heeft dat geen betekenis. 
Voor mij zijn dat de drie belangrijkste redenen waarom 
dit een voorbeeld is, waarom we naar dit soort parken 
moeten gaan. Er zullen nog een aantal uitzonderingen 
zijn, zeker in het centrum van de stad, maar wanneer je 
in buitengebied zit, in de 20ste-eeuwse gordel van de 
stad, moet je veel meer rekening houden met de  
omgeving en met de natuurwaarden die reeds aanwezig 
zijn. Dit was ook de grondslag van dit plan: eerst zien 
wat er aanwezig is en dat proberen te versterken en te 
bestendigen.

Dus ik denk dat als we nog parken maken op deze schaal, 
dat dit de enige manier is. Ook qua materiaalgebruik; er 
is heel wat recyclagemateriaal gebruikt in het park:  
het verhardingsmateriaal van de paden bestaat uit  
gerecycleerd betonpuin afkomstig van een voormalige 
autofabriek in Antwerpen, bomen die geveld zijn in de 
stad omdat ze ziek waren, worden hier gerecupereerd 
als zitelement. Ik denk dat we hier echt op een andere 
manier met de publieke ruimte, met materiaalgebruik en 
met de omgeving omgaan. 
Laat Neerlandpark een inspiratie zijn!

“We dragen bij aan een leefbare stad 
met  een levendig ecologisch park. 
Maatschappelijke grenzen vervagen: er 
ontstaan contactzones tussen natuur, 
recreatie, spel en educatie, stadsland-
bouw (volkstuinen), fietsers, joggers, 
hondeneigenaars ... het park is  
vormgegeven als ontmoetingsplek die  
intergenerationeel kan werken.” 
   Fris in het Landschap
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De zeer avontuurlijke speelvalleien weten de fantasie te prikkelen door de aanwezigheid van water, de  
hoogteverschillen, de verschillende bodemmaterialen, de speelconstructies en wilgenhutten.

Binnen het park is er gezocht naar een dialoog tussen wilde natuur en sterke architecturale elementen zoals de 
schuine wanden in cortenstaal die refereren naar het militair verleden en de overgang vormen naar de architecturale 
sokkel van de nieuwe bouwvolumes.
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De verblijfsplekken met schanskorven zijn gevuld met afgekeurde bakstenen en verwijzen naar de vroegere kleiput en 
de kleiontginning in het gebied.

Er zijn extra poelen en grachten gegraven om de kwaliteit van het kwelwater te optimaliseren.
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De educatieve zone werd bewust nog niet afgewerkt om hier een proces op te starten met scholen en  
buurtbewoners om deze zone verder vorm te geven en te beheren. Er werd al een aanzet gegeven door de bouw van 
een buitenklasje, de aanplant van een aantal bomen met de neerlandschool en de levering van materialen waarmee 
een insectenhotel kan gebouwd worden. De vlonder laat kinderen toe om kikkers en salamanders te observeren en 
spelenderwijs de natuur te bestuderen. 

Tekst: Valerie Van de Velde
Beelden: Walter de Backer

Colofon

AG Stadsplanning:     projectleiding 
Stadsontwikkeling/ Ontwerp & Uitvoering:  projectondersteuning
Fris in het Landschap:     praatplan, voorontwerp, ontwerp, beplantingsconcept
Grontmij:      ecohydrologisch luik, opvolging Aquafinwerken, opmaak   
      uitvoeringsdossier
Kind en Samenleving:     participatie met kinderen, jongeren en scholen

Voor meer info over dit project: stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be


