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{ voorwoord } 

 

Gedurende de voorbije vijf jaar werd aan deze faculteit de mogelijkheid gecreëerd om jezelf te 

ontplooien en vooral je interesses aan te scherpen. Na de bachelorjaren was het me dan ook al snel 

duidelijk dat die interesse vooral lag bij de optie stadsontwerp en architectuur. Het onderwerp van deze 

scriptie namelijk de Antwerpse Fortengordel, sluit aan op actuele thema's uit het vakgebied zoals 

verkeerscongestie, stadsdruk en open ruimte. Het onderzoeksproces heeft mij daarbij toegelaten om 

mijn vaardigheden verder te ontwikkelen maar bovenal werd ik tijdens het proces uitgedaagd een 

uitspraak te doen over een gebied van dergelijke omvang. Door verschillende contacten met diverse 

actoren ben ik me sterk bewust van de realiteit omtrent de problematiek van de Antwerpse 

Fortengordel. Uiteindelijk hoop ik dat het resultaat van deze verhandeling een nieuwe invalshoek op het 

actuele debat kan werpen.  
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{ overzicht } 

 

De masterproef 'de Antwerpse fortengordel - de Brialmontforten als onzichtbare potentie van de 

periferie' betreft zowel een analyse dat hoofdzakelijk gebaseerd is op de ruimtelijke vertaling van de 

historische evolutie, als een visie die een uitspraak doet over de gewenste structuur in de periferie. De 

klemtoon wordt gelegd op de relatie tussen het fort en zijn omgeving of met andere woorden, de 

context waarin de Brialmontgordel zich bevindt. Deze laat zich weerspiegelen volgens twee 

perspectieven namelijk die van de som, ofwel de schaal van het fort en zijn directe omgeving en het 

geheel, ofwel de ruimere context waarin de R11 de belangrijkste rol speelt.  

De uiteindelijke visie gaat uit van het motto dat het geheel meer is dan de som van de delen. Deze vindt 

utdrukking in de beschrijving van de Antwerpse stadsrand als een halsketting met de ambitie om te 

fungeren als ruggengraat van de periferie. 

 

Trefwoorden: 

Brialmontgordel - ruimtelijke evolutie - context - halsketting 
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{ extended abstract } 

 

The fortification of Antwerp - the Brialmont fortress as the invisible opportunitie of the periphery 

Mieke Nagels 

Supervisors: dr. ir.-arch. Bruno Notteboom, prof. ir.-arch. Kristiaan Borret 

 

Abstract - This article is meant to give the result 

of an analysis of the historical as well as the 

spatial evolution of the urban fringe in Antwerp. 

By focusing on the context of the fortresses 

designed by Brialmont, this thesis aims to 

formulate a vision which will lead to a 

structured periphery. This clear structure is 

described as a necklace consiting of a one yarn 

with a string of pearls. 

Keywords : Brialmont fortification - spatial evolution - 

context - necklace  

 

I. SITUATION 

Todays suburban area of Antwerp, is a mix of 

contradictory programs. Therefore this territory 

has become a place where you can get 

disoriented. The readability is completly lost and 

the suburban belt can be defined by its lack of 

structure. Nevertheless, under the surface of this 

mess, there has always been the presence of a 

belt of bastions which has nowadays the 

opportunitie of defining Antwerps urban fringe.   

 

II. ANALYSIS 

Understanding the context of the fortification, is 

what this research is all about. As a result there 

are not any statements about what the function 

of the bastions should be like. Instead the 

spatial link is stressed and conclusions can be 

made by interpreting the historical 

transformation. 

 A. the sum - seven bastions 

Although each bastion has the same layout that 

does not mean they have the same relationship 

with their surrounding. In conclusion every 

single bastion can be defined by the existing 

link between bastion and direct environment. 

 B. the total - R11 

By completing the analysis of the overall area, it 

is remarkable to establish that the urban 
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agglomeration seems to come at its end where 

the fortification begins. Speaking of the R11, it 

is not that obvious to assume that this 

infrastructure is a combination of several 

fragments. And finally one more conclusion can 

be drawn out of the future projects for the area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necklace concept 

 

III. VISION 

The vision for the suburban area of Antwerp is 

based upon two elements. Basically consisting 

of a clear infrastructure such as the R11 and 

several landmarks like the seven left bastions of 

the Brialmont fortress the concept of the belt as 

being a necklace gets shape. 
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0. vraagstelling – methodologie 
 
8 > 1+1+1+1+1+1+1+1 ? 

 

// Probleemstelling 

De Antwerpse stadsrand zoals we die vandaag kennen, is een mengelmoes van zowel lokale als 

bovenlokale programma’s, open en gesloten ruimtes, dorpskernen en buitenwijken, snelwegen en 

steenwegen. De rand is als het ware een plaats waar je kan verdwalen, de leesbaarheid is volledig zoek 

en de stadsrand laat zich tegenwoordig kenmerken aan de hand van zijn structuurloosheid. Men raakt 

met andere woorden gedesoriënteerd in een ruimte die nochtans een logische opbouw heeft gekend.  

Deze opbouw is duidelijk waarneembaar wanneer men de kaart van Antwerpen erbij legt. Met een beetje 

goede wil kan je de opeenvolgende ringstructuren gevormd door de kaaien, de leien, de Singel, de ring 

en de R11 ontleden. Invalswegen van diverse categorieën verbinden dan weer de stadskern met de 

uitgestrekte rand waarbij de forten zich situeren in de mazen van dit metropolitaans net. Toch zijn deze 

grootschalige verdedigingsstructuren vanop het maaiveld amper waarneembaar. Bovendien gebeurt het 

in stand houden en beheren van deze forten gefragmenteerd en ad hoc vermits een duidelijke 

overkoepelende visie ontbreekt. Ze liggen met andere woorden in de Antwerpse rand waarbij ze 

nauwelijks een structurele en betekenisvolle meerwaarde creëren.  

 

// Onderzoeksvraag 

In deze verhandeling wordt bijgevolg de potentie nagegaan die intrinsiek verscholen ligt in de 

onoverzichtelijke problematische Antwerpse stadsrand. De vraag die zich stelt is of de momenteel 

onzichtbare Brialmontgordel, eens ze wordt scherpgesteld, kan fungeren als de ruggengraat van de 

Antwerpse periferie.  
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// Methode 

Natuurlijk vormden de acht Brialmontforten samen met de R11 ooit een duidelijk geheel ontworpen 

vanuit een logische strategie maar het zou te eenvoudig zijn om de stadsrand als het ware 'op te 

kuisen’ en zo de klok terug te draaien. In dit proefschrift is het bijgevolg niet de bedoeling om de 

vergane glorie te herstellen maar juist de hedendaagse situatie te gebruiken als katalysator om nieuwe 

mogelijkheden te generen. 

Concreet steunt dit onderzoek op de vergelijking en interpretatie van de stedelijke evolutie die de  

Brialmontgordel samen met zijn directe omgeving heeft ondergaan. Alle forten zijn namelijk volgens 

eenzelfde planconcept opgetekend en grosso modo zullen ze dus voor een leek allemaal op elkaar lijken. 

Toch is de essentie van de hele fortengordel dat het net zijn context is die het statuut en het gebruik van 

het fort bepaalt, waardoor de forten nooit dezelfde betekenis kunnen hebben, alleen een gelijkaardige. 

Bijgevolg is het dus veel belangrijker de context van de gordel te analyseren alvorens een ingreep te 

verrichten op de microschaal van het fort zelf. Jammer genoeg ontbreekt dit echter tot op heden in de al 

reeds uitgevoerde studies. Doet men het wel, dan komt men helaas niet verder dan het onderzoek van 

de R11.  

 

De Brialmontgordel bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen, namelijk de militaire baan of de R11 zoals 

ze vandaag is gekend en de ooit acht, nu zeven forten. Hierdoor kan de context van de gordel volgens 

twee perspectieven ontleed worden. Enerzijds kunnen de forten als een som van afzonderlijke delen  

beschouwd worden en anderzijds als een geheel met de R11 als belangrijkste schakel.  

Ervan uitgaande dat de forten als een som geïnterpreteerd kunnen worden, kan de context van elk fort 

apart onderzocht worden. Hierdoor is het mogelijk de relatie tussen beiden op microschaal weer te 

geven en een uitspraak over elk fort te doen. Daarnaast bevinden de forten zich in een groter geheel 

wanneer ze verbonden worden met de R11. Wanneer men deze benadering beschouwd is het 

noodzakelijk de context op macroschaal weer te geven zodat een overkoepelend besluit kan getrokken 

worden. 

Uiteindelijk kan de afweging gemaakt worden of het geheel meer is dan de som van de delen. In de 



18 
 

zoektocht naar een antwoord op de centrale vraag of de fortengordel al dan niet de rode draad in de 

Antwerpse stadsrand kan betekenen is een algemene visie noodzakelijk. Zonder dat de uitspraak over de 

samenhang van de gordel moet resulteren in een homogene benadering van de forten. Door ondermeer 

diverse scenario’s te testen, bestaande concepten te bestuderen en rekening te houden met 

toekomstige evoluties ontstaat een visie met de bedoeling een duurzame bijdrage te leveren aan de 

hedendaagse en toekomstige kwaliteit van de Antwerpse periferie.  

Daarbij moet zowel een antwoord gegeven worden op wat dan de identiteit van de globale structuur is. 

Welke betekenis krijgt de R11 binnen de periferie? Als welke positie de forten hebben in dergelijke 

structuur? Wat is de relatie tussen beide elementen?  

 

// Opbouw 

Dit proefschrift bestaat uit drie hoofdstukken. Als eerste wordt het ruimer kader van de vesting 

Antwerpen geschetst alvorens in te gaan op de Brialmontforten. Daarin wordt de nadruk gelegd op twee 

perioden. Vertrekkend van de situatie zoals ze zich anno 2012 stelt, wordt allereerst de betekenis waar 

de forten vandaag mee geassocieerd worden omschreven. Vervolgens wordt de evolutie die dit gebied 

ondergaan heeft beschreven aan de hand van een tijdslijn. Rond de jaren '70 is er een kantelmoment van 

de opeenvolgende ruimtelijke transformaties naar het beleid die opdracht heeft voor de opmaak van  

projecten en studies maar die tot weinig concrete acties hebben geleid over de voorbije 40 jaar.  Het 

hedendaags beleid dat door de verschillende betrokken instanties wordt gevoerd kan kernachtig worden 

geschetst en vergeleken met de strategieën die men in Nederland toepast. Dit fungeert louter om een 

blik op het debat mogelijk te maken zonder daarbij de verschillende concepten die eerder al ontwikkeld 

werden, te willen ondermijnen. Waarna een besluit wordt getrokken waarin het noodzakelijk wordt 

geacht terug te keren naar de periode wanneer alles begon. Door de motivatie voor de aanleg van de 

vesting en vooral de voorwaarden van de positionering van de forten te belichten wordt al direct 

duidelijk dat niet alle forten evenwaardig waren, zelfs nog voordat ze geconstrueerd waren, ondanks dat 

ze dezelfde lay-out hebben. In dit laatste deel wordt bijgevolg ook kort de structuur van het fort 

toegelicht zodat men een beeld kan krijgen van de manier waarop de forten zijn opgebouwd. Als laatste 
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worden de krijgsdienstbaarheden vermeld die van kracht waren op de omliggende domeinen en een 

keurslijf oplegden. 

 

In een tweede hoofdstuk wordt de analyse beschreven die zich vooral focust op de context waarin de 

forten gelegen zijn. Op basis van topografisch kaartmateriaal wordt per fort de stedelijke evolutie 

geïllustreerd volgens zes perioden van 1880 tot 2000. Daarenboven is het onderzoeksgebied afgelijnd 

volgens de, in hoofdstuk een besproken, krijgsdienstbaarheden. Deze methode is voor beide 

perspectieven toegepast zodat zowel de context van de som als het geheel wordt ontleed. 

Dit kaartmateriaal is, samen met een bijhorende fiche per fort, opgeslagen in een digitaal bestand dat in 

dit document is bijgevoegd. Hierdoor is het mogelijk om zowel een compleet overzicht van de kaarten te 

hebben alsook te kunnen inzoomen op de kleine details. Het overzicht is opgebouwd uit een raster 

waarbij in de horizontale richting de evolutie per fort wordt weergegeven terwijl in de verticale richting 

een onderlinge vergelijking kan gemaakt worden per periode.  

De perioden worden gekoppeld aan invloedrijke gebeurtenissen die hun sporen hebben nagelaten op de 

ruimtelijke transformatie van de forten. Op deze manier worden de kaarten geïnterpreteerd en getoetst 

volgens bepaalde tijdsgeesten. Uiteindelijk fungeert het interactieve bestand, die je kan terugvinden op 

de Cd-rom, als het basismateriaal waarbij vervolgens in deze verhandeling dieper op in wordt gegaan. 

 

Het finale hoofdstuk start met het formuleren van een visie die kan gemotiveerd aan de hand van de 

conclusies en de synthese die volgt uit de analyse. Daarbij wordt een metafoor, een halsketting, gebruikt 

om het concept van de nieuwe R11 en de bijhorende forten te beschrijven. Deze structuur wordt ook 

uitgezet binnen de bestaande Antwerpse ringstructuur zodat zijn rol op regionale schaal kan vergeleken 

worden. Het hoofdstuk sluit af met een nieuw perspectief die de ambitie heeft om de hoofdstraat van de 

periferie, en niet zomaar door de periferie, te worden. 
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| SITUERING _ Antwerpse fortengordel | 
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1.1. anno 2012 
 

A.  problematiek 

 

Wie als toevallige passant of geïnteresseerde toerist de fortengordel wil ontdekken, loopt er de eerste 

keer gegarandeerd voorbij. Dit deel wil dan ook de complexe hedendaagse situatie aankaarten waarin 

deze studie zich situeert zodat iedereen een duidelijk beeld krijgt van de uitgebreide reeks aan 

eigenschappen die de forten van de Antwerpse fortengordel kenmerken.  

 

De tweede impressie die de forten achterlaten, nadat de eerste er een was van onzichtbaarheid, is 

gelijkvormigheid. Opgebouwd volgens dezelfde strategie kennen de forten, die dateren uit dezelfde 

periode, dezelfde structuur. Wat betreft de Brialmontforten leidt de hoofdingang daarbij tot het 

binnenfort terwijl de artillerie-ingang zich zijdelings bevindt en toegang biedt tot het voorplein. Voor wie 

een eerste maal kennismaakt met deze forten, kan de toegang en de lay-out verwarrend zijn. Je bevindt 

je in het fort maar door de verschillende zones is het niet eenvoudig om een overzicht van de structuur 

te behouden. Bovendien, wanneer je meerdere forten vergelijkt, verschilt de toegang van fort tot fort. 

Niet alleen wat betreft locatie maar ook wat betreft de delen die publiek toegankelijk zijn en welke pas 

na afspraak of gewoon niet opengesteld worden omwille van hun militaire functie. Waardoor elke 

benadering van de fortengordel opnieuw een verrassing is, ondanks hun homogene structuur. 

 

Eenmaal de forten ontdekt en betreden zijn, is het opmerkelijk dat ze verschillende functies en 

gebruikers kennen. Over het algemeen, en dat geldt ook voor andere forten en linies in binnen- en 

buitenland, is de belangrijkste rol die de Antwerpse fortengordel momenteel vervult deze van groene 

oase. Omwille van hun ouderdom en vaak onduidelijke bestemming die daarenboven gepaard gaat met 

een nalatig beheer, heeft de natuur de aftakelende forten overmeesterd. Daaraan gekoppeld worden de 

forten bestempeld als recreatiegebied, natuur- of parkgebied. En het beeld die daarmee overeenstemt is 

een berg met bomen en een poort verborgen langs de weg. Met wat geluk wordt het fort aangeduid 
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met een bewegwijzering, in een ander geval staat er een verwaaide vlag van monumentenzorg.  

Dat brengt ons bij een volgende stempel die de forten of delen ervan dragen, namelijk deze van 

monument. De fortengordel heeft dus ook een cultuurhistorische waarde waardoor diverse 

gidsenwerkingen actief zijn in het gebied. Bepaalde forten proberen ook een educatieve bijdrage te 

leveren, zo is de gang naar het binnenfort van fort 4 gerestaureerd en hangen er informatiepanelen 

waarvan de geschiedkundige betekenis af te lezen is. Daarnaast zijn er ook diverse verenigingen actief in 

de forten, meestal huren ze er een ruimte of maken ze gebruik van de open ruimte die er aanwezig is. Zo 

zijn vissersclubs een vaakvoorkomende groep, ze gebruiken de gracht en een bungalow, meestal vlakbij 

een ingang, doet dienst als clublokaal.  

De forten kunnen ook beschouwd worden als een restzone van de periferie. Wanneer de universiteit 

Antwerpen op zoek gaat naar een vestigingsplaats voor de campus beantwoordt fort 6 aan hun noden. 

Andere voorbeelden zijn ondermeer de groendienst die gevestigd is in fort 8 en het containerpark in fort 

3 die ondertussen wel geherlokaliseerd is.  

 

Een laatste aandachtspunt die deze ongestructureerde ruimte tevens kan verklaren, is het feit dat de 

forten diverse eigenaars kennen. Het is al snel duidelijk dat ieder zijn eigen agenda heeft, zijn eigen 

budget bepaalt en veel of weinig aandacht aan de forten schenkt. Zelfs tijdens een eerste kennismaking 

met de forten wordt dat duidelijk. Militairen die de wacht houden voor het fort wijzen op het feit dat ze 

nog militair domein zijn en dat buitenstaanders ongewenst zijn. De forten Kruibeke en Zwijndrecht op 

linkeroever behoren tot deze categorie. Het logo van de stad Antwerpen in fort 8, een hek met 

informatie van Natuurpunt aan fort 7, een pijl met erboven 'Gemeentelijk domein Borsbeek' bij fort 3 en 

ga zo maar door.  

 

De forten dekken dus verschillende betekenisladingen en hebben een uitgebreid palet van functies, 

gebruikers en eigenaars. Om de situatie vandaag beter te begrijpen is het noodzakelijk de evolutie die 

de vesting Antwerpen ondergaan heeft in kaart te brengen. Te beginnen met de ruimtelijke 

transformatie vanaf 1859, het jaartal wanneer men begon met de realisatie van de binnenste 
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fortengordel ofwel de Brialmontgordel. Na de periode van fysieke veranderingen volgt echter een 

periode waar de focus verschuift naar het beschrijven en plannen van die ruimte door de betrokken 

instanties. 
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1.2. evolutie 

 
A. transformatie

Wat in werkelijkheid een chaos lijkt waarin je als het ware verloren kunt geraken, zo helder is de 

structuur van de stad Antwerpen en zijn rand wanneer je dezelfde ruimte op een kaart bekijkt. De 

weergave van Antwerpen laat vermoeden dat de stad opgebouwd is als een opeenvolging van ringen die 

doorsneden wordt door steenwegen en autosnelwegen. Op zich een logische concentrische structuur die 

jammer genoeg onleesbaar wordt eens je in dit wespennest terecht komt. Om te achterhalen welke 

evoluties aan de basis liggen van de kenmerkende ringstructuur van Antwerpen wordt teruggekeerd in 

de tijd.  

 

Het plan dat Brialmont ontwikkelde rond 1859 bestond uit twee delen. Enerzijds werd de Grote 

Omwalling aangelegd, die liep volgens het tracé van de Antwerpse Ring en anderzijds moesten een 

aantal vooruitgeschoven forten de stad verdedigen.  Onlangs werd de 150ste verjaardag van de eerste 

fortengordel gevierd.1 In het derde deel van dit hoofdstuk wordt de periode rond 1859 uitgebreider 

besproken. 

 

De huidige R11 volgt het traject van de militaire weg die de forten onderling met elkaar en met de stad, 

via de invalswegen, moest verbinden. Het KB van 06 augustus 1861 stelt dat de Krijgsbaan ten allen tijde 

zijn militair karakter moet bewaren. Wel kon de Minister van Oorlog de omwonenden toelaten de 

Krijgsbaan te gebruiken en er zelfs verbindingen naar aan te leggen. De eigenlijke Krijgsbaan is 13,5 

kilometer lang en verbindt Wijnegem met Hoboken, ofwel het vroegere Fort 1 met Fort 8. De forten 2, 3, 

5, 6 en 7 sluiten aan op de Krijgsbaan via speciaal aangelegde verbindingen.* Rond 1870 werd de 

militaire weg tussen de forten 4 en 8 gedubbeld door een spoorweg die aangesloten werd op de lijnen 

Antwerpen-Boom en Antwerpen-Brussel.2 

1859 tot 1864 _ 

 

 

1870 _ 
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Het vraagstuk van de verdediging van Antwerpen wordt herzien. Op de linkeroever, die het zwakke punt 

was in heel de verdediging, zullen uiteindelijk in 1874 versterkingen gebouwd worden die aansluiten bij 

de omwalling van de stad. Concreet werden de forten Kruibeke en Zwijndrecht gebouwd en een 

defensieve dijk aangelegd. Daarnaast kwamen de gronden van het Zuidkasteel binnen de omwalling te 

liggen en werd het Noordkasteel tot een batterij herleid. In Merksem werd nog een fort opgericht dat 

Deurne moest beschermen.3 

Financieel werd deze aanpassing mogelijk gemaakt door de verkoop van het Zuidkasteel. Op de 

vrijgekomen gronden zou een nieuwe stadswijk gebouwd worden, nu bevindt zich er ondermeer het 

Antwerpse justitiepaleis.4 

 

Doordat het verdedigingsfront werd opgeschoven, was de Grote Omwalling echter overbodig geworden 

en hoefde ze geen deel meer uit te maken van de nieuwe kringvesting. Bij wet van 10 maart 1906 werd 

de omwalling vervolgens gedeclasseerd. Daarnaast heeft ook de toenemende verstedelijking van de 

randgemeenten Berchem en Borgerhout bijgedragen tot de beslissing van declassering. Aan de beide 

gemeenten werd immers de mogelijkheid geboden om delen van de omwalling aan te kopen samen met 

de stad Antwerpen.5 

 

Het verdedigingssysteem was dus snel voorbijgestreefd. Ten tijde van de bouw bedroeg de draagwijdte 

van het geschut slechts 900 à 1200 meter. In 1870, wanneer de oorlog tussen Frankrijk en Pruisen 

woedde, werd Parijs al bestookt vanop een afstand van 7000 meter zodat de stad kon beschoten worden 

zonder binnen het vuurbereik van de forten te vallen. Zo begon al vlug de aftakeling van het 

verdedigingssysteem van Antwerpen. In 1909 besloot men om een vooruitgeschoven 

verdedigingsgordel te bouwen.6 Om echter te beantwoorden aan de evoluerende gevechtstechnieken 

werd het noodzakelijk geacht een tweede fortengordel te verwezenlijken.  

Uiteindelijk omvatte de aangepaste vesting Antwerpen een hoofdweerstandstelling en een 

veiligheidsomwalling. De omwalling bestond in het noorden uit een doorlopende gracht en in het zuiden  
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werd ze gerealiseerd door 18 nieuwe schansen gelegen tussen de forten en onderling verbonden door 

een hek.7 De nieuwe buitenlinie situeerde zich op een afstand van 15 kilometer van de stad, ongeveer ter  

hoogte van de Rupel-Netelijn. Hierdoor verloor de Brialmontgordel aanzienlijk aan betekenis en werd 

meteen de aftakeling van de bolwerken ingezet.8  

 

Tot 1920 speelde het vlieggebeuren zich af op het Wilrijkse Plein. Toen dat echter bebouwd werd, 

ijverden enkele leden van de Aéro-Club d'Anvers voor een nieuwe luchthaven. De vestigingsplaats werd 

Deurne-Zuid en de officiële opening van het vliegveld vond plaats in 1923.9 

 

Met de stijgende stadsdruk vanuit de stad Antwerpen en vanuit de randgemeenten op de grotere 

periferie was de declassering van de fortengordels in 1947 een welkome verademing. Zo ontstond de 

mogelijkheid om de uitgestrekte ringvormige gebieden rond Antwerpen te gebruiken voor burgerlijke 

doeleinden. De eerste fortengordel was echter al in 1924 gedeclasseerd en de forten deden vanaf dan 

dienst als opslagruimte voor legermateriaal. Hierdoor werden de nog bestaande krijgsdienstbaarheden 

opgegeven.10 

 

De trek naar de stadsrand zorgde ervoor dat na de tweede wereldoorlog de stad en de randgemeenten 

een demografisch en bouwfysisch geheel geworden waren, niettegenstaande het aanwezige spoor van 

de Brialmontgordel. Om gevolg te geven aan de besluitwet van 2 december 1946 werd uiteindelijk 

ongeveer 10 jaar later het 'Gemeenschappelijk Algemeen Plan van Aanleg, algemeen structuurplan, van 

de Antwerpse Agglomeratie' gepubliceerd.11 Het was opvallend dat al in de ontwerpfase rond 1948 kon 

vastgesteld worden dat de grens van de bebouwing van de Antwerpse agglomeratie min of meer 

overeenkwam met die van de fortengordel. Opmerkelijk is ook hoe talloze bouwprojecten het groen 

naar de rand van de agglomeratie hebben verdrongen. Toch bleef men in het plan talloze zones (in 

lichtbruin) voor nieuwe bebouwing voorbehouden. 

Daarnaast komen enkele belangrijke toevoegingen in het plan voor. Zo wordt het tracé van de grote ring 

van de R11 naar de buitenzijde van de fortengordel aangeduid, zoals ook op het gewestplan een  
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reservatie strook is voorbehouden. In verband met de forten werd een uitspraak gedaan in die zin dat ze 

niet meer als een groene gordel, zoals werd geformuleerd in het aanlegplan van 1940, zullen benaderd 

worden maar eerder als recreatieterreinen gelegen in de nabijheid van woonkernen. Daarbij zouden de 

forten fungeren als verschillende verspreide kleine parken binnen de randgemeenten.  

In 1962 werd een compromis tussen het aanlegplan van 1940 en het structuurplan van 1957 voorgesteld, 

of met andere woorden tussen de concepten 'groene gordel' of 'afzonderlijk recreatieve deelruimten'. 

We kunnen opmerken dat men toen ook al worstelde met het idee of de forten nu als een som of een 

geheel moesten gelezen worden.  

Het idee dat werd gesuggereerd in de jaren '60 door de VZW Schelde-Dijle, bestond eruit om de forten 

in te schakelen in een groene vingerstructuur rond Antwerpen. Op die manier hoopte men de forten als 

onderdelen van een open ruimte rond de stad te behouden. De zogenaamde 'groene vingers' ofwel 

open landschappelijke zones waarvan de forten deel uitmaken, zouden doordringen tot aan de kernstad. 

Momenteel valt dit principe nog steeds te herkennen op kaartmateriaal van het gebied.*  

De vingerstructuur wijkt echter af van het project uit 1940 om de forten als ruggengraat van een groene 

gordel rond de agglomeratie Antwerpen te beschouwen. Ze speelt namelijk meer in het voordeel van de 

afzonderlijke gemeenten vermits ze een integraal onderdeel van hun grondgebied kunnen blijven en niet 

dreigen opgenomen te worden in een bovenlokale groene zone. 12 

 

Door de toenemende verkeersdrukte in de jaren '50 komt de Turnhoutsebaan regelmatig in de 

belangstelling omwille van de vele verkeersdoden die er vallen. Men is van oordeel 'dat het beter was 

het fort op te breken om een eind te maken aan de dodenbochten en het schandaal van zulks een reeks 

bochten in een staatsbaan!'13. Bijgevolg werd Fort 1 gedynamiteerd en gesloopt, alhoewel dit pas in 

1959 is uitgevoerd, stond de heraanlegde Turnhoutsebaan die dwars door Fort 1 ging getrokken worden 

al vermeld in het  Gemeenschappelijk Algemeen Plan van Aanleg voor de Antwerpse Agglomeratie die 

twee jaar eerder, in 1957, werd uitgebracht.14 

 

Bijna geen enkele stad heeft een internationale ringweg die op amper drie kilometer van het 
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stadscentrum is verwijderd. Verklaring van dergelijke locatie is de realisatie van de Ring, rond 1963, die 

werd aangelegd op het vrijgekomen tracé van de Grote Omwalling. Deze omwalling vormde onderdeel 

van het plan Brialmont en moest het stadsgebied zesmaal groter maken. Ze had grosso modo een 

vijfhoekig verloop. De gehele omwalling werd bovendien doorbroken door 15 poorten, stuk voor stuk 

monumenten van neobarokarchitectuur. Van deze vesting is niets bewaard, behalve enkele schamele 

resten die eigenlijk nauwelijks een vermelding waard zijn. 15 

 

Toch was er aan deze transformatie al een hele discussie en denkpiste aan vooraf gegaan. Zo werd 

namelijk, in toepassing van het besluit van 12 september 1940, een aanlegplan voor de agglomeratie 

Antwerpen opgemaakt, zoals eerder werd vermeld.16 Daarvoor werd het Studiebureau voor Urbanisatie 

van Groot-Antwerpen opgericht. Uiteindelijk kwamen een aantal studies tot stand in samenwerking met 

de dienst architectuur en stedenbouw van het Commissariaatgeneraal voor 's Lands Wederopbouw. 

Ook de Duitse bezetter toonde belangstelling in de nieuwe bestemming van de gronden van de 

omwalling. De Duitse stedenbouwkundig adviseur Werner Schürmann pleitte namelijk voor de aanleg 

van een dubbele verkeersring rond Antwerpen. De kleine ring zou samenvallen met het nog te 

ontmantelen tracé van de omwalling terwijl de grote ring als onderdeel werd beschouwd van het Duitse 

R.A.B.-net (Reichs-Auto-Bahnnetz) die van Antwerpen, nog meer als voorheen, een internationaal 

knooppunt moest maken. De grote ring zou het tracé van de R11 volgen en de forten zouden samen 

met de omwalling als ontspanningsgebied aangelegd worden zodat de parkzone voor Antwerpen zou 

verdubbelen. Daarbij waren de gemeenten bevreesd dat de bestemming van de forten aan hun eigen 

politieke macht en lokale belangen zou te boven gaan.  

Vermits het doorgaande snelverkeer op de buitenste ring zou geconcentreerd worden was het echter 

mogelijk om langs de kleine ring een aantal bouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen van 

de omwalling te behouden.17 Schürmann was hiermee de eerste om rekening te houden met de 

landschappelijke waarde van de verdedigingswerken binnen het stedenbouwkundig probleem van de 

stadsuitbreiding. Met dit project werd echter resoluut afstand genomen van het winnend ontwerp van 

Henri Prost dat werd opgemaakt naar aanleiding van een internationale wedstrijd in 1910.18 In het 
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vooroorlogse project bestond het plan voor de ring voornamelijk uit een aaneenschakeling van brede 

boulevards die betrekking hadden op de lokale omgeving. In het voorstel van Stübben werd echter veel 

meer belang gehecht aan een verkeersweg in het groen, zoals men dat nu ook doet voor het Groene 

Singel project. 

 

Na een prospectieve studie naar potentiële vestigingsplaatsen voor de UIA (Universitaire Instelling 

Antwerpen) die in 1971 werd uitgevoerd door de VZW Schelde-Dijle, werd beslist deze te vestigen op de 

site van de 'Drie Eiken' te Wilrijk , uitgebreid met Fort 6. Eenmaal een locatie was geselecteerd werd een 

architectuurwedstrijd in 1972 uitgeschreven voor het project. Pas op 13 mei 1974 werd overgegaan tot 

de aankoop van het fort van de Dienst der Domeinen.19  

 

Vanaf 1977 zijn de forten eigendom van de gemeenten op wiens grondgebied ze liggen. Het proces van 

de overdracht was wel al zes jaar eerder gestart in 1971 toen het ministerie van Landsverdediging 

besliste, na lang aandringen van de gemeenten, om de militaire domeinen te verkopen aan het 

ministerie van Financiën. Uiteindelijk werden ze dan in 1977 doorverkocht aan de gemeenten waarbij de 

provincie fungeerde als tussenpersoon en daardoor de forten voor als het ware een dag de forten in zijn 

bezit had. 20 

Een uitzondering op de regel was Fort 4 die pas in 2000 werd aangekocht door de stad Mortsel. De stad 

was al lang vragende partij maar omwille van de strategisch belangrijke locatie bleef het, langer dan de 

andere forten, militair domein. Daardoor kunnen we ook verklaren waarom Mortsel een duidelijke 

planningsoptiek voor het fort heeft. Reeds voor de aankoop was men gestart met de opmaak van een 

Masterplan en sinds de overdracht van het fort is men stelselmatig begonnen met de opruiming van 

loodsen die als opslagplaats dienden voor het leger.  
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 B. beleid 

 

// VZW Schelde-Dijle 

In 1972 werd de opdracht gegeven aan de VZW Schelde-Dijle door het DABRO (Dienst Algemeen Beleid 

van de Ruimtelijke Ordening, behorend tot het ministerie van Openbare Werken) om na te gaan welke 

mogelijke nieuwe rol de eerste fortengordel rond Antwerpen zou kunnen krijgen. In de overeenkomst 

tussen beide partijen werd wel bepaald dat de forten een bestemming als groene ruimten met 

recreatieve functie dienden te verkrijgen. Het studiegebied bestond enkel uit de forten 2, 3, 5, 7 en 8. 

Fort 1 was immers afgebroken, Fort 4 was nog eigendom van het Leger en Fort 6 werd aangekocht door 

de U.I.A. 21  

Dankzij de studie is het mogelijk een duidelijk beeld te vormen van de toestand waarin de forten zich in 

de jaren '70 bevonden. Veertig jaar later is er echter weinig of niets veranderd. Loodsen sieren nog 

steeds het glacis en/of voorplein van de forten, de invulling gebeurt nog steeds ad hoc en de natuur 

overwoekerd de structuur. Nochtans formuleert de studie een concreet voorstel aan de hand van de 

grondige waarnemingen die het uitgevoerd heeft. 22 

 

Het document bestaat uit vier delen namelijk een voorstudie, de recreatieve behoeften, alternatieve 

planmodellen en de uitwerking van het ontwerpplan. In het eerste deel gaat men de bodemgeschiktheid 

en waterhuishouding na, is er een beschrijving van het bomenbestand en de staat van onderhoud en  

worden historische en technische gegevens daterend uit de periode van publicatie, 1972, vermeld.  

Het tweede deel is het meest vooruitstrevende, toch althans voor de jaren '70. Vandaag is participatie 

een evident en steeds terugkomend onderwerp in diverse studies en plannen. Voor deze studie werd dat 

toen ook al ingezet, nog tijdens het planproces. Zo heeft men aan de hand van een enquête, per fort, 

gepolst bij de bevolking en bij verenigingen of men het fort kent en welke mening men toebedeeld 

heeft. Daarenboven werd ook een enquête afgenomen van enkele bevoorrechte getuigen uit de vijf 

betrokken gemeenten zowel op lokaal niveau maar daarnaast ook op subregionaal en regionaal niveau. 

Uiteindelijk heeft men uit de resultaten een behoeftemodel afgeleid. In dit model definieert men welke 
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noden, zoals uit de bevragingen zijn gebleken, de beschikbare ruimte van de forten zou kunnen 

opvangen. Het gaat hierbij voornamelijk om actieve en passieve recreatie. Als algemeen besluit van de 

enquêtes bij de bevolking en de bevoorrechte getuigen kan gesteld worden dat elk fort het best zou 

uitgebouwd worden als een groot natuurpark, waarin de nodige uitrusting moet voorzien worden voor 

een optimale combinatie tussen passieve en actieve recreatie.*  

 

Een steeds terugkomend onderwerp in elk planproces is de relatie met de reeds bestaande ruimtelijke 

plannen. Dat gebeurt hier ook in het derde luik waarin men het gewestplan Antwerpen beschrijft, 

waardevolle landschappen en gebouwen aanduidt alsook de aanzet voor nieuwe functies van gebouwen 

weergeeft. Bovendien worden de forten gesitueerd in hun directe omgeving en worden daarbij de meest 

opvallende infrastructuren die het fort bepalen aangeduid. Men onderzoekt in dit hoofdstuk ook de 

mogelijkheid een 'Fortenroute' te ontwikkelen.  

Alle opmerkingen en voorstudies in beschouwing genomen besluit men met een synthesemodel per fort 

dat vervolgens wordt vertaald in enkele concrete voostellen per fort. (men legt daarbij de nadruk op 

voorstellen) Het is de bedoeling dat de bevoegde instanties na het onderzoek van de Schelde Dijle vzw 

een plan opmaken waarin eventueel de resultaten van deze studie in verwerkt kunnen worden. 

In het vierde en laatste deel wordt heel gedetailleerd een kostenraming gemaakt en een 

uitvoeringsprogramma opgesteld per fort. Dit maakt van deze studie, samen met de enquête, meteen de 

meest uitvoeringsgerichte en concrete studie die ooit werd uitgevoerd met betrekking op de 

Brialmontgordel. 

 

Dit onderzoek bleef jammer genoeg zonder gevolg en was, volgens Piet Lombaerde, 'vooral te wijten 

aan de onvoldoende betrokkenheid van de gemeentebesturen in de hele operatie'. Toch is deze 

opmerking niet helemaal terecht. Hij heeft een beter punt wanneer hij omschrijft dat de overheid reeds 

een hele reeks verhuringen en concessies aan de gemeenten had toegestaan, al vanaf 1948, waardoor 

deze een ad hoc en versnipperd beleid voerden over de bestemming van de forten. Bijgevolg was 

inmenging van de provincie Antwerpen duidelijk niet gewenst en bleven concrete acties op het terrein  

* voorbeeld van actieve recreatie: 

kinderboerderij en indianen kamp 

voorbeeld van passieve recreatie: 

wandelen en fietsen 

kaart met abstracte aanduiding van 

de ruimere omgeving van de forten 

uit de studie VZW Scselde Dijle, 1972 
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ontbreken.23 

 

// Stramien – ‘Herover de fortengordel’ 

Er werd een nieuwe poging ondernomen wanneer de provincie Antwerpen in 2000 de opdracht gaf aan 

Stramien een structuurschets op te maken voor de restanten van de Brialmontforten. De resultaten en 

conclusies van deze studie, 'Herover de Fortengordel'24,  kenden jammer genoeg opnieuw weinig gevolg. 

Toch wijst dit echter op een toenemende interesse in de 'restruimte' van de fortengordels. Het feit dat 

men aandacht besteed aan de opmaak van een overkoepelende structuur bewijst natuurlijk ook het 

gebrek eraan. De gemeenten, eigenaars, nemen zonder enige houvast beslissingen die zonder 

onderlinge overeenstemming worden uitgevoerd. Deze ongestructureerde werkwijze is niet van gisteren 

maar gaat dus eigenlijk al 40 jaar terug. 

 

De studie van Stramien heeft een dubbele aanpak namelijk een zoektocht naar mogelijke 

herbestemmingen en een redenering waarmee de gordel als geheel een rol kan spelen in de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het stadsgewest. Toch gaat de aandacht vooral naar het eerste 

deel. De voorgestelde grootstedelijke bestemmingen variëren van cultuur tot recreatie en combineren de 

mogelijkheden van deze forten met de groene oase. Concreet dient een centraal fort als uitvalsbasis voor 

de hele gordel (fort 4), één specifiek museumfort en verder een kinder-, jeugd- en campusfort en een 

nautisch fort in Kallo, bieden een ruime programma verdeling over de hele stadsrand. 

 

// Grontmij in samenwerking met Cluster Landscape - Kaderplan 

Het strategisch project 'De Fortengordels rond Antwerpen' in het kader van het RSV loopt over de 

periode 2009 – 2012. De provincie Antwerpen hoopt zo bij te dragen tot de daadwerkelijke inrichting van 

de vooropgestelde strategische locaties. Doelstellingen daarbij zijn ondermeer de samenhang 

versterken, de cultuurhistorische en ecologisch-landschappelijke waarde (zie kaart p41) behouden en 

onderstrepen, zoeken naar een optimale invulling en als laatste de toegankelijkheid verhogen.25  
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Het is echter opmerkelijk hoe de Fortengordel momenteel volop in de belangstelling staat. Initiatieven  

en projecten worden opgezet door zowel de provincie maar bij uitbreiding ook de steden en gemeenten 

in samenwerking met diverse belangengroepen. Toch is men zich er soms te weinig van bewust dat bij  

mobiliteitsthema's of projecten in verband met integraal waterbeheer de link met de omgeving en bij 

uitbreiding de fortenstructuur vaak ontbreekt. Er is met andere woorden nood aan een overkoepelende 

visie waaraan de plannen van  andere domeinen kunnen getoetst worden. De provincie is zich gewaar 

van deze missing link en is momenteel bezig met de opstelling van een kaderplan met uitvoeringsgericht 

actieplan. In tegenstelling tot de twee voorgaande studies Het proces gebeurt aan de hand van 3 fasen 

waarvan er op dit ogenblik al een, de analyse, is beëindigd in januari 2012. De globale visieformulering, 

ofwel tweede fase wordt op dit ogenblik afgerond en de bedoeling is dan om in het finale luik een 

ontwerp en een concreet actieplan op te maken. De studie wordt uitgevoerd door Grontmij i.s.m. Cluster 

landscape die eerder al een ontwerp maakte voor het fort Lillo.  

 

Bij de bestudering van het document dat verscheen na de afloop van de analysefase, valt op dat men 

zich opnieuw hoofdzakelijk heeft toegelegd op het in kaart brengen van de inwendige structuur van elk 

fort afzonderlijk. Er wordt volgens microschaal beschreven welke elementen (bouwkundig, 

landschappelijk) van belang zijn en een overzichtskaart dient een beeld te geven van de bestaande 

situatie. Ook wordt per fort verwezen naar de bestemming zoals op het gewestplan is aangeduid.26 

Daarnaast werd de structuur op meso- en macroschaal ook in kaart gebracht, maar deze kaarten tonen 

eigenlijk weinig nieuws aan. De afbeelding op pagina 41 illustreert de resultaten uit de analysefase. 

Een laatste stand van zaken werd meegedeeld tijdens een Fortengordeloverlegdag die plaatsvond op 18 

april in het provinciehuis van Antwerpen. Daarin werd de visie kort toegelicht en pas na de goedkeuring 

van de bestendige deputatie zal het rapport openbaar gemaakt worden en beschikbaar zijn voor alle 

aanwezigen. Diverse belangengroepen waren er present ondermeer ook afgevaardigden van de 

gemeentelijke instanties tot wie de forten behoren. Toch was niet elke gemeente en dus elk fort 

vertegenwoordigt, dit toont opnieuw de verdeelde interesse en bereidwilligheid aan van de lokale 

besturen.    
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// sRSA - Masterplan 2020 - RESA 

Momenteel focust de stad Antwerpen, naar aanleiding van het strategisch ruimtelijk structuurplan 

Antwerpen (s-RSA)27 op verschillende strategische projecten. In een nulscenario28 (zie kaart p43) dat 

opgemaakt werd in 2003 is het duidelijk aan welke projectgebieden aandacht wordt besteed en welke 

zones bijgevolg plaats zijn van discussie. Dergelijke mapping heeft een indicatie welke projecten 

onderwerp zijn van een open vraag, een probleem, een gebied in beweging en waarin de stad, de 

mensen, wensen te investeren. In het donker grijs wordt zo verwezen naar 'green projects' en in het 

lichtgrijs worden de gebieden waarvoor al eerder een structuurschets is opgesteld aangeduid. Daarbij 

zijn onder andere de Brialmontforten opgelicht. Uit deze voorstelling kan je ook heel goed afleiden dat 

er grote belangstelling is voor de kenmerkende ringstructuur van Antwerpen want zowel de Leien als de 

Singel met de Ring en de R11 worden vermeld als 'project areas'. Het Masterplan 202029 en de Groene 

Singel30 zijn hierbij de belangrijkste projecten die een oplossing bieden aan de toenemende 

verkeerscongestie en nieuwe mogelijkheden suggereren in het kader van een kwalitatieve 

verkeersafwikkeling. Bovendien wordt ook de zone van de R11 die gelegen is langs het vliegveld van 

Deurne extra vermeld. Hierbij verwijst men naar de geplande tunnel die zou gerealiseerd worden naar 

aanleiding van de Europese regelgeving omtrent de veiligheidszones rond luchthavens, beter gekend als 

RESA ofwel Runway End Safety Area.31 Bijkomstig beschrijft het Masterplan 2020 om de R11 te 

ondertunnelen vanaf het rondpunt aan Wommelgem tot de aansluiting met de E19 ter hoogte van 

Edegem. Daarbij is er ook nog het voorstel om een directe ondertunnelde verbinding vanaf het rondpunt 

in Wommelgem naar de E313 in Merksem. Uiteindelijk creëert men zo een grote ring voor doorgaand 

verkeer, de R11 bis, zoals de Duitsers met Stübben hadden gesuggereerd. Het traject van de bestaande 

R11 blijft behouden en doet dienst als lokale ontsluitingsweg.32 

 

// internationaal samenwerkingsverband 

Vermits de forten in handen zijn van verschillende soorten eigenaars zoals privépersonen of 

vennootschappen, verenigingen, het Ministerie van Defensie en gemeenten is het duidelijk dat het 

geheel van de fortengordels het bevoegdheidsniveau van een of meerdere gemeenten overstijgt. 

nulscenario 
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Anderzijds is het te veel een regionaal thema waardoor initiatieven op Vlaams niveau weinig of niet te 

verwachten zijn.  Met andere woorden, het is de provincie die de figuur bij uitstek is om het voortouw te 

nemen zodat een overkoepelende en gedragen strategie kan worden toegepast. Om dit te bereiken 

schrijft de provincie zich de rol toe van gebiedsregisseur waarbij ze een bemiddelende rol speelt binnen 

de heersende belangen en standpunten en de coördinatie en ondersteuning op zich neemt van zowel 

bovenlokale als lokale initiatieven en projecten die getuigen van creativiteit en kwaliteit. Concreet voert 

de provincie een geïntegreerd gebiedsgericht beleid waarbij elk beleidsdomein de eigen doelstellingen 

scherp stelt en er wordt gefocust op een specifiek gebied zoals hier de fortengordels rond Antwerpen.* 

Deze geïntegreerde werkwijze wordt momenteel toegepast binnen 2 projecten, een strategisch project 

met een samenwerking op Vlaams niveau en een Interreg-project dat zich in een Europees kader 

situeert.33 

 

Het Interreg IV A-project 'Forten en linies in grensbreed perspectief' is een grensoverschrijdend 

samenwerkingsverband tussen de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Zeeland en Noord-

Brabant. Het ging van start op 1 april 2009 en is ongeveer een jaar geleden, op 31 maart 2011, afgerond. 

Motivatie bij de selectie van versterkingen was voornamelijk de gemeenschappelijke periode waarin ze 

een invloedrijke rol hebben gespeeld naast het feit dat de linies ook geografisch in elkaars nabijheid 

liggen. Zo zijn heel wat forten en linies in de grensregio van Vlaanderen en Nederland gebouwd tijdens 

verschillende oorlogen die de streek in de 16de, 17de en 18de eeuw teisterden. Vooral tijdens de 

Tachtigjarige oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werden heel wat 

verdedigingswerken opgericht in de grensstreek van West- en Oost-Vlaanderen met Zeeland en in 

Noord-Brabant. Het is daarbij niet te vergeten dat de havenstad Antwerpen tijdens deze conflicten ook 

een cruciale rol speelde. Diverse partners en overheden leggen hierbij de handen in elkaar om met dit 

project de samenhang tussen al deze verdedigingswerken te herstellen en versterken.34 

 

// Antwerpen - Amsterdam 

De provincie probeert niet alleen lessen te trekken uit samenwerkingsverbanden maar gaat ook bewust 

* Er zijn nog 3 andere gebieden 

waar dezelfde aanpak wordt 

toegepast:  

- het Kanaal Dessel-Turnhout-

Schoten 

- de Kempense Meren  

- de Glastuinbouw Noorderkem-

pen 
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'gluren bij de buren'. De vesting Antwerpen behoorde na zijn voltooiing tot een van de grootste van 

Europa samen met Amsterdam en Parijs. Het is dus logisch dat met bijzondere aandacht naar 

Nederlandse voorbeelden als de Noord Hollandse Waterlinie, de Spaanse omwalling en de stelling van 

Amsterdam wordt gekeken. Deze stelling werd geconstrueerd tussen 1883 en 1920. Net als Antwerpen 

fungeerde ze ook als nationaal reduit en was ze onderdeel van een militair strategisch plan om het land 

te beschermen bij een mogelijke inval. Uiteindelijk bleek de vesting al achterhaald tegen de tijd dat ze 

afgewerkt was omwille van evolutie in de luchtvaart en binnen de artilirie en heeft ze net als de 

Antwerpse fortengordel nooit een sleutelrol gespeeld binnen een militaire aanval.  

Naast de gelijkenissen, dezelfde historische periode, militaire bolwerken met landschappelijke waarde 

zijn er toch enkele elementaire verschillen. Het meest cruciale verschil is misschien dat de forten zich 

bevinden op een afstand ongeveer 15km verwijderd van de Nederlandse hoofdstad. Hierdoor is het 

mogelijk om de gordel te beschouwen als een groene stille ring rond Amsterdam met een grote 

aantrekking op bedrijven en natuurlijk recreatie. Alhoewel de buitenste fortengordel rond Antwerpen 

hiermee kan vergeleken worden, geldt deze gelijkenis niet voor de Brialmontgordel waardoor zijn positie 

alleen maar unieker wordt. Een ander punt van verschil tussen beide verdedigingssystemen is dat 

Antwerpen de krijgsdienstbaarheden kende terwijl Amsterdam schootscirkels had. Deze vrije zone rond 

de vestingen bedroeg 1000 meter terwijl dat bij ons slechts 585 meter was. 35 Binnen deze kernzone zijn 

nog steeds ontwikkelingen mogelijk onder strenge voorwaarden. Een laatste belangrijk verschil is het feit 

dat de stelling van Amsterdam een uitzonderlijk culturele en internationale waarde kennen. Als bewijs 

hiervan is de stelling opgenomen als Werelderfgoed door Unesco in 1996. 36 Naast de erfgoedwaarde 

die gepaard gaat met de klassering tot monument, kennen verscheidene forten en schansen in 

Antwerpen  Habitatrichtlijnen. Vooral voor de buitenste fortengordel is dit een van de sleutelelementen 

die ervoor zorgen dat het patrimonium wordt gevrijwaard, naast de ruimtelijke bestemming en de 

selectie in het RSPA. De binnenste fortengordel is daarentegen sterker verankerd en beschermd door de 

volledige of soms gedeeltelijke wettelijke bescherming als monument.  

 

Specifiek voor het beleid, in verband met de stelling van Amsterdam waarvan het gebied in breedte 

INFO (structuurvisie p135) 

- actoren: 24 gemeenten, 2 

provincies en 3 waterschappen 

- provincie Noord Holland als ‘site 

holder’ 

- instrumenten:  

verordening: 'Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie’ (PRSV) 

bestuursakkoord, convenant: 

 'Uitvoeringsprogramma Stelling van 

Amsterdam 2009-2013', 'Provinciaal 

Beeldkwaliteitsplan Stelling van Am-

sterdam' en 'Ruimtelijk Beleidskader 

Stelling van Amsterdam' 2008, 

'partiële herziening streekplan 

Noord-Holland Zuid', 2007, 'Gebieds-

document Stelling van Amsterdam 

Unesco' 2008 

zie verder in de structuurvisie p137, 

Nationaal Landschap – Nieuwe 

Hollandse Waterlinie 

 

aanduiding van de forten 2, 3, 5 en 7 

waarvoor habitatrichtlijnen van 

kracht zijn 
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varieert tussen de 250m en 5km, keren volgende doelstellingen in verschillende beleidsnota’s terug, 

namelijk samenhang, groene & stille ring en grote openheid.37 Deze doelstellingen probeert men te 

bereiken door in te zetten op zowel communicatie & marketing, economische benutting, versterken van 

herkenbaarheid, behoud & restauratie als vergroten toegankelijkheid.   

Concreet is het zo dat indien gemeenten ontwikkelingen willen opstarten buiten de rode contouren in de 

vigerende streekplannen, dan dienen zij een eigen Beeldkwaliteitsplan op te stellen. Het door de 

provincie opgestelde Beeldkwaliteitsplan38 kan de gemeenten helpen bij het maken van dit eigen 

Beeldkwaliteitsplan.39 Bovendien wordt de stelling opgedeeld volgens drie zones, een stellingzone, 

kernzone en monumentenzone met elk hun bijhorend beleidsveld. Zo zijn binnen de stellingzone 

grootschalige functies/ontwikkelingen in principe niet toegelaten. Daarnaast wordt er ook gepleit voor 

een behoud en versterking van zichtassen zowel op als tussen de forten en verdedigingswerken 

onderling. 

 

Men is er daarenboven ook van de overtuiging dat het gebruik van de forten leidt tot het beschikbaar 

komen van middelen voor het onderhoud waardoor het behoud van de Stelling is verzekerd. De 

benutting van de forten draagt bovendien bij aan de toegankelijkheid van de linie en daarmee aan de 

toeristische en recreatieve mogelijkheden. Er ontstaat dus een kettingreactie met aan de basis de 

economische benutting van de monumenten.* Daarnaast is er ook een duidelijke aandacht voor de 

ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid.40 

In Antwerpen wordt de slogan 'behoud door ontwikkeling' vaak gebruikt zowel in presentaties als door 

de lokale instanties. Het is dan ook een sterk gedragen moto om de forten, die vaak een financiële put in 

het gemeentelijk budget delven, zelfvoorziend en onafhankelijk te maken. Dat zou de ideale situatie zijn 

want uiteindelijk beheren de lokale overheden de forten en moeten zij nog altijd zelf de acties 

bekostigen ondanks dat de provincie de globale visie en uitvoering ervan wil sturen. De grootste oorzaak 

dat er na 40 jaar nog altijd geen gedragen visie is gaat dus niet om het al dan niet ontbreken van goede 

wil maar voornamelijk om het gebrek aan voldoende middelen. 

* voorbeelden: 

- kunstfort met ateliers, een galerie 

en een restaurant (Fort bij Vijfhuizen)  

- een wijnhandel (Fort benoorden 

Purmerend)  

- hotel en ‘wellness’-centrum (Fort 

aan de Nekkerweg)   

 

aandacht voor de herkenbaarheid 

van de wegen in het beeld-

kwaliteitsplan 
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C. conclusie 

 

De situatie zoals ze zich vandaag stelt; een ongestructureerde periferie, de aanwezigheid van een 

onverwoestbare fortengordel maar het gebrek aan daadkrachtige acties, de desoriëntatie, de 

onzichtbaarheid van de forten; werd eerder uitgebreid aangehaald. Nochtans kan veel van die 

problematiek verklaart worden aan de hand van een ruimtelijke evolutie. In die opeenvolging van feiten, 

is het opmerkelijk te constateren dat de methode die in deze scriptie in de analyse fase wordt gebruikt, 

namelijk een onderzoek volgens de twee perspectieven som en geheel, ooit eerder al een debat heeft 

veroorzaakt. Toen was het echter de vraag of de fortengordel als som of geheel moest beschouwd 

worden, nu zijn we deze fase echter al voorbij. Het draait namelijk niet meer louter en alleen om de 

betekenis van de forten onderling. De relatie tussen de forten en zijn suburbane context is waar het in 

deze verhandeling om draait.  

Voor verder wordt ingegaan op ruimtelijke patronen in de analyse, is het echter cruciaal de parameters, 

die de basis lagen voor de ontwikkeling van de forten, te achterhalen. Je zou er bovendien van versteld 

staan hoeveel elementen nog tot op vandaag een rol uitoefenen. Uiteindelijk keren we nog even terug 

naar het jaar 1859 om de beweegredenen en de structuur van de forten te achterhalen. 
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1.3. anno 1859 
 

A. beweegredenen 

 

// militair standpunt 

De onafhankelijkheidsverklaring van 1830 waardoor aan België een eeuwigdurende neutraliteit werd 

opgelegd, veranderde de militaire situatie grondig. Er moest nu een defensief systeem worden 

uitgebouwd dat op zichzelf kon bestaan zonder hulp van de geallieerden. Bij de uitwerking van dit stelsel 

stonden twee partijen tegenover elkaar: enerzijds de voorstanders van het oude stelsel met een 

verdediging aan de grenzen en afzonderlijke verdedigingen voor de verschillende steden; anderzijds de 

voorstanders van een concentratie van de troepen op een centraal punt dat stevig in handen kon 

worden gehouden en van waaruit het gebied zou kunnen heroverd worden. De eerste opvatting kende 

echter verschillende moeilijkheden. Zo was het systeem bijvoorbeeld onmogelijk vol te houden met een 

leger op vredesvoet en bovendien was het defensiebudget veel te klein om een verdedigingsstrategie 

van dergelijke omvang te onderhouden. Beide overwegingen speelden dus in het voordeel van de 

tweede opvatting. Restte dan nog de vraag welk centrum men zou verdedigen. Hiervoor kwamen twee 

steden in aanmerking namelijk Antwerpen en Brussel.41 

Een commissie nam uiteindelijk de beslissing in 1859 en verkoos Antwerpen boven Brussel. Er waren 

ongeveer tien hoofdredenen die van Antwerpen een geschiktere kandidaat maakten. De belangrijkste 

waren ten eerste dat Antwerpen al eeuwenlang een vesting was, Brussel verdedigen zou dus veel 

duurder zijn. Rond Antwerpen kunnen ook inundaties gesteld worden en samen met zijn ligging langs de 

rivier heeft het dus een kleiner aanvalbaar front. Bovendien is Antwerpen ook gemakkelijker te bereiken 

door de Engelsen die nooit zullen toelaten dat Antwerpen opnieuw in franse handen zou vallen. 

Daarnaast mag het economische belang van Antwerpen niet onderschat worden, ze was namelijk de 

economische hoofdstad van België.42   
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// stedelijke groei 

De Brialmontgordel kwam er ondermeer ook nadat de tussen 1543 en 1548 opgetrokken 'Spaanse 

Wallen' in de 19de eeuw niet meer bleken te voldoen aan de strategische vereisten. Ze waren immers te 

dicht tegen de bewoonde kern gebouwd zodat troepenconcentratie en troepenbewegingen binnen de 

versterking ten zeerste bemoeilijkt werden.43 

Ondertussen was er echter een gevoelige situatie ontstaan. Door de constante groei van de stad had een 

noodzakelijke gebiedsuitbreiding buiten de Spaanse Wallen plaatsgevonden. Daarbij hadden zich de 

voorsteden Borgerhout en Berchem verder uitgebreid.44 Concreet werd het stedelijk grondgebied buiten 

de muren, de zogenaamde vijfde wijk, waartoe Borgerhout en Berchem behoorden, ook bij de 

immegratie- en woningproblematiek betrokken. Tot het begin van de jaren veertig had deze wijk haar 

plattelandskarakter grotendeels kunnen bewaren. Er woonden toen nog geen 5000 mensen. Rond het 

midden van de eeuw bouwden heel wat immigranten er echter een woning en de bevolking steeg er in 

1854 tot bijna 16000 mensen.  

 

Een belangrijk deel van de stad lag met andere woorden buiten de stadswallen en dus zonder 

verdediging. Om hieraan te verhelpen werd naast de oude Spaanse wal die bleef bestaan, een 

vooruitgeschoven verdediging uitgebouwd bestaande uit 4 kleine fortjes en een lunet rond Borgerhout 

en 4 kleine fortjes rond Berchem. Deze forten waren echter maar een halve oplossing want nog steeds 

Berchem en Borgerhout in feite nog steeds buiten de wallen; bovendien waren de Spaanse Wallen veel 

te klein geworden voor de stad en stonden ze in de weg voor de economische ontwikkeling.  

De wet die gestemd werd op 20 augustus 1859 hield een slechting van de Spaanse omwalling in alsook 

een nieuwe omwalling volgens een polygonaal stelsel rond de vijfde Wijk, Berchem en Borgerhout, en 

een fortengordel die de beschieting van de stad moest verhinderen.45 

 

Stedelijke groei is een fenomeen van alle tijden. De Antwerpse rand is blijven uitbreiden en uiteindelijk 

lijkt het weefsel zich opnieuw te laten begrenzen. Deze keer gebeurt dit echter niet door een sterk 

afgelijnde omwalling maar eerder volgens een fictieve grens die samenvalt met de fortengordel. Wat 
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precies typerend is voor deze overgangszone, wordt in het volgende hoofdstuk besproken en de meest 

bepalende elementen zijn bovendien ook verwerkt in het halsketting concept.   

B. structuur 

De vesting die vanaf 1859 gebouwd werd bestaat dus uit de Grote Omwalling en een fortengordel en 

wordt beschermd door enkele inundaties. 

 

// Brialmontgordel 46 

De fortengordel moest het niet-inundeerbaar terrein tussen het Kempisch kanaal en de Schelde afsluiten. 

Haar doel bestond er vanzelfsprekend uit de agglomeratie Antwerpen tegen een bombardement te 

beschermen en het verschranst kamp af te bakenen waarin het veldleger kon bivakeren en van waaruit 

het kon aanvallen. Voor de locatie en de oprichting van de fortengordel werd uitgegaan van een achttal 

voorwaarden. De belangrijkste premissen die de ligging van de gordel motiveren worden hieronder 

beschreven. 

_  De fortengordel moet 4000 meter voor de omwalling liggen. Deze afstand is namelijk afgeleid van 

de maximale reikwijdte van de artillerie. 

Alhoewel de motivatie voor deze afstand in 1859 heel objectief werd afgeleid uit de mogelijkheden van 

de artillerie, had niemand waarschijnlijk stilgestaan bij de ruimtelijke consequenties zoals we die nu 

ervaren. Vier kilometer is vandaag gelegen midden in de stadsrand. Hierdoor neemt de Brialmontgordel 

een vrijwel unieke positie in. De stelling van Amsterdam, de Staats-Spaanse linies en zelfs de buitenste 

fortengordel worden gekenmerkt door een grotere landschappelijke omgeving. Bij deze militaire 

structuren is het logisch dat de visie vertrekt door de gordel in kwestie te beschouwen als groene gordel. 

_  De forten moeten op een afstand van 2000 meter van elkaar verwijderd liggen. Deze afstand komt 

overeen met de doeltreffende reikwijdte van het geschut. 

_  De forten moeten een rechte of licht convexe lijn volgen. Indien een fort op een hoekpunt ligt is het 

namelijk veel gevoeliger voor een zijdelingse aanval. 

_  De fortengordel moet bestaan uit zelfstandige verdedigingswerken vermits ze moeilijk kunnen 

ondersteund worden door de vier kilometer verwijderde omwalling. 
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_  Om de operaties te vergemakkelijken moesten de forten verbonden worden met een militaire weg 

die de toegangswegen tot de stad snijdt en er daardoor mee in verbinding staat. Daarenboven 

moet ze nog eens gedubbeld worden door een spoorweg en telegraaflijn. 

 

Op het terrein werden deze uitgangspunten zo goed mogelijk toegepast. Vermits er geen kritieke 

punten werden vastgesteld zijn er weinig condities die het terrein aan de fortengordel oplegt. Brialmont 

acht het echter noodzakelijk een fort op te richten bij Mortsel, daar waar de Liersesteenweg de reeds 

bestaande spoorweg kruist. Die plaats is slechts 3000 meter van de omwalling verwijderd. Indien de linie 

meer naar voor zou verplaatst worden zouden ook meer forten nodig zijn geweest en de dorpen 

Edegem, Hove en Boechout dekking kunnen bieden aan de aanvallers. Eens de plaats van Fort 4 werd 

bepaald, kon ook de locatie van de uiterste forten vastgelegd worden. Het was belangrijk dat Fort 8 vlak 

tegen de Schelde zou geplaatst worden om vijandelijke boten het gebruik van de stroom te ontzeggen. 

Fort 1 werd gepositioneerd tussen de overstromingsgebieden van de Grote en Kleine Schijn op een 

afstand van ongeveer 1500 meter achter het dorp Wijnegem. Fort 1,4 en 8 hebben dus een sleutelpositie 

binnen de verdedigingsstructuur van de Brialmontgordel. De overige forten (2 te Wommelgem, 3 te 

Borsbeek, 5 te Edegem en 6 en 7 te Wilrijk) moesten dienen om deze drie forten door een gelijkmatig 

verlopende lijn te verbinden.  

 

In 1859 werden deze forten uitgezet op het terrein volgens bovenstaande methode en vandaag kunnen 

we vaststellen dat de resterende forten 4 en 8 zich effectief ook anders laten kenmerken dan de andere 

forten. Deze sleutelpositie is een element dat in deze verhandeling trouwens nog vaak aan bod zal 

komen en ook finaal in het halskettingconcept wordt daarmee rekening gehouden. 

 

// beschrijving van een typefort47 

De forten hebben allemaal een gelijkaardige lay-out en zijn opgebouwd volgens de regels van de 

verdedigingskunst. De specifieke beschrijving en hun bijhorende benaming wordt hier echter 

achterwege gelaten. Alleen de relevante delen die later nog vaak vermeld zullen worden in de scriptie  
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komen aan bod. 

Samengevat is een fort opgebouwd uit twee delen namelijk het binnenfort en het terreplein of ook wel 

voorplein genoemd. Een binnenfort wordt gevormd door twee halve cirkels met verschillende diameter 

(90 en 60 meter) die met hun basis tegen elkaar gezet zijn. Centraal ligt een binnenkoer. Op het 

gelijkvloers en de eerste verdieping zijn opslagplaatsen, troepenkamers, keuken enz. ondergebracht. Het 

binnenfort en het terreplein zijn gescheiden van elkaar door een droge gracht. Dit is een ingesloten 

ommuurde weg die volledig rond het binnenfort loopt en op verschillende plaatsen kan afgesloten 

worden. Tussen de kopse omwalling of beter gezegd het hoofdfront en die droge gracht bevindt zich 

het terreplein dat helt naar de droge gracht. Door deze, in hoofdzaak, tweeledigheid heeft ieder fort ook 

twee ingangen. Een eerste is de hoofdingang die aansluit op het binnenfort en het tweed is een 

zijdelingse artillerie ingang die onmiddellijk uitkomt op het terreplein.  

Wanneer men nu voor een eerste keer in contact komt met de forten is het moeilijk je te oriënteren 

omwille van die dubbele structuur. Bovendien is het afhankelijk van fort tot fort welke delen er effectief 

publiek toegankelijk zijn en welke afgesloten worden waardoor het moeilijk wordt om op het maaiveld 

een overzichtsbeeld te vormen. 

Uiteindelijk wordt het fort gescheiden van het omliggende weefsel door een buffer die bestaat uit  een 

brede en diepe natte gracht met daarvoor een breed naar de gracht oplopend buitenglacis of kortweg 

glacis. 

C. servituten  

 

Naast de vele onteigeningen die plaatsvonden met het oog op de realisatie van de Brialmontgordel, 

kwam daarbij nog de wet op de militaire erfdienstbaarheden, die een grote druk legde op de ruimte. De 

servituten of krijgsdienstbaarheden verbood namelijk om binnen een straal van 585 meter rond de 

wallen en de nieuwe forten huizen te bouwen, straten te trekken en voorzieningen van openbaar nut aan 

te leggen. Deze wet werd door de minister van oorlog Anoul vanaf het einde van 1853 toegepast.  

Eerder had Willem I, tijdens de Hollandse periode, met de Besluitwet van 1815 het 585 meterreglement 

ingevoerd en het zou naar aanleiding hiervan zijn dat de Belgische krijgsdienstbaarheden ook liggen op 
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585 meter. De besluitwet van Willem I omvatte drie bepalingen. Ten eerste was er het verbod op het 

vervaardigen van enige constructie of put. Ten tweede werd het toegelaten om de reeds aanwezige 

bouwwerken te behouden en als laatste gold dat de Minister van Oorlog de toelating mocht geven om 

in die zone hutten of houten huizen te bouwen. De keerzijde van die maatregel was dat de eigenaars 

zonder pardon moesten ingaan op het bevel tot slopen indien de minister dat gebood zonder dat ze 

daarbij aanspraak konden maken op een schadevergoeding.48 

Uiteindelijk nam de Belgische staat de meeste bestaande voorschriften over. In 1859, met de bouw van 

de Grote Omwalling en de Fortengordel, ontstond dan ook een groot ongenoegen wanneer meer dan 

3000 hectare met de krijgsdienstbaarheden werden belast. Deze ontevredenheid werd pas gesust door 

enerzijds het KB van 4 maart 1871, door koning Leopold II bepaald, die voorzag dat er bepaalde zones 

werden ontheven van hun verplichtingen en anderzijds door de wet van 1873 waarbij de getroffen 

eigenaars werden vergoed.49 

Intussen waren in Nederland volgens de Nederlandse Kringenwet uit 1853 drie zones van 

krijgsdienstbaarheden van kracht namelijk 300, 600 en 1000 meter. (link met Amsterdam!)  
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1.4. conclusie 
 

 

// studiegebied 

De buitenlinie van de vesting Antwerpen ligt net zoals die van Amsterdam ver van het centrum en 

bijgevolg zijn de randvoorwaarden die er gelden meer gericht op de landschappelijke waarde en de 

onderlinge relatie. Bij deze forten ontbreekt in zekere mate de sterke stedelijke conditie die het 

vraagstuk nochtans zoveel interessanter maakt. Bijgevolg wordt geopteerd om verder in te gaan op de 

binnenste gordel. Deze gordel bestaat, naast de Brialmontforten, ook uit de defensieve dijk en de forten 

op Linkeroever waarvan fort Zwijndrecht en Kruibeke die nog steeds militair domein zijn. Dit is in 

hoofdzaak een tweede reden om vanaf nu enkel en alleen nog te focussen op de impact van de 

Brialmontforten. Bovendien is de omgeving van de forten op Linkeroever minder dens en kent het ook 

een ander karakter. Wordt de Brialmontgordel toch bekeken vanuit een ruimere context dan zorgt de 

overzet in Kruibeke voor de fysieke link met de linie op Linkeroever en de fietsostrade tussen Antwerpen 

en Mechelen verbindt fort 4 met de buitenlinie.   

 

// aanpak 

Wat deze situering ook wil benadrukken is hoe weinig de voorbije studies een uitspraak doen over de 

context* en ermee rekening houden. Dit werkt in twee richtingen, mobiliteitsplannen of plannen vanuit 

andere domeinen richten zich louter op hun studiegebied en de concepten voor de Brialmontgordel 

beperken zich grotendeels tot de inwendige structuur van de forten.  

De visie die in deze masterproef geformuleerd wordt sluit het meest aan bij onderwerpen als ontsluiting, 

zichtbaarheid en identiteit. Er wordt echter bewust niet dieper ingegaan op de vraag welk programma 

aansluit bij de forten en wat waar moet worden ingepland, zoals Stramien wel toepaste in hun studie. De 

vrijheid blijft zo aan de diverse eigenaars met elk hun eigen agenda. De ruimte kan dus toegeëigend 

worden door zijn lokale gebruikers en bovenlokale bezoekers.    

*Met de context wordt bedoeld de 

omgeving die zich buiten de forten 

bevindt en in het bijzonder de 

structuur die 'binnen' en 'buiten' van 

elkaar onderscheidt. 
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De klemtoon ligt in deze scriptie op de context van de Brialmontgordel. De aanpak die daarbij gebruikt 

wordt, gaat terug op het dilemma tussen de som ofwel de forten en het geheel of met andere woorden 

de R11. Eerder kwamen deze verschillende perspectieven om de gordel te benaderen ook al aan bod. Zo 

werd in 1962 het concept van de 'groene vingers' gelanceerd dat eigenlijk niets anders was dan de 

combinatie van twee tegengestelde visies. Enerzijds beschouwde men de forten als afzonderlijke delen 

en anderzijds waren ze onderdeel van een groter geheel, een groene gordel. Bovendien laat deze 

tweeledigheid toe eerst de forten en zijn omgeving te bestuderen op microschaal en nadien de R11 met 

zijn rand op mesoschaal.* Om dan uiteindelijk beide perspectieven te combineren tot een overkoepelend 

synthesebeeld die vervolgens de aanleiding is tot de formulering van een visie en de ontwikkeling van 

het halsketting concept. 

 

2.1. SOM _ forten 
 

A. overzicht 

 

~ doel 

'Zowel de Brialmontomwalling als de bijhorende forten rond Antwerpen hebben heel wat invloed 

uitgeoefend op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad en haar randgemeenten. Omwille van 

hun ligging en mede door de strenge krijgsdienstbaarheden, die aan hun directe omgeving werden 

opgelegd, werden ze terecht bestempeld als een keurslijf voor stad. 

Maar ook omgekeerd heeft de steeds groeiende verstedelijking van de stad en haar omliggende 

gemeenten deze militaire constructies in hun bestaan bedreigd. Uiteindelijk zal dit leiden tot hun 

algehele insluiting, tot hun ontmanteling en sporadisch zelfs tot hun gedeeltelijke afbraak. Hoe perfect, 

rationeel en modern zij vanuit militair standpunt toen ook waren, hun oorspronkelijke functie konden ze 

niet behouden, alle aanpassingswerken ten spijt.'50 

 

Deze omwenteling kan ook afgeleid worden uit het historisch kaartmateriaal dat verzameld werd op de  

*Deze begrippen worden ook 

gebruikt in de analysefase van het 

kaderplan. Daar bespreekt men naast 

de micro- en meso-schaal die de 

deelgebieden voorstellen ook over 

de macroschaal waarbij de volledige 

vesting Antwerpen, bestaande uit 

twee fortengordels, wordt afgebeeld. 
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Cd-rom die zich achterin dit document bevindt. Het digitaal bestand biedt enerzijds een overzicht op de 

kaarten en laat anderzijds toe ze in detail te bekijken.  

Als basis voor het referentiemateriaal werd topografisch kaartmateriaal gebruikt. Daarbij werden, 

afhankelijk van de volledigheid van de reeksen, zes tijdsperioden geselecteerd waaruit de evolutie van de 

zeven resterende forten kan worden afgeleid. De grens van het onderzoeksgebied werd bovendien 

getrokken waar vroeger de grens van de servituten lag. Ze bevindt zich met andere woorden op 

ongeveer 585 meter van het buitenglacis, zoals in het eerste hoofdstuk werd besproken. Op basis van 

GIS gegevens werd een buffer met dergelijke straal getrokken en vervolgens geprojecteerd op het 

topografisch kaartmateriaal. Het is de eerste maal dat dergelijke methode wordt toegepast en de 

evolutie zo duidelijk wordt geschetst.  

Uiteindelijk ontstaan op deze manier 42 kaarten waarvan de transformatie per fort even waardevol is als 

deze binnen een periode en dus tussen de forten onderling. Logischerwijs is het volledige resultaat van 

de bovenstaande werkwijze uitgezet volgens een raster. In de horizontale richting kan je de gegevens 

per fort aflezen en in de verticale richting alle forten binnen eenzelfde periode.  

Daarnaast bevat het bestand ook een fiche dat per fort werd opgesteld. Deze achtergrondinformatie 

bestaat zowel uit eenvoudige feiten als fotomateriaal en geeft ook een overzicht van de visies die al 

eerder geformuleerd werden.  

 

De gegevens op de Cd-rom fungeren dus als basismateriaal bij de conclusies en gevolgtrekkingen die in 

dit hoofdstuk aan bod zullen komen. Specifiek voor dit eerste deel, onder de noemer 'som', wordt 

ingegaan op de microschaal van de forten en hun context. Wat volgt is de interpretatie hiervan 

ingedeeld volgens de observatierichting uit het raster. Eerst worden de kolommen besproken aan de 

hand van de ontwikkelingen die plaatsvonden rond de periode waarin de topografische kaart werd 

gepubliceerd. Waarna de rijen worden overlopen zodat per fort een uitspraak kan gedaan worden op 

basis van zijn ruimtelijke transformatie.  

Uiteindelijk houden we een opmerking in ons achterhoofd: de forten mogen dan wel eenzelfde lay-out 

hebben, afhankelijk van hun directe omgeving worden ze toch anders beleefd en waargenomen.  

LEGENDE bij het kaartmateriaal uit 

het raster inhet digitaal document: 
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B. interpretatie 

 
~ verticaal 

Bespreking van de kolommen uit het digitaal bestand aan de hand van de ontwikkelingen die 

plaatsvonden rond de periode waarin de topografische kaart werd gepubliceerd.   

  

(1880) _ buffer51 
De beschrijving van het glacis toont aan dat er naast een andere kleurcode op de topografische kaart, er 

wel degelijk ook sprake was van een ander statuut op het maaiveld. De overgang van de akkers naar het 

militaire binnenfort verliep werkelijk volgens een kenmerkende structuur. De omschrijving van deze 

eigenschap toont aan dat er meer betekenis zit achter de berg bomen en struiken die vandaag het beeld 

van het fort lijken te bepalen.  

 

 

 

 

 

 

 

Concreet bestond het glacis uit een zachte helling, buiten de gracht gelegen, die van het veld zachtjes 

oploopt naar de gracht. Het was de basis van de versterking want vanaf de wallen kon men het glacis 

onder vuur nemen.  

Momenteel wordt deze buffer gekenmerkt door een wildernis aan bomen en struiken. Uit oud kaart- en 

fotomateriaal (meer zie digitaal bestand) is af te leiden dat de wallen en het glacis ooit zo goed als 

boom- en struikvrij waren. Nochtans waren er, wat de beplanting betreft, verschillende voorstanders, 

alsook Vauban, om toch bepaalde beplantingen op de versterkingen aan te brengen. De aanplantingen 

kenden namelijk twee voordelen. Enerzijds vergroten ze in vredestijd de opbrengst van het domein en 

anderzijds kon het hout bij een belegering gebruikt worden voor blinderingen, schanskorven* en 

p GILS, R, Aanplantingen in de 

versterkingen, Temse: Simon Stevin-

stichting, 1996 p.8 

 

afbeelding van het glacis ontvangen 

van Johan De Ridder, Diensthoofd 

VLM Antwerpen, dienst project-

realisatie, datum onbekend 
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palissades*. Het gebruik van hoogstammen, hakhout en hagen werd beschreven in een Belgisch 

reglement uit 1852.52 Daarin werd ook bepaald op welke plaatsen de beplanting was toegelaten. Zo 

moesten hoogstammen, om het metselwerk te vrijwaren, er minimum negen meter van verwijderd staan. 

Toch is het onduidelijk of dergelijke richtlijnen overal eenvormig werden toegepast.  

 

Een element wat wel met zekerheid deel uitmaakte van de buffer van de Brialmontforten zijn de 

zogeheten 'strategische bosjes'. Deze werden aangepland op het glacis aan de saillanten* en 

bemoeilijkten de veldwerken van de vijand. In oorlogstijd werden ze namelijk gerooid om een vrij 

schotsveld te hebben en tegelijkertijd verhinderde het resterende wortelstel elke graafwerken.  

Met de introductie van de pantserforten sinds 1885, was er uiteindelijk veel minder hout nodig waardoor 

de aanplantingen op de versterkingen minder courant werden toegepast. Bovendien is er vandaag nog 

nauwelijks een spoor van de strategische bosjes, enkel op Fort 2 zijn ze bewaard gebleven.53 

 

De open ruimte in de versterkingen werd onderhouden door het garnizoen ofwel werden grote 

glasoppervlakten zoals op het glacis verpacht. Om het gras niet te beschadigen, werd het verpachte land 

hoofdzakelijk gebruikt als hooiland en slechts uitzonderlijk als graas- of landbouwland.  

 

Tussen 1880 en vandaag is deze buffer per fort anders getransformeerd. Momenteel is het echter deze 

overgangszone die bepaalt welke relatie bestaat tussen het fort en zijn omgeving.*  

 

(1937) _ statisch 

Tegenover de vorige toestand waarin de forten zich bevonden, zijn er weinig nieuwe evoluties 

waarneembaar. Het staat buiten twijfel dat de krijgsdienstbaarheden de bouwactiviteiten rond de forten 

hebben beïnvloed. Toch wijst de aanleg van nieuwe woonwijken en de inplanting van industrie langs de 

Krijgsbaan ter hoogte van fort 5 op een ontwikkeling van de gebieden rond de forten.  

Daarnaast kunnen we ook opmerken dat ten oosten van fort 6 een spoorlijn naar Mechelen werd 

aangelegd die later zal vervangen worden door de bestaande E19 naar Brussel.  

*schanskorf: een korf, cilinder of 

andere omhulling die met grond, 

zand of steenachtige materialen 

gevuld wordt 

*palissade: een aaneengesloten rij 

van in de grond geslagen palen of 

staken die vaak dienst doen als 

omheining 

 

 

*saillanten: de hoekpunten van de 

omwalling van het fort 

 

* In het volgende deel, wanneer het 

raster in de horizontale richting 

wordt geïnterpreteerd, wordt deze 

opmerkingverder uitgewerkt. 
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(1960) _ blinde vlek 

Eerder, in 1948 was er een grote belangstelling van de gemeenten Mortsel, Hoboken alsook Wilrijk om 

over de forten op hun grondgebied te kunnen beschikken vermits alle forten een jaar eerder werden 

gedemilitariseerd. Bij de visieformulering van de gemeente Wilrijk was het hun wens om de forten 6 en 7 

uit te bouwen als natuurreservaat met zachte recreatie. Daarnaast wou men ook een verbinding 

realiseren tussen de beide forten, vandaar het voorstel dat die zou kunnen bestaan uit een 40 meter 

brede laan met eventueel een combinatie van een wandelweg met een grote verkeersbaan.54  

Het is opmerkelijk om zoveel jaar na datum vast te stellen dat die verbinding tussen beide forten ook 

effectief aanwezig is. De kaart van 1960 toont aan dat die link toen al reeds uitgevoerd was. 

Alhoewel de forten nog niet in het bezit waren van de desbetreffende gemeenten was het vanaf 1948 

wel mogelijk dat de gemeenten delen van de vesting huurden vermits de gronden van het ministerie van 

Landsverdediging waren overgedragen aan de Administratie der Domeinen.55 Deze maatregel leidde het 

begin in van het ad hoc gebruik waardoor de forten momenteel gekenmerkt worden. 

 

Concreet in verband met de situatie waarin de forten zich bevonden in de jaren '60, kunnen we 

opmerken dat ze uitblinken in hun 'afwezigheid'. Behalve het glacis, is niet veel meer afgebeeld. Toch zijn 

er indicaties, zoals de aanwezigheid van de loodsen op het glacis en de bijkomende spoorwegverbinding 

naar de forten 7 en 6, die aantonen dat naar alle waarschijnlijkheid, het binnenfort van 1971 sterk 

overeenkomt met de blinde vlek op de kaarten van 1960. Daarom wordt pas in het hierna volgende deel 

dieper ingegaan op de infrastructuur en de ontsluiting van de forten zoals het zich in 1971 voordeed.  

 

Wat daarnaast wel mooi geïllustreerd wordt, is de geleidelijke transformatie die het glacis heeft 

ondergaan. Een waarneming die voor elk fort geldt, behalve fort 2, is het feit dat de strategische bosjes 

geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn. Ondertussen heeft men ook al delen van de gracht gedempt om 

een vlotte toegang tot het fort te verkrijgen. Specifiek voor fort 8 zien we dat doorheen het glacis een 

spoorlijn is aangelegd. Deze lijn valt momenteel samen met de begrenzing van de woonwijk die gelegen 

is langs de Sint-Bernardsesteenweg.  

fort 8 ter illustratie 
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(1971) _ infrastuctuur56 

Alvorens de lokale spoorverbinding te bespreken, die liep tussen het binnenfort en het tracé langs de 

Krijgsbaan, wordt eerst achterhaald waarom de Strategische Spoorweg niet van fort 1 tot fort 8 loopt in 

plaats van fort 4 tot fort 8. 

Alhoewel het initieel nochtans de bedoeling was om langs het volledige tracé van de Krijgsbaan een 

spoorweg te voorzien, om zowel economische als militaire redenen, wordt slechts een deel gedubbeld. 

Eerst was men zelfs niet meer van plan om de Strategische Spoorlijn aan te leggen. De afbraak van het 

Zuidkasteel met de bijhorende stadsuitbreiding en industrie, leidde echter tot de behoefte aan een 

spoorwegverbinding. In 1878 wordt er uiteindelijk een voorlopig Zuidstation gebouwd dat, via een 

nieuwe spoorlijn over Hoboken naar het Station Oude God, ter hoogte van Mortsel, met de spoorlijn 

Antwerpen–Brussel wordt verbonden. De verbinding tussen fort 8 en fort 4 was daarmee een feit. 

Rond de eeuwwisseling wordt de lijn van het Zuidstation naar Mechelen aangelegd. Deze verbinding 

volgde het tracé waar zich nu de E19 bevindt.  

 

Na de declassering van de Forten in 1924 verdwijnt het vestingbouwkundig nut van de Strategische 

Spoorweg. De forten worden depots van het Belgisch leger. Zo wordt Fort 7 op die spoorweg 

aangesloten en na WO II ook nog Fort 8, terwijl Fort 6 met de lijn naar Mechelen verbonden wordt. Rond 

1930 wordt er op de lijn naar Brussel, ten oosten van Fort 4, een lus gelegd voor het goederenverkeer, 

waarop ook de Strategische Spoorweg wordt aangesloten.  

Bij de aanleg van Ring R1 wordt het spoorwegnet van Antwerpen gereorganiseerd. Er komt een spoor 

parallel met die Ring en een spoorwegkoker bij de Kennedy-tunnel. Hierdoor wordt de Strategische 

Spoorweg  overbodig. Op 27 september 1970 worden de lijn en het station Wilrijk gesloten. Lokaal blijft 

het gedeelte tussen Mortsel en Luithagen in gebruik tot op 30 september 1979 en het gedeelte tussen 

Hoboken en Fort 7 tot op 15 juni 1979. 

 

Naast deze historische verklaring voor de aanleg en de afbraak van dit dicht spoorwegnet, heeft deze 

infrastructuur ook zijn ruimtelijke sporen nagelaten. Het meest opvallend daarbij is de groene 
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spoorwegberm ter hoogte van fort 4 en 5. Maar los daarvan heeft de verbinding tussen het binnenfort 

en de Strategische Spoorweg ervoor gezorgd dat het gesloten karakter van de forten doorbroken werd. 

Als gevolg daarvan werden grachten ter hoogte van de aansluiting gedempt.  

Volgens dhr. Magielse, archivaris bij de Simon Stevinstichting, zouden de Duitsers tijdens de bezetting 

ook verschillende wijzigingen aan de binnenforten hebben aangebracht, waaronder een deel van de 

loodsen op het glacis en het terreplein. 

 

Wat opvalt is dat fort 5 en fort 2 geen directe spoorwegverbinding hebben gehad. Dit is logisch te 

verklaren voor fort 2 vermits er geen spoorweg in de buurt was, maar voor fort 5 geldt deze uitleg niet 

omwille van het feit dat de spoorweg daar wel langs de Krijgsbaan liep. Ter hoogte van fort 5 was er wel 

een halte langs de Krijgsbaan en ter hoogte van de industrie die eraan grensde. Vermoedelijk was een 

bijkomende verbinding naar het fort dus niet noodzakelijk. 

Vandaag vertoont de relatie tussen de forten 2 en 5 en hun context echter veel gelijkenissen.* De buffers 

van beiden en vooral van fort 2, zijn nog zeer goed intact. Het feit dat ze niet door een spoorweg zijn 

doorbroken, heeft daar zeker toe bijgedragen. 

 

(1983) _  suburbanisatie en ad hoc gebruik van de forten 
Na het kantelmoment dat in de jaren ’70 plaatsvond, hebben de forten geen noemenswaardige 

transformatie meer ondergaan. Zoals in het eerste hoofdstuk werd aangehaald, concentreerde het beleid 

zich op de opmaak van een gedragen overkoepelende visie maar op het terrein bleven die echter zonder 

gevolg. Bovendien, zoals is af te leiden uit de bespreking van het VZW ScheldeDijle, stelde elke 

gemeentelijke instantie rond 1972 niet evenveel belang aan een heldere ontwikkelingsoptiek voor hun 

eigen fort. 

Zo ontbrak het de gemeenten Wommelgem en Borsbeek aan een bijzondere planoptiek. Vooral de 

excentrische ligging van fort 2 tegenover de gemeentekern van Wommelgem heeft ertoe geleid dat de 

gemeente weinig belang hechtte aan een duidelijk beleid. Daarnaast achtte de gemeente zich ook niet in 

staat om de kosten van het onderhoud van het fort alleen te dragen. Dit is echter een steeds 

*zie 2.1 - B. - horizontaal - fort 2 en 

fort 5 
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terugkerend gegeven waardoor studies weinig tot uitvoering worden gebracht.  

Anders dan fort 2 kent fort 5 wel een centrale ligging tegenover de gemeentekern. Deze positie en het 

feit dat de gemeente Edegem in de jaren '70 behoefte had aan een polyvalente recreatie-uitrusting 

hebben ertoe geleid dat het gemeentebestuur fort 5 bestempelde als ‘stadsgroen op wijkniveau’. Het 

'Hof ter Linden' werd daarbij beschouwd als mogelijke toekomstige uitbreiding van het fort vermits het 

tot in het centrum van de gemeente doordringt. Momenteel is deze open ruimte nog steeds aanwezig 

tussen het fort en de gemeentekern. Deze groene link tussen het fort en het centrum wordt in het 

volgende hoofdstuk aangehaald bij de scenario’s die het halsketting-concept verder verduidelijken.  

Evenals Edegem voor fort 5 beschouwde Hoboken fort 8 als de ideale mogelijkheid voor de actieve 

recreatie op wijkniveau ondermeer omwille van de directe nabijheid van woongebieden. Het 

gemeentebestuur had daarbij vooral behoefte aan jeugd- en hobbylokalen en sportvelden. Alle vormen 

van recreatie werden voorgesteld, aangevuld met een jeugdherberg en vakantiespeelpleinen. 

Kenmerkend voor fort 8 is zijn ligging tegenover het park van Hoboken en de bestaande en geplande 

woonzones.  

Daarnaast is op de kaart in het document van de VZW Schelde-Dijle een alternatieve route aangeduid 

voor het verlengde van de Krijsbaan zoals die vandaag bestaat en toen gepland werd. Door de Rupelweg 

ten westen van het fort en naast de spoorweg te leggen werd namelijk een scheiding tussen het park en 

het fort voorkomen. De verbinding met de Krijsbaan zou dan vervolgens kunnen gebeuren via de St-

Bernardsesteenweg. De enige moeilijkheid bestond erin een aansluiting te maken met de zogenaamde 

'Metropoolweg'  waarvoor tot op heden nog een reservatiestrook is aangeduid op het gewestplan maar 

nog geen concrete plannen voor bestaan. Dergelijke opmerking toont aan dat men zich toen al bewust 

was dat de aanwezigheid van de Krijgsbaan een directe link tussen het fort en het park bemoeilijkte. In 

het scenario dat ontwikkeld wordt voor fort 8 kan met deze andere piste dan ook rekening gehouden 

worden. 

Wat betreft fort 7, lag het accent al rond 1972 op zijn unieke waarde als natuurgebied in combinatie met 

zachte recreatie. Toch bestond er op dat ogenblik nog geen concreet project voor het fort ondanks deze 

heldere visie. Veertig jaar later kunnen we opmerken dat deze intentie nog steeds overeind staat vermits  
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het fort beheert wordt door Natuupunt en de stempel van natuurgebied draagt. Anderzijds sluit het fort 

zich wel af van zijn directe omgeving. 

Op fort 6 hoeven we niet verder in te gaan vermits het eigendom is van de Universiteit Antwerpen 

spreekt het voor zich dat de gemeente Wilrijk geen bevoegdheid had en dus geen visie had ontwikkeld 

voor het fort. Daarnaast is er ook nog fort 4 maar vermits dit fort tot 2000 in handen was van het leger 

ontbreekt ook hiervoor in de jaren '70 een beleid, wat natuurlijk vanzelfsprekend is. 

 

Bijgevolg kunnen we over het algemeen stellen dat de bestemming die de Brialmontforten hadden niet 

altijd even duidelijk was en varieerde van de visie van gemeente tot gemeente. De gelijkenis die we wel 

kunnen maken is dat de forten bepaald zijn door een ad hoc gebruik dat eigenlijk al startte vanaf 1948, 

wanneer bepaalde delen in concessie werden gegeven aan de gemeenten en nog in de hand werd 

gewerkt door de verkoop aan de gemeenten in de jaren '70. Velen kochten het toen blindelings aan 

zonder een wensbeeld voorop te stellen. Naast het ad hoc beleid en de vele programma’s die de forten 

herbergen vond echter geen ingrijpende structurele verandering zoals het dempen van grachten of 

aanleggen van spoorlijnen meer plaats. 

 

Toch moet het ook gezegd dat de forten een toenemende belangstelling genieten en opnieuw naar 

waarde worden geschat. Dat bewijst niet alleen de derde poging die de provincie nu onderneemt met de 

opmaak van een kaderplan maar bovendien gaan de plaatselijke besturen meer en meer over tot actie 

om zo de gevolgen van het ad hoc gebruik terug te herstellen. Zo werd in fort 3 het containerpark, dat 

zich eerst in het fort bevond, geherlokaliseerd en momenteel is men bezig met de systematische afbraak 

van de metalen loodsen op het voorplein. Ook door de gemeente Mortsel wordt veel aandacht besteed 

aan het fort. Niet alleen is hier de ambitie om bijkomende loodsen te verwijderen die zich nu op het 

buitenglacis bevinden maar eerder werd de toegang tot het binnenfort grondig gerestaureerd.  

 

Wat uit het kaartmateriaal uit het jaar 1983 nog meer kan afgeleid worden naast het feit dat er voor het 

fort zelf weinig of niks structureels is verandert behalve dan voor het ongestuurde gebruik, is de  

links: loodsen op het terreplein van 

fort 3 
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uitbreiding van het omliggende weefsel. Onder invloed van suburbanisatie werden 

woonuitbreidingsgebieden  die waren ingekleurd op het gewestplan dan ook gerealiseerd. Het weefsel 

werd niet alleen verdicht door woningen maar ook commerciële activiteiten en verschillende vormen van 

industrie zorgden voor een toename van verstedelijking. 

 

(2000) _ grootstedelijk gebied Antwerpen 

Wat duidelijk geïllustreerd wordt bij fort 2 en eigenlijk over het algemeen kan gesteld worden, is dat de 

forten zich precies op de overgangszone bevinden tussen een kleine dense en een grote open typologie. 

Anders gezegd loopt er als het ware een fictieve grenslijn ter hoogte van de forten met erboven, richting 

centrum, een stedelijke en eronder, weg van de stad, een voorstedelijke conditie. Vraag is nu of dat enkel 

en alleen te verklaren is door een natuurlijke gang van zaken of gedirigeerd wordt door een hoger 

beleidskader.  

 

Het instrument dat daarbij als eerste dient geraadpleegd te worden en al sinds 1973 als basis voor de 

bestemming van het Vlaamse grondgebied fungeert is het Gewestplan.57 Door dit bestemmingsplan als 

onderlegger te gebruiken en er de bebouwing rond elk fort op te projecteren, kunnen we constateren 

dat de situatie op het maaiveld een directe afgeleide is van het Gewestplan.  

Het fenomeen gaat blijkbaar al terug tot 1947 wanneer de forten ondertussen allemaal waren 

gedemilitariseerd en er rond dat ogenblik opnieuw aandacht werd besteed aan het ontwerp van het 

Gemeenschappelijk Algemeen Plan van Aanleg voor de Antwerpse Agglomeratie waaraan tijdens de 

oorlogsjaren was gewerkt. Op dit plan kwam de grens van de bebouwing van de Antwerpse 

agglomeratie al min of meer overeen met die van de Brialmontgordel.58 (uiteindelijk werd het plan pas in 

1957 gepubliceerd) 

 

Op Vlaams niveau werd in het kader van het RSV, open en stedelijk,  voor bepaalde steden het 

grootstedelijk gebied aangeduid.59 Het RSV werd in 2011 aangepast en daarin wordt het grootstedelijk 

gebied Antwerpen duidelijk begrensd door een afbakeningslijn. Alle Briamontforten behoren tot die  

links: Gewestplan als onderlegger 

voor bestaand weefsel 
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zone behalve fort 3. Daaruit valt te concluderen dat de open ruimte ter hoogte van de luchthaven en het 

fort zeker behouden blijft. Het behoort daarenboven tot de inverse van het grootstedelijk gebied 

namelijk het buitengebied. Voor de forten die wel tot het grootstedelijk gebied behoren betekent dit 

niet dat de omringende open ruimte nog allemaal zal ingenomen worden. Het indiceert enkel de 

mogelijkheid tot toekomstige uitbreiding of nieuwe realisatie van projecten.   

 

~ conclusie 

De context van de forten is bepaald door de transformatie die het heeft ondergaan. De verticale 

interpretatie kan samengevat door drie elementen die in het vervolg van deze scriptie nog een rol zullen 

spelen. 

Allereerst is de buffer instaat de bestaande relatie tussen de forten en hun context te definiëren. Net 

zoals het fort kende deze buffer voor alle acht de forten een gelijke structuur. Deze structuur heeft zich 

echter, in tegenstelling tot die van de binnenforten, aan moeten passen aan de behoeften van zijn 

omgeving. Hierdoor is deze overgangszone zo bepalend voor de toekomstige potentie van de forten.  

Het volgende doorslaggevende element is de infrastructuur. Zowel de lokale spoorverbinding naar de 

binnenforten als een bijkomende verbinding tussen de forten 6 en 7 zijn het vermelden waard in het 

verdere verloop van deze verhandeling. De ene opmerking toont aan dat bepaalde forten drastisch 

werden opengebroken terwijl de andere waarneming een hint geeft dat de hoofdontsluiting van de 

forten niet noodzakelijk de weg tussen het fort en de R11 is. Het laatste element is de overgang van het 

weefsel van half stedelijk naar half landelijk. Om de bijhorende ruimtelijke patronen te achterhalen is het 

nodig de Brialmontgordel als geheel te benaderen. Vooraleer de mesoschaal te bestuderen wordt eerst 

nog de horizontale leesrichting geïnterpreteerd. 

 

 

links: aanduiding afbakeningslijn met 

forten gemarkeerd in het geel 

uit: 

http://www.rsv.vlaanderen.be/nl/overRsv

/  (18 oktober 2011). 
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~ horizontaal  

Elk fort heeft een eigen kenmerkende transformatie ondergaan waarvan de hedendaagse situatie een 

logisch gevolg is. Gelet op de structurerende ontwikkelingen per fort is het mogelijk een synthesebeeld 

te formuleren die rekening houdt met drie cruciale parameters.  

Het weefsel, de ontsluiting en de buffer zijn alle drie ruimtelijke elementen die de structuur van de 

context bepalen. Deze parameters kunnen besproken worden per fort aan de hand van de uitersten die 

deze begrippen kenmerken. Zo kan het weefsel beschreven worden als een combinatie van open en 

gesloten ruimtes, de ontsluiting als de aanwezigheid van bovenlokale en lokale wegen en de buffer als 

het resultaat van een aangetast of behouden glacis.   

De verhouding van het fort tegenover deze drie criteria is vervolgens de aanleiding voor een  

categorisering van de forten die gebaseerd is op hun relatie tot hun omgeving.  

 

(fort 2) _ geïsoleerd  
Het eerste wat onmiddellijk opvalt aan fort 2 is het feit dat het omliggende de weefsel zowel een 

gesloten als een open karakter heeft. Op de denkbeeldige grens tussen het dichte woonweefsel met 

kleine korrel en een grotere typologie met meer open ruimte bevindt zich het fort. Het is alsof de 

Brialmontgordel de overgangstoestand is tussen de urbane en suburbane conditie. Zoals eerder vermeld 

is dit fenomeen een resultaat van de beleidspolitiek alsook van de historische ontwikkeling. Toch is deze 

omschakeling bij geen enkel ander fort zo duidelijk aanwezig als bij fort 2. 

Vermits de kern van Wommelgem iets verderop ligt, staat het fort echter niet in directe relatie met het 

lokale centrum. Vandaar misschien ook de natuurlijke verklaring dat fort 2 niet geheel omringd is door 

een dens weefsel met een kleine korrel.  

  

Wat betreft de ontsluiting laat het kaartmateriaal van dit fort zich ook duidelijk lezen. Omgeven door een 

lokale weg die volledig rond het fort loopt en anderen die op het fort botsen, fungeert het fort als een 

groot rondpunt. De buffer die hoofdzakelijk bestaat uit het glacis en de gracht is daarenboven goed 

bewaard gebleven waardoor het eiland karakter van het fort nog meer versterkt wordt. Behalve een 
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sportveld die de structuur doorbreekt is deze buffer eigenlijk het meest intact van alle Brialmontforten, 

zelfs twee strategische bosjes zijn nog aanwezig tussen al het andere groen. Het feit dat deze natuurlijke 

begrenzing, net als bij fort 5, niet doorbroken is door een lokale spoorverbinding zoals eerder werd 

vermeld heeft er natuurlijk toe bijgedragen dat het binnenfort door het glacis wordt afgeschermd.  

 

Net zoals ook later bij fort 5 zal blijken, betekent een ongeveer intacte buffer een vaak geïsoleerd en 

teruggetrokken fort.  

 

(fort 3) _ gehalveerd  

Daar waar fort 2 gekenmerkt wordt door een uitzonderlijke volledigheid van het glacis en de overgang 

van gesloten naar open weefsel, daar wordt fort 3 gekenmerkt door het gebrek eraan. Eerst en vooral 

bestaat het omliggende weefsel uit een open ruimte met een breed gezichtsveld en daarin verspreid, 

weg van de Krijgsbaan en achter het fort, grote serres, recreatievelden en her en der woningen. Gezien 

de historische evolutie heeft fort 3 altijd al in een open gebied gelegen waar vooral akkers en serres het 

landschap kenmerken. Gelet op de categorisering die het RSV stelt tussen grootstedelijk gebied en 

buitengebied, behoort fort 3 en zijn omgeving als enige van de Brialmontgordel tot het buitengebied. 

Met de grens gelegen op de Krijgsbaan kan geen grotere tegenstelling gemaakt worden tussen de 

luchthaven enerzijds en het fort anderzijds. Op het maaiveld lijkt de landelijke open ruimte van het 

buitengebied nochtans de open ruimte van de startbaan, behorend tot het grootstedelijk gebied, perfect 

aan te vullen.  

Toch gaat het fort gebukt onder de aanwezigheid van de luchthaven. De bomen op het glacis in het 

verlengde van de startbaan moeten gekapt worden en de bescherming van het fort was lang onzeker 

vermits de politiek het oneens was over het standpunt in verband met de luchthaven en het fort of beter 

gezegd de economie en de natuur.(PL) Uiteindelijk werd geopteerd voor een fragiele gulden middenweg 

waarin beiden, zo goed als het kan, worden behouden. Deze onduidelijke stellinginname leidt vandaag 

echter steeds opnieuw tot het dilemma wanneer nieuwe projecten op tafel liggen en beslissingen dienen 

genomen te worden. In het deel waarin de Brialmontgordel als geheel wordt besproken, wordt dit 
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duidelijk geïllustreerd bij de implementatie van de RESA-maatregelen. 

Nochtans moet men zich ervan bewust zijn dat het fort niet alleen een lokale ecologische waarde heeft 

maar bovendien een cruciale schakel is wanneer men spreekt over de Brialmontgordel. Bij de vernieling 

van het fort, wat men deels heeft geprobeerd, wordt het begrip Brialmontgordel namelijk gereduceerd 

tot de noemer Brialmontforten.  

Als ontsluiting staat het fort in directe verbinding met de Krijgsbaan en door het open karakter van het 

weefsel kan je eigenlijk stellen dat het fort er als het ware aan grenst. Daarnaast verbinden smalle 

landwegen het fort met de kern van Borsbeek en de omliggende akkers en serres. 

Daarnaast wordt fort 3 gekenmerkt door zijn aangetaste buffer. Veel is echter te verklaren door de 

locatie van het fort op de grens tussen de gemeenten Borsbeek en Mortsel. Het is duidelijk dat beiden 

ooit een andere kijk hadden op het fort waardoor de gehalveerde gracht het verloop van de 

gemeentegrens lijkt te volgen.  

 

Uiteindelijk kunnen we het fort beschrijven als gehalveerd en dat zowel letterlijk, omwille van het glacis, 

als figuurlijk, omwille van zijn strijdige relatie met de luchthaven.  

 

(fort 4) _ gecentreerd  
Algemeen kan gesteld worden dat het weefsel aansluit rond het fort waardoor fort 4 als het ware kan 

beschouwd worden als een groen eiland voor de stad Mortsel. De buffer rond het fort fungeert hier 

echter als openbare ruimte vermits tal van publieke functies op het glacis gelegen zijn. Uit het 

topografisch kaartmateriaal kunnen we afleiden dat het stadhuis van Mortsel al reeds voor 1971 het 

glacis sierde samen met nog enkele loodsen die zich meer aan de noordzijde van het glacis bevonden. 

Vandaag vindt ook de wekelijkse markt plaats op de rand van het fort. Het is duidelijk dat het glacis 

gebruikt wordt als de overgangszone tussen het omgevende stadsweefsel en het groene binnenfort. 

 

Het meest kenmerkende aan fort 4 is zijn positie binnen een web van bovenlokale en lokale wegen. Zoals 

eerder in de situering werd aangehaald, heeft het een sleutelpositie in wat betreft de positionering van 
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de Brialmontgordel. Ingepland tussen de reeds bestaande infrastructuur die al voor 1859 bestond en 

momenteel alleen maar uitgebreid is, ligt het fort op het knooppunt van infrastructuur en grenst het aan 

de R11. Ondanks deze directe link tussen het fort en de R11 bevindt de toegang zich langs een lokale 

ontsluitingsweg en achter het stadhuis van Mortsel. 

 

Algemeen vervult het fort een centrumfunctie voor de stad Mortsel en neemt het een centrale positie in 

tegenover het aangrenzende wegennet. Bovendien is 4 de helft van 8 en vervult het fort ook een 

centrale rol wanneer we verder de Brialmontgordel beschouwen als geheel. 

 

(fort 5) _ geïsoleerd  

Fort 5 vertoont veel analogie met fort 2. Zo is de buffer rond het fort grotendeels intact en werd het ook 

nooit doorbroken door een lokale spoorverbinding met de spoorlijn die langs de Krijgsbaan liep. 

Daarnaast wordt het fort omringd door een weefsel dat bestaat uit een gesloten en een open deel. Tot 

het gesloten deel behoort ook een kleine industriezone die gelegen is ten noorden van het fort en aan 

de Krijgsbaan grenst. Sporen van industriële activiteit op hetzelfde gebied zijn al waarneembaar vanaf 

1937 op het cartografisch materiaal. 

Fort 5 is namelijk aan drie zijden omgeven door bebouwing alleen aan de zuidzijde grenst het aan een 

bosdomein dat overgaat in het parkdomein Hof ter Linden. Via deze groene zone is een directe link met 

het centrum van Edegem mogelijk. Deze opmerking is echter niet nieuw want eerder in deze 

verhandeling (zie p.) werd de mogelijkheid ook al aangehaald om de kern van Edegem met het fort te 

verbinden via deze groene relatie.  

Nochtans is dit voorstel niet gerealiseerd en laat het fort zich vandaag kenmerken door zijn gesloten 

karakter ten opzichte van zijn omgeving. De buffer en het stratenpatroon versterken deze waarneming. 

 

(fort 6) _ geëxplodeerd  

De inplanting van de Universiteit Antwerpen heeft geleid tot een uit zijn voegen gebarsten fort met 

erom heen een woonomgeving die losstaat van enige connectie met de universiteit. Vandaar dat in het 
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synthesebeeld het weefsel achterwege wordt gelaten net zoals dat ook werd toegepast bij fort 4. 

Het universitair programma fungeert eerder bovenlokaal in tegenstelling tot de andere forten die vooral 

een lokaal gebruik kennen. Bovendien wordt het fort zelf grotendeels ingenomen door 

sportinfrastructuur van de Universiteit Antwerpen en mede door deze functie, alsook door de 

verdwijning van de oorspronkelijke toegang is de herkenbaarheid van het fort aangetast. Resultaat ervan 

is dat de buffer gereduceerd is tot een gracht in het zuiden. Deze zone sluit vervolgens aan op een 

redelijk open landbouwgebied, waarin het ziekenhuis van Antwerpen zich bevindt. Het fort is dus als het 

ware opengebroken en een recreatief programma is erin geplugd.  

 

(fort 7) _ geïsoleerd  

Dit fort wordt omgeven door bedrijven, woon- en recreatiegebied. Deze situeren zich vooral ten oosten 

en ten zuiden van het fort vermits het andere deel rond het fort grenst aan het grote groengebied van 

begraafplaats Schoonselhof. Pas vanaf de jaren '60 werd het groene parkgebied een begraafplaats. In 

dezelfde periode begon zich ook industrie te vestigen langs de Boomstesteenweg die momenteel 

gekenmerkt wordt door het viaduct en een aaneenschakeling van baanwinkels. Wanneer men 

horizontaal de evolutie van het fort afloopt dan kan je opnieuw opmerken dat het fort zich bevindt op de 

grenslijn tussen een weefsel dat getypeerd wordt volgens een dens patroon en een meer open 

landschap met grotere typologieën. 

In verband met de ontsluiting is af te leiden dat de weg erlangs loopt en niet volledig er rond vermits het 

Schoonselhof zich naast het fort bevindt. Toch valt nog iets extra op te merken, namelijk de directe link 

met de Boomsesteenweg en de minder zichtbare aansluiting met de Krijgsbaan. In het vorige deel onder 

infrastructuur is die bewuste verbinding met de Boomsesteenweg en bij uitbreiding, fort 6, al aan bod 

gekomen. In het vervolg van deze verhandeling wordt de opmerking verder toegepast om aan te tonen 

dat niet vanzelfsprekend alle forten het best worden ontsloten door de fortstraten, ook als was dat ooit 

wel het geval. (zie hoofdstuk 1 deel 1859)   

Als laatste kan een uitspraak over de buffer geformuleerd worden. Deze overgangszone tussen buiten en 

binnen laat zich bovendien kenmerken door de afwezigheid van de loodsen die voornamelijk voorkomen 
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op het glacis van fort 5, 4 en 3. Over het algemeen moeten we concluderen dat het glacis en de gracht 

bijna volledig intact zijn. Veel kan verklaard worden aan de hand van de uitzonderlijk vroege opinie om 

fort 7 te beschouwen als waardevol natuurgebied.  

Met andere woorden, fort 7 kan opnieuw beschouwd worden als geïsoleerd vermits het binnenfort wordt 

gescheiden door een sterk aanwezige groene buffer en de bescherming van de ecologische waarde niet 

veel ruimte laat voor een lokaal recreatief gebruik, op de vissersclub langs de gracht na. 

 

(fort 8) _ gevaporiseerd 

Tenslotte bespreken we fort 8 dat bovendien gelegen is aan het einde van de Krijgsbaan. In dat laatste 

stuk vanaf het kruispunt met de Sint-Bernardsesteenweg wordt de Krijgsbaan gekenmerkt door een 

smaller profiel en omgeven door groen. Eerst langs de weg ligt het sportcomplex Sorghvliedt en dan de 

groene talud van het fort met aan de overzijde van de weg het park. Het groene fort met recreatief 

programma is met andere woorden onderdeel van een grotere groene recreatieve open ruimte vlakbij 

de kern van Hoboken. 

Daarnaast heeft het fort zich doorheen de jaren altijd laten begrenzen door drie zeer aanwezige assen. 

Als eerste, een spoorweg ten westen van het fort die grenst aan de streng beveiligde site van Umicore, 

waardoor de onmiddellijke relatie met de Schelde wordt verhinderd. Meer ter hoogte van het centrum 

van Hoboken bestaat wel de mogelijkheid om de spoorweg over te steken en zorgt een veerboot voor 

de verbinding met de andere oever waar het fort van Kruibeke verderop gelegen is. Een volgende 

infrastructuurgrens wordt gemarkeerd door de Sint-Bernardsesteenweg die nu geflankeerd wordt door 

een woonwijk en fort 8 scheidt van het Schoonselhof. De Krijgsbaan sluit dit rijtje af. De Jozef 

Leemanslaan die aansluit op de Krijgsbaan en afdraait naar het centrum van Hoboken volgt het tracé van 

de voormalige spoorlijn. Vermits deze assen op enige afstand liggen van het fort loopt het glacis door in 

de restruimte tussen beiden. Het fort lijkt met andere woorden op te lossen in het omliggende groene 

weefsel.  
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~ conclusie 

De horizontale interpretatie heeft toegelaten om de forten te categoriseren met behulp van drie 

sleutelwoorden namelijk buffer, ontsluiting en weefsel. Bovendien hebben we niet louter een etiket op 

het fort geplakt maar sterker nog, deze benoeming toont aan dat niet alle forten gelijk zijn ondanks hun 

overeenkomstige typologie. Als niet alle forten dezelfde betekenis hebben dan hoeven ook niet alle 

forten op de voorgrond te treden om de ruggengraat van de periferie een gezicht te geven.  

Een overzicht van de verschillende standpunten op basis van de belangrijkste argumenten heeft weer 

welke kenmerken bepaalde forten delen en welke niet. Bij het halsketting concept fungeren deze 

categorieën niet als hoofdthema, wel geven ze nu al een duidelijke verhouding weer van de positie die 

de forten in het geheel kunnen innemen. Pas wanneer men inzoomt op het concert en dus de forten 

afzonderlijk kunnen deze stellingen bepaalde acties en concrete voorstellen gaan verklaren. 

 

 

 weefsel ontsluiting buffer relatie 

fort 2 
gesloten & 

open 
lokaal er rond behouden geïsoleerd 

fort 3 open bovenlokaal & lokaal erlangs aangetast gehalveerd 

fort 4 gesloten 
bovenlokaal erlangs & lokaal er 

rond 
aangetast gecentreerd 

fort 5 
gesloten & 

open 
lokaal er rond behouden geïsoleerd 

fort 6 gesloten 
bovenlokaal ertussen & lokaal 

erlangs 
aangetast geëxplodeerd 

fort 7 
gesloten & 

open 

bovenlokaal er tussen & lokaal 

erlangs 
behouden geïsoleerd 

fort 8 open bovenlokaal & lokaal erlangs deel behouden gevaporiseerd 
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2.2. GEHEEL _ R11  
 

A. overzicht 

 

~  (on)zichtbaar 

Het geheel laat toe om de context van het gebied volgens een tweede, grotere schaal waar te nemen. 

Daarbij ligt de focus in tegenstelling tot het vorige deel op de R11. Het is net deze infrastructuur die de 

belichaming is van het begrip geheel want dankzij deze weg zijn de forten onderling verbonden. 

Vandaag is deze weg echter onderhevig aan verschillende discussies in het kader van de RESA norm en 

de plannen voor de ondertunneling ervan. Dergelijke toekomstvisies worden in dit deel ondermeer 

besproken samen met de opmerking waarmee in vorig deel geëindigd werd, namelijk de suggestie dat 

het einde van de stad lijkt samen te vallen met de verdedigingslinie van Brialmont.  

 

Concreet werd opnieuw van het topografisch kaartmateriaal vertrokken om de evolutie die de militaire 

baan ondergaan heeft in beeld te brengen. Daar waar de servituten in het vorige deel nog de aanleiding 

waren om het onderzoeksgebied af te bakenen, zo wordt in dit deel een minder strikte grens gevolgd. 

De functionele bestemmingen langs de militaire baan en de invalswegen die deze baan kruisen werd 

bepaald volgens een interpretatie van het topografisch kaartmateriaal.  

Vermits in deze verhandeling de nadruk ligt op de context van de fortengordel en bijgevolg op de 

ruimtelijke representatie daarvan is het logisch om het onderzoeksgebied te laten afhangen van de delen 

en structuren die bij aanname zichtbaar zouden zijn vanaf datzelfde infrastructuurnet. Zoals te 

verwachten was wordt bijgevolg naarmate we verder terugkeren in de tijd meer zichtbaar vermits er 

minder bebouwing alsook minder gesloten groenschermen waren. Deze waarneming lijkt op zich niets 

nieuws te leren nochtans wordt hierdoor wel enkel die context aangeduid die instaat is het geheel of met 

andere woorden de R11 op te laden.  

 

 

links de R11 in beeld van fort 8 naar 

fort 2 
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B. interpretatie  

 

~ het einde van de stad 
// openbaar vervoer 

Naast het feit dat ter hoogte van de Brialmontgordel de morfologie overgaat van stedelijk naar 

voorstedelijk, lijkt ook het openbaar vervoer de R11 als grens van de stad te beschouwen. Zo maken 

twee tramlijnen lussen op het knooppunt met de R11. Dat is zowel het geval voor de tram die de St-

Bernardsesteenweg volgt als deze die langs de Mechelsesteenweg passeert. 

 

// ontsluiting 

Wanneer we enkel het infrastructuurnet beschouwen bestaande uit de R11, de invalswegen en 

bovendien ook nog de lokale wegen die aansluiten op de R11 dan is het als het ware mogelijk het 

voorstedelijk gebied los te knippen van de stad. Vooral tussen fort 8 en fort 4 zou dat bijna 

probleemloos kunnen verlopen vermits in dat stuk veel ventwegen parallel lopen met de R11. De stad 

lijkt zich als het ware de rug naar het buitengebied te keren want langs de binnenzijde van de R11 

bevinden zich voornamelijk achterkanten.  

Uit historische ruimtelijke evolutie die wordt afgebeeld in het bijgevoegde bestand achteraan, kunnen 

we echter afleiden dat de groene berm langs de binnenzijde ooit fungeerde als spoorwegberm. Deze 

infrastructuur werkte dus samen met de drukke militaire baan als een enorme barrière. Hierdoor valt het 

ruimtelijk patroon die zich vandaag stelt te verklaren.  

Daaruit kunnen we dus concluderen dat de R11 vooral het buitengebied gebied ontsluit dat gelegen is 

aan de buitenzijde van de R11. 

 

Een andere opmerking die kan gemaakt worden is dat het opvallend is dat er meer lokale wegen 

aansluiten op de R11 tussen fort 8 en fort 4 dan tussen fort 4 en het Wijnegem shoppingcenter, of het 

vroegere fort 1. Toch is dit een logische gevolgtrekking uit het feit dat het gebied tussen fort 8 en fort 4 

ook veel sterker verstedelijkt is dan het open gebied waarin fort 3 en verderop baanwinkels gelegen zijn.  

links: lokale aftakkingen van de R11, 

in het groen deze richting 

buitengebied en in het rood deze 

richting stedelijk gebied 
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~ fragmentatie 

Dat de militaire baan geen eenduidige baan meer is zoals voorheen, anno 1859, hoeft geen verdere 

uitleg. De R11 vandaag kent een wisselend karakter naargelang zijn verkeersfunctie, het ruimtelijk 

weefsel waardoor hij loopt en de mate waarin hij zich tot dit weefsel verhoudt. Het gefragmenteerde 

patroon kan bijgevolg op basis van verschillende principes ontleed worden. 

 

// straatnamen 

Los van enige ruimtelijke betekenis maar louter op basis van het straatnamenregister is de 

oorspronkelijke naam van de R11, namelijk 'Militaire baan', al opgesplitst in allerlei andere straatnamen. 

Van noord naar zuid kunnen we onderscheiden: de Krijgsbaan, Autolei, Frans Beirenslaan, Krijgsbaan, 

Vredebaan, Frans van Dunlaan, Juul Moretuslei en opnieuw Krijgsbaan. 

 

// knopen 

Logischerwijs wordt de ruimtelijke fragmentatie van de R11 in grote mate in de hand gewerkt door de 

bovenlokale invalswegen naar de stad die de R11 als het ware lijken te versnijden. Elk knooppunt duidt 

het einde maar ook het begin aan van een sequentie die gekenmerkt wordt door een ander karakter en 

eventueel een verschillend wegprofiel. 

 

// fortstraten 

De zogenaamde fortstraten zijn de verbindingen tussen de R11 en de forten. Toch zijn de forten niet 

altijd even goed zichtbaar, ondanks dat de forten wel goed ontsloten zijn. De manier waarop de straten 

en bijgevolg forten vanaf de R11 worden waargenomen wordt hieronder beschreven.  

Bij uitbreiding kan je de sequenties van de R11 dus linken aan de hand van de knooppunten die ontstaan 

tussen het fort en de ringweg, alleen zijn die vandaag nog niet ruimtelijk vertaald. 

 

De knik in de weg, het rondpunt en de toegang tot Fort 8, markeren een overgang tussen twee 

deelsequenties met verschillend karakter en wegprofiel namelijk het einde van de militaire baan en het 
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begin van de weg naar het centrum van Hoboken. De hele verkeersorganisatie komt vrij kunstmatig over. 

Het is bovendien overgedimensioneerd en de weg naar Fort 8 is onduidelijk. Het fort zelf is toegankelijk 

via een zijingang die aansluit op een parkweg. 

Fort 7 is deels zichtbaar doorheen de open ruimte van het crematorium die zich langs de R11 bevindt en 

deels verstopt achter een woonwijk. Toch is het weinig herkenbaar, het fort vormt visueel één geheel 

met het groene Schoonselhof  en de publieke toegang ligt weg van de R11, gericht naar de woonwijk. 

Fort 6 kan slechts indirect via de aanliggende woonwijk bereikt worden. Ook visueel is er nergens een 

relatie tussen de R11 en het fort. Tussen fort 6 en 7 ligt de Boomsesteenweg, waarvan ook een 

aansluiting vertrekt richting de forten. Het is opmerkelijk dat fort 6 zelfs eenvoudiger te bereiken is via 

de steenweg dan langs de R11.  

Het kruispunt met de Fort 5-straat kan de overgang zijn naar de volgende deelsequentie. Van Fort 5 is 

enkel de toegangspoort zichtbaar van op het kruispunt met de Fort 5-straat. De poort vormt het 

focuspunt van de perspectieflijnen die door de bebouwing gevormd worden. De rest van het fort is 

echter verstopt achter de woonwijk. 

Tegenover de andere forten is Fort 4 is goed zichtbaar omdat het grenst met zijn voormalige militaire 

toegang aan de R11. Dit is echter geen publieke toegang. Deze is namelijk gelegen, weg van de R11 en 

te bereiken via de woonwijk. 

Vermits Fort 3, zoals eerder vermeld, gelegen is in een open landschap, is de weg ernaartoe en bijgevolg 

de toegang goed zichtbaar van op de R11. Fort 2 is daarentegen volledig verstopt achter een woonwijk. 

Om toegang tot het fort te krijgen moet men door de smalle woonstraten van de wijk. Enkel de Fort 2-

straat die op de R11 uitkomt verraadt nog de aanwezigheid van het fort. 

 

// zeven sequenties60 

In de analyse van Stramien die gemaakt werd in 2000 worden zeven deelsequenties onderscheiden. 

Daarbij hebben ze rekening gehouden met het type weefsel die aan de R11 grenst en de wegcategorie 

met bijhorend wegprofiel. Zo bestaat de fragmentatie, van fort 8 naar ex-fort 1, volgens hen uit de 

trajecten van groen naar oranje (zie figuur): 
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_  Fort 8 – A12 (groene aanduiding) 

Het opvallendst in dit segment is het kruispunt ter hoogte van de St-Bernardsesteenweg. Daar kent 

de R11 een asverspringing en een profielverbreding zodat de weg visueel niet wordt verdergezet. 

Door gebrek aan markante hoekgebouwen en dus een duidelijke belijning en perspectiefwerking, 

het verschil in verkeerskundig karakter van de kruisende wegen en zijn vreemde vormgeving is dit 

een eerder ongedefinieerd kruispunt. Verder markeert de R11 over de lengte van deze sequentie 

zeer duidelijk de overgang van een stedelijk gebied, gelegen aan de binnenzijde van de R11, naar 

meer open gebied die langs de buitenzijde van de R11 ligt. Ten noorden ligt namelijk de 

aaneengesloten bebouwing van Hoboken, ten zuiden een aantal grotere groene gehelen waaronder 

Fort 8 en omgeving, het Schoonselhof en Fort 7 die de uitlopers vormen van een groene vinger. 

_  A12 – Prins Boudewijnlaan (gele aanduiding) 

Vanaf het kruispunt met de Boomsesteenweg tot aan de E19, is de R11 aangeduid als primaire weg 

categorie II. Over deze sequentie is de R11 een belangrijk stuk weginfrastructuur van grote 

afmetingen die een breuk in het ruimtelijk weefsel betekent. De R11 gaat over de E19 en geeft enkel 

een op- en afrit voor wie van Brussel komt of voor wie ernaartoe gaat. Het zijn de A12 en de Prins 

Boudewijnlaan die zorgen voor de aansluiting richting Antwerpen.  

_  Prins Boudewijnlaan – Antwerpsestraat (rode aanduiding) 

De weg wordt geflankeerd door een dwarse parkeerstrook en een voetpad aan de ene kant van de 

weg en een groene berm met vrijliggend fietspad en bushaltestrook aan de andere kant van de weg 

aan de zijde van de spoorwegberm. De R11 heeft dus een breed profiel die later versmalt en 

waardoor de dwarse parkeerstrook zal vervangen worden door een zijdelingse. 

_  Antwerpsestraat – Spoorlijnbundel (paarse aanduiding) 

De R11 snijdt hier door een gefragmenteerd restgebied, ingesloten door infrastructuren, daarbij 

komend van een uitermate verstedelijkt gebied en overgaand in of beter gezegd, neerdalend, in een 

grote open ruimte. De weg kent een slingerend verloop door de bocht en de brug waarlangs op  

links: R11 verdeeld volgens de zeven 

sequenties van Stramien 
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korte afstand woonhuizen, kleinhandel, bedrijvigheid, een fort en een kasteel elkaar opvolgen aan 

weerszijden van de R11.  

_  Luchthaven (grijze aanduiding) 

De R11 die langs de luchthaven passeert is gericht op een snelle doorstroming, met als enige 

mogelijke hindernis de verkeerslichten in het midden van de weg ter hoogte van de landingsbaan. 

In deze onverwachte openheid zijn de enige oriënteringspunten voor de automobilist Fort 3, en de 

landingsstrook. 

_  Luchthaven – Rond punt van Wommelgem (roze aanduiding)  

De baan geeft het aanzicht van een gefragmenteerd baanwinkellint. Alhoewel er veel woningen 

rechtreeks door de baan ontsloten worden, valt op dat vele bouwblokken niet zijn afgewerkt en vele 

van deze ruimten zijn ingenomen door kleinhandelszaken die dit deel van de R11 in zekere zin 

definiëren. 

_  Rond punt van Wijnegem – Wijnegem Shoppingscenter (oranje aanduiding) 

Alhoewel de R11 zich hier middenin een groene vinger bevindt (vallei van de Grote Schijn), 

presenteert ook dit deel zich hoofdzakelijk als een baanwinkellint. 

 

De opsplitsing die Stramien heeft gebruikt werd bijgevolg ook aangegrepen om het verloop van de R11 

te beschrijven. Algemeen kunnen we concluderen dat de verticale assen die de R11 snijden in sterke 

mate bijdragen tot de gefragmenteerde waarneming van deze ringweg. Nochtans hoeft de R11 niet zo 

versnipperd gelezen te worden zoals hieronder wordt omschreven. 

 

// twee fragmenten 

Los van elke fragmentatie die eerder werd vermeld, wordt in deze scriptie gesteld dat de R11 eigenlijk in 

hoofdzaak uit twee delen bestaat.  Als eerste deel het traject tussen fort 8 en de spoorlijnbundel net 

voorbij fort 4 en het tweede deel is dan logischerwijs de rest, met andere woorden tot aan Wijnegem 

Shoppingcenter. De motivatie voor dergelijke stelling kan opnieuw gezocht worden in de ruimtelijke 

transformatie van de Militaire baan (zie Cd-rom).  

links: dubbele fragmentatie met fort 

4 als schakel 
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Tussen fort 4 en 8 heeft lange tijd een spoorverbinding gelopen waarvan vandaag enkel en alleen de 

groene berm overblijft. Wanneer men met een brede kijk naar deze ringstructuur kijkt dan moet je ook 

toegeven dat los van het wegprofiel, de kruispunten en de veelheid aan programma, de intrinsieke 

fragmentatie deze tweeledigheid is. Tussen fort 8 en 4 is het gebied naast de R11 veel meer verstedelijkt, 

er sluiten meer lokale wegen op aan en het heeft een gesloten groen karakter. Anderzijds laat het gebied 

vanaf de spoorlijnbundel zich vooral kenmerken door een open groen karakter met verderop een 

mengelmoes van baanwinkels en woonwijken.  

 

Zoals in het eerste hoofdstuk al vermeld is namen fort 1, 4 en 8 een sleutelpositie in binnen de 

Brialmontgordel. Door aan te tonen dat de R11 eigenlijk ook kan verdeeld worden aan de hand van juist 

dezelfde forten, kunnen deze punten fungeren als gezicht van de halskettingstructuur. 

 

~ conclusie 

Het einde van de stad lijkt zich niet louter in beleidskaders te vertalen maar verschijnt op het maaiveld 

opmerkelijk ongeveer ter hoogte van de Brialmontgordel. Alhoewel op het eerste zicht niet onmiddellijk 

waarneembaar, wijst ook de opbouw van het infrastructuurnet en het gedrag van de R11 op de 

aanwezigheid van een overgangszone, of beter gezegd, grens van stedelijk gebied naar buitengebied. 

Naast deze situatie is er in dit deel ook geconstateerd dat naast het gefragmenteerde karakter dat kan 

gedefinieerd worden aan de hand van diverse beginselen, de R11 nochtans kan beschouwd worden 

volgens een tweeledig beginsel. De twee deelfragmenten van de R11 komen in contact met elkaar ter 

hoogte van fort4, dit fort zal dan ook fungeren als een belangrijke schakel in het halsketting concept. 
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C. flashforward 

  

~ R11bis 
// Masterplan 2020 

Zoals al in het eerste hoofdstuk werd vermeld is het Masterplan 2020 een heel actueel onderwerp. In het 

kader van dergelijk plan zijn er nu ook voorstellen om de bestaande R11, zoals die hierboven werd 

geschetst, te wijzigen. Kort samengevat zijn er vier scenario’s opgesteld die een oplossing willen bieden 

aan de mobiliteitsproblemen die Antwerpen vandaag kent. Ze hebben zowel voor- als nadelen en 

worden hieronder kort opgesomd. 

 

Het referentiescenario stelt geen bijkomende hoofdwegeninfrastructuur maar wel verbeteringen op het 

bestaand hoofdwegennet voor (eerste afbeelding). Een tweede voorstel is de aanleg van een 

gedeeltelijke grote ring, R2 (tweede afbeelding). Een ander alternatief bestaat uit de zogenaamde 'Derde 

Scheldekruising' ofwel de bewuste 'Oosterweelverbinding'. Hierbij word de ring R1 in het noorden 

gesloten door de aanleg van een nieuwe Scheldekruising, hetzij aansluitend op het tracé Lange Wapper 

(brugverbinding met aansluiting op de R1 ter hoogte van Deurne-merksem), hetzij op het tracé 

Arup/SUM (tunnelverbinding met aansluiting ter hoogte van de Noorderlaan). Het vierde en laatste 

scenario is uiteindelijke de combinatie van tangentiële wegen, ook wel meccano genoemd (vierde 

afbeelding). Deze oplossing biedt echter de meeste maatschappelijke voordelen maar het is wel de 

duurste. Er wordt namelijk een noordelijke bypass rond de Antwerpse agglomeratie gecreëerd door het 

combineren van een noordelijke tangent met derde Scheldekruising en een westelijke en oostelijke 

bretel. Deze laatste is een gesegmenteerde tunnel tussen de E313 en de E19 die in synergie wordt 

aangelegd met de geplande spoorweginfrastructuur. 

Uitgaande van deze laatste optie is het te verwachten dat dergelijke ingreep ook het verloop van de 

aangrenzende R11 zal beïnvloeden. Pluspunt hierbij is dat deze grote infrastructuurwerken aanleiding 

zijn tot een mogelijke verbindingsroute tussen de Brialmontgordel en het fort van Merksem.61 
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In de schaduw van deze vier scenario's is het ook cruciaal te vermelden dat het Masterplan 2020 plannen 

heeft voor de R11. De Krijgsbaan wordt mogelijk deels ondertunneld van aan het rondpunt van 

Wommelgem tot aan de E19 in Wilrijk.  

De Krijgsbaan heeft een dubbele functie, enerzijds dient ze als lokale ontsluitingsweg anderzijds wordt 

ze gebruikt als regionale weg voor doorgaand verkeer dat bijvoorbeeld naar de E19 of de E313 wil. Bij 

verkeerscongestie op de Ring gebruiken veel chauffeurs de R11 als alternatief voor doorgaand verkeer. 

Bijgevolg is er verkeersoverlast in de kernen van vooral Wommelgem, Borsbeek, Mortsel en Wilrijk. Op 

dit moment brengt het Vlaamse gewest, in samenwerking met het stadsbestuur en de burgemeesters uit 

de rand, de inzichten en wensen in kaart. Het Vlaamse gewest is momenteel bezig met het verzamelen 

van inzichten en wensen, dat zou in samenwerking met de lokale besturen gebeuren. Nochtans beweren 

de schepenen en afgevaardigden van diezelfde gemeenten dat ze nauwelijks of zelfs niet op de hoogte 

worden gebracht van de concrete plannen die op tafel liggen.62 Toch is het belangrijk een beeld van de 

voorstellen te hebben omdat er zo in deze analyse en latere visie mee rekening kan gehouden worden.  

 

Om de R11 te ondertunnelen worden echter twee oplossingen voorgesteld. Het is wel belangrijk te 

vermelden dat beide plannen het huidige traject van de R11 volgen. In een eerste scenario vertrekt er 

een tunnel van aan het rondpunt van Wommelgem op de E313 tot aan de Craeybeckxtunnel, waar het 

verkeer de E19 op en af kan. Een volledig ondertunnelde R11 die de naam A111 zou krijgen, moet het 

doorgaand verkeer een snelle verbinding tussen de E19 en de E313 bieden. Voor het lokale verkeer 

verandert er weinig, de R11 blijft behouden maar krijgt misschien wel nieuw kleedje, met meer ruimte 

voor openbaar vervoer en fietsers. 

Het tweede scenario verschilt van het eerste in die zin dat er enkel onder de drukke kruispunten van de 

Krijgsbaan tunnels komen. Zo zou de R11 als het ware op de Kleine Ring in Brussel gaan lijken.63 

 

Wat het openbaar vervoer betreft is er ook een plan om de tramlijnen verder in het voorstedelijk gebied 

door te trekken en niet alleen rechtsomkeer te laten maken ter hoogte van de R11. Daarbij worden de 

radiale assen verder gevolgd. Er wordt echter geen bijkomende lijn langs de R11 voorzien. (zie 
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afbeelding) 

Uit het beleidsplan kunnen we ook afleiden dat de R11 de rol van verdeelfunctie opneemt.* Waarbij het 

de bedoeling is dat hoe verder de invalswegen in het centrum dringen, hoe minder verkeer aanwezig is 

op die invalswegen. Bijgevolg kunnen knooppunten met de R11 ook de rol van voorstedelijke parking 

opnemen die, eenmaal de koppeling wordt gemaakt met het openbaar vervoer, een snel alternatief biedt 

om het centrum te bereiken. (figuur met afnemend verkeer op de invalswegen) 64 

 

// RESA 65 

Met de invoering van een ICAO (International Civil Aviation Organisation) reglementering op 6 

november 1999, is het verplicht om een baanstrook en een bijkomende veiligheidszone (Runway End 

Safety Area, RESA's genaamd ) complementair aan de start/landingsbaan te voorzien. Deze zones 

moeten 'obstakel-vrij' zijn zodat wanneer vliegtuigen naast of voorbij de landingsbaan terechtkomen 

geen bijkomende schade veroorzaken. Bijkomstig heeft de RESA maatregel ook tot doel om landende of 

stijgende vliegtuigen een vrije uitloop te bezorgen. 

Concreet betekent de ICAO reglementering voor de luchthaven in Antwerpen dat onderstaande zones 

moeten vrijgehouden worden:  

_  Een obstakelvrije strook van 60 x 300 meter in het verlengde van de startbaan te rekenen vanaf het 

baaneinde.  

_  Een verharde, obstakelvrije RESA van minimaal 90 x 90 meter in het verlengde van de baanstrook. 

Een RESA van 90 x 90 meter is momenteel verplicht. De ICAO raadt echter aan om waar mogelijk een 

RESA van 240 x 150 meter te voorzien. Vandaar dat het best is om nu al met die bijkomende wens 

rekening te houden zodat men in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan. 

 

De situatie in Antwerpen is dermate geëvolueerd dat de landingsbaan van de luchthaven ingeklemd ligt 

tussen de Krijgsbaan en de stedelijke bebouwing aan de Vosstraat. Bovendien bedraagt de afstand van 

de Krijgsbaan tot het einde van de landingsbaan nauwelijks tien meter. Bijgevolg staan er ter hoogte van 

de landingsbaan verkeerslichten opgesteld die het verkeer stilleggen wanneer er een vliegtuig landt of 
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opstijgt. vliegtuigen over het Fort landen wordt het verkeer op de Krijgsbaan (R11) om deze reden 

stilgelegd. Het hoeft dus geen verdere uitleg dat de toestand waarin de landingsbaan zich bevindt niet 

beantwoord aan de reglementering zoals ze al sinds 1999 verplicht is. Ondertussen heeft het Vlaamse 

Gewest uitstel gekregen tot 2009 om deze infrastructuur te realiseren op voorwaarde dat ondertussen de 

nodige maatregelen worden genomen om de veiligheidsstrook aan te leggen. Maar zoals we vandaag 

op het terrein kunnen vaststellen is er van dergelijke veiligheidszone nog helemaal geen sprake. 

Nochtans waren de toekomstperspectieven beloftevol wanneer men in 2007 een voorontwerp voor het 

RUP opmaakte. Om een beeld te krijgen op welke voorstellen er toen werden gemaakt, wordt hieronder 

de inhoud van het RUP kort toegelicht.  

 

Volgens het RSV dient de regionale rol van de luchthaven erkend en ondersteund te worden. Het is dus 

geen optie om de landingsbaan te verkorten en zo de RESA zone te realiseren. Want een verkorte 

landingsbaan betekent ook het verlies van vliegtuigen die een bepaalde minimum afstand nodig hebben 

om op te stijgen of te landen. Om die reden werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt dat de 

aanleg van de obstakelvrije zones mogelijk maakt, met behoud van de huidige startbaanlengte. Als men 

de ene structuur niet wijzigt moet wel de andere, ofwel de Krijgsbaan en bij uitbreiding fort 3, worden 

aangepast. Zo blijft het debat bestaan tussen voorstanders, economisten, die zweren bij het versterken 

van de luchthaven en tegenstanders, natuurliefhebbers die voor het behoud van fort 3 ijveren. Deze 

problematiek is al altijd een hekel punt geweest voor de Vlaamse regering. Hetzelfde dilemma stelde 

zich toen beslist moest worden of het fort al dan niet beschermd zou worden als monument, waardoor 

zijn statuut en positie gewaarborgd zou blijven.66 Bij de opmaak van het RUP werd een planMER 

opgesteld waarin drie mogelijke scenario's werden onderzocht. (zie afbeelding) 

_  Een tunnel volgens het huidige tracé van de Krijgsbaan waarover de RESA loopt. 

_  Omleiding van de Krijgsbaan rond de RESA waarbij de Krijgsbaan door een deel van Fort 3 gaat. Op 

die manier zit de grote RESA van 240 x 150 meter reeds vervat in de plannen. 

_  Gelifte RESA met half ingegraven tunnel en met de omlegging van de Krijgsbaan tot vlak voor Fort 

3. De kleine RESA van 90 x 90 kan daardoor gerealiseerd worden. In een latere fase, als de ICAO 
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wetgeving voor een grote RESA mogelijks verplicht wordt, kunnen zowel de startbaan als de RESA 

aangelegd worden met een beperkte helling. Het fort wordt daardoor niet door 

verkeersinfrastructuur doorsneden maar verliest echter wel zijn hoofdtoegang vermits de R11 

ingegraven wordt. 

Mede op basis van de conclusies van het planMER opteerde men vier jaar geleden om het derde 

scenario op te nemen in het RUP. 

 

Het dubieuze aan de hele situatie is dat het RUP definitief werd goedkeurd 2009 maar met het besluit 

van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 opnieuw werd ingetrokken. Concreet betekent dit dat dit 

RUP niet meer bestaat en dat de gewestplanbestemmingen terug van toepassing zijn. Deze situatie 

bewijst nog maar eens dit gevoelige onderwerp.67  

 

~ conclusie 

In de visieformulering en het halskettingconcept is het noodzakelijk rekening te houden met de RESA-

maatregel die geldt voor de luchthaven maar ook zijn impact heeft op de R11. Anderzijds moet het 

ruimere kader dat in het Masterplan 2020 beschreven wordt, ook in het achterhoofd gehouden worden. 

De geplande infrastructurele projecten zijn zo ingrijpend dat de kans op een overkoepelende visie voor 

de R11 met zijn forten niet mag gemist worden. Het halskettingconcept vertrekt daarom van het 

toekomstperspectief waarbij een R11bis de lokale R11 ondertunnelt en waardoor het realistisch is de R11 

als een continue hoofdstraat van de periferie te beschouwen.  
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2.3. synthese 
 

 

 

In dit deel worden de conclusies die volgen uit de beschouwing van de forten als som, samengevoegd 

met deze die onder de noemer geheel, ofwel R11, zijn ontwikkeld. Uiteindelijk wordt een synthesebeeld 

gevormd die de aanleiding moet zijn voor de visieformulering en het concept. 

 

// einde van de stad 

Alhoewel het op het eerste zicht niet onmiddellijk waarneembaar was, wijst zowel het beleidskader als de 

opbouw van het infrastructuurnet en het gedrag van de R11 op de aanwezigheid van een 

overgangszone, of beter gezegd, grens van stedelijk gebied naar buitengebied. Momenteel lijkt het 

echter alsof de R11 intensiever gebruikt wordt door het buitengebied aan de onderzijde van de weg 

vermits aan de overzijde van de weg vooral achterkanten aan de Krijgsbaan grenzen en enkele parallelle 

ventwegen het gebruik van de R11 voorkomen. 

 

// lokale R11 

Omwille van de geplande ondertunneling die zal aantakken op de E19 en loopt tot het rondpunt van 

Wommelgem en bij uitbreiding ook langs het fort van Merksem passeert, gaan we ervan uit dat het 

statuut van de bovengrondse R11 in de toekomst kan doorgetrokken worden over de volledige afstand 

van de weg. Bovendien leidt de ontdubbeling tot een bovenlokale ondergrondse ring met op- en afritten 

naar de E19 en de E313. Hieruit volgt dat de lokale bovengrondse R11 geen directe verbinding meer 

maakt met beide autosnelwegen. Bijgevolg kunnen de E19 en de E313 uit het infrastructuurnet worden 

weggeknipt. 

 

 

 

LEGENDE: 
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// sleutelelementen 

Wanneer in het eerste hoofdstuk de parameters voor de structuur van de Brialmontgordel werden 

opgesomd, was het al snel duidelijk dat bij de positionering van de forten slechts enkelen een cruciale 

rol hadden gespeeld. In de eerste plaats werd fort 4 gelokaliseerd midden in de infrastructuurknoop ter 

hoogte van Mortsel. Vervolgens werd de locatie van de uiterste forten bepaald waarna de overige ruimte 

gewoon werd opgevuld met de forten 2, 3, 5, 6 en 7.  

Een grote 150 jaar later kunnen we opmerken dat de resterende sleutelfiguren van toen, namelijk fort 4 

en fort 8 ook ruimtelijk een beeld bepalende rol kunnen spelen. De Krijgsbaan eindigt namelijk ter 

hoogte van fort 8 en fort 4 fungeert als schakel tussen het eerste fragment van de R11 en het tweede. 

 

// verbinding tussen som en geheel 

Historisch gezien, werden de forten verbonden met de Krijgsbaan door de zogenaamde fortstraten (Fort 

II straat,...). Hierdoor zou men kunnen vermoeden dat deze straat de hoofdtoegang is van het fort. Voor 

fort 3 lijkt dat alvast te kloppen en ook de fortstraat van fort 2 en 5 kan beschouwd worden als het 

verlengde van de toegangsweg tot het fort. Zijdelings maken beide laatste forten ook nog aansluiting 

met de steenweg die erlangs loopt, wat natuurlijk niet kan gezegd worden over fort 3.  

Nochtans is de relatie tussen de som en het geheel niet voor elk fort zo eenduidig.  

 

Wat betreft de forten 4 en 8 die onmiddellijk grenzen aan de Krijgsbaan, kunnen we stellen dat ze 

ruimtelijk bovenlokaal zijn. Eigenlijk hoort fort 3 daar ook bij vermits deze forten direct maar niet altijd 

even duidelijk kunnen waargenomen worden vanaf de Krijgsbaan. Deze forten kunnen dus fungeren als 

het uitgangsbord van de fortengordel vandaar dat ze een bovenlokale relatie hebben tegenover het 

geheel. Toch is deze enkel ruimtelijk en dus visueel vermits de binnenforten zelf een lokale rol vervullen. 

Voor fort 8 is dat in functie van de sportcluster in Hoboken, fort 4 is gekoppeld aan het centrum van 

Mortsel door de aanwezige openbare functies op zijn glacis en tenslotte fort 3 dat in het dicht 

bebouwde Borsbeek wordt ingezet als natuurgebied voor zachte recreatie.  
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De forten 6 en 7 daarentegen staan in directe relatie met het centrum van Antwerpen via de 

Boomsesteenweg en daarenboven hebben ze ook nog eens een bovenlokale functie. Een deel van fort 7 

is beschermd natuurgebied en werd al in 1972, in de studie van de VZW Schelde-Dijle als zeer waardevol 

omschreven. Dit programma richt zich niet enkel tot Wilrijk maar tot de hele provincie net zoals dat ook 

geldt voor de Universiteit van Antwerpen die zich bevindt in fort 6. Daarenboven is de link tot de 

Boomsesteenweg sterker aanwezig dan deze die bestaat tussen de krijgsbaan en het fort waardoor voor 

deze forten de relatie tot het centrum belangrijker is dan de lokale ontsluiting binnen de stadsrand. 

 



102 
 

 



103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| VISIE _ het geheel is meer dan de som van de delen | 
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Na een hele tijd te hebben verwezen naar het halsketting concept in deze verhandeling, wordt de 

bedoeling en de ambitie van de structuur in dit laatste hoofdstuk eindelijk toegelicht. Daarbij wordt eerst 

een visie omschreven die verklaard kan worden door de vorige conclusies uit de analyse en vertrekt 

vanuit de uitspraak dat het geheel meer is dan de som van de delen. Waarna op regionaal niveau de 

ringen van Antwerpen conceptueel met elkaar worden vergeleken. De herwonnen structuur van de 

periferie ambieert namelijk een volwaardige plaats in het rijtje van Antwerpse ringstructuren.  

 

3.1. halsketting 
 

A.  visie   

 

Bij de zoektocht naar een overkoepelende structuur of met andere woorden een ruggengraat zoals in de 

vraagstelling werd omschreven, is het noodzakelijk in het gefragmenteerd weefsel van de Antwerpse 

rand op zoek te gaan naar een eenheid die een identiteit aan de stadsrand kan geven. Logischerwijs kan 

de unieke fortengordel deze rol opnemen. Vraag is alleen nog hoe dat ruimtelijk kan vertaald worden. 

 

Het bijzondere aan de Brialmontgordel is het feit dat hij volgens twee perspectieven kan benaderd 

worden, namelijk dat van de som en het geheel. Het is echter de bedoeling om deze elementen dermate 

te combineren zodat een ruimtelijke structuur wordt gecreëerd die slechts bestaat uit die twee 

componenten. Wanneer we de halskettingstructuur definiëren dan kunnen we constateren we dat deze 

gemaakt wordt door een draad met parels. Men kan al vlug inzien dat de gelijkenissen met de 

fortengordel niet treffender kunnen zijn. Wanneer de R11 de rol van draad opneemt en de forten 

beschouwd worden als de grote parels dan ontstaat een uiteindelijk een structuur waarbij het geheel 

meer is dan de som van de delen.  

De parels behouden hun identiteit onder de vorm van verschillende kleuren en vormen terwijl ze 

tegelijkertijd ook behoren tot een herkenbaar voorwerp. Uiteindelijk is dit, de herkenbaarheid en 

leesbaarheid van de periferie, nog altijd een van de grootste motivaties om een ruimtelijke structuur te  
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formuleren voor de Antwerpse stadsrand.   

 

B. leien - singel - ring 

Antwerpen wordt gekenmerkt door zijn opmerkelijke ringstructuur. Met de aandacht die momenteel 

wordt besteed aan het verbeteren van de mobiliteit, hebben de Leien, de Singel en de Ring elk een 

sprekende identiteit gekregen, van stadsboulevard tot groene Singel. Wil de R11 ook gelezen worden als 

onderdeel van de belangrijke ringen rond Antwerpen dan is het noodzakelijk dat hij een specifieke 

betekenis opneemt die verschilt van de overige ringstructuren. Daarbij is het van belang dat de identiteit 

aansluit op zijn locatie in het weefsel of met andere woorden overeenkomt met de straal tot het 

centrum. De R11 is gelegen in de stadsrand, het kan dus nooit zijn ambitie zijn om een burgerlijke, 

stedelijke en eenvormige boulevard te worden. De R11 met de aangrenzende forten kan wel de 

hoofdstraat van de periferie representeren door een aantrekkingspool te vormen voor een waaier aan 

mogelijkheden die niet noodzakelijk op elkaar afgestemd moeten zijn, net zoals dat ook geldt voor de 

parels van een halsketting.  

 

C. patroon 

De aanwezigheid van baanwinkels, de afwisseling tussen open en gesloten ruimtes, woningen en 

industriepanden langs de R11 laten je vermoeden dat de weg kan beschouwd worden als een typisch 

Vlaamse steenweg. Ondanks de gelijkenis zijn er echter twee elementaire verschillen waardoor de 

vergelijking eigenlijk niet meer opgaat.  

Een steenweg verbindt stad A met stad B volgens een lineair pad. Dit in tegenstelling tot de R11 die 

volledig gelegen is in de stadsrand waardoor deze het weefsel radiaal doorkruist. Bovendien fungeert de 

R11 hoofdzakelijk als ontsluitingsweg voor de periferie of verbindt ze invalsweg C met invalsweg D. 

Daarnaast bevindt er zich langs de steenweg altijd een denser weefsel ter hoogte van de stedelijke kern.  

 

De R11 laat zich ook markeren door plaatsen met een verdichte typologie. Bij elk knooppunt tussen een 

invalsweg en de R11 hopen functies zich op. Vermits de R11 meerdere keren wordt gekruisd, ontstaat  

links: denser weefsel aan de 

knooppunten + functieverschil ten 

noorden en ten zuiden van de R11 
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een afwisselend patroon van een gesloten en open weefsel. Door deze eigenschap te versterken kunnen 

we de leesbaarheid van de periferie verhogen. Een terugkerend patroon hoeft echter niet te leiden tot 

een monotone beleving van de R11. Vermits de Krijgsbaan hoofdzakelijk fungeert als ontsluitingsweg is 

de kans klein dat men de R11 helemaal afrijdt. Wanneer we er dus van uitgaan dat men van de R11 

stuksgewijs gebruik maakt, dan kan net dat repetitieve patroon zorgen voor herkenbaarheid van de 

structuur ook al bevindt men zich op een ander deel van de R11.  

Niet alle parels van de halsketting zullen dus volgens een willekeurige volgorde mogen aangebracht 

worden. 

 

D. concept 

 

~ draad 

Momenteel heeft het wegprofiel tussen fort 4 en fort 2 een karakter dat vooral gericht is op het vlot 

laten doorstromen van verkeer. Een 2x2 weg zonder berm versterkt die indruk. Maar met de 

toekomstscenario's in ons achterhoofd is het te verwachten dat het realistisch is te veronderstellen dat 

de R11 overal een 2x1 baan kan worden die zijn omgeving ontsluit en toegang biedt tot de op- en 

afritten naar de toekomstige R11 bis die ondertunnelt is. Hierdoor kan de R11 ingericht worden als een 

uniform geheel. Dit betekent niet dat de stelling dat de R11 bestaat uit slechts twee fragmenten met fort 

4 als schakelpunt niet meer aanwezig zou zijn. Deze fragmentatie werd niet alleen bepaald door het 

profiel van de weg, maar vooral door zijn karakter. Tussen fort 8 en fort 4 laat de rand zich kenmerken 

door gesloten groen terwijl het andere deel wordt getypeerd door zijn open landschap en ver zicht. 

  

Daarnaast is het noodzakelijk rekening te houden met de RESA-maatregel die geldt voor de luchthaven 

maar vooral zijn impact heeft op het verdere verloop van de R11. Het is te verwachten dat de R11 ter 

hoogte van de luchthaven een bocht zal maken in de richting van fort 3 om zo een veiligheidszone te 

kunnen vrijwaren en het behoud van de luchthaven niet in het gedrang te brengen. 

 

links: open en gesloten groene 

ruimte 
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Tenslotte situeert het slot van de halsketting of met andere woorden het einde van de R11 zich net 

voorbij fort 8 wanneer de Krijgsbaan overgaat in een weg die afdraait naar het centrum van Hoboken. 

Het implementeert dat de R11 ter hoogte van fort 8 kan doodlopen in de groene driehoek waarin het 

fort zich bevindt.*  

 

~ parels 
// ruimtelijk bovenlokaal 

Zoals uit de analysefase werd afgeleid, verhouden de forten zich op een verschillende manier tot het 

geheel. Een eerste groep bestaat uit fort 3, 4 en 8 die de potentie hebben om nog meer visueel aanwezig 

te zijn vermits zij, tegenover de anderen, niet door een fortstraat verbonden worden met de R11. Ze 

kunnen omschreven worden als de ruimtelijk bovenlokale forten. Deze forten kunnen een gezicht geven 

aan de halskettingstructuur en zorgen ervoor dat het traject van de R11 niet ervaren wordt als een 

doorsnee steenweg maar als een weg die zich bevindt tussen forten. 

 

// functioneel bovenlokaal en lokaal 

Tegenover de drie zichtbare forten zijn de overige forten niet meer waarneembaar vanaf de R11. Toch 

hoeft herkenbaarheid niet louter en alleen zichtbaarheid langs de R11 te betekenen.  Fort 6 en 7 zijn 

misschien minder goed bereikbaar via de verbinding met de R11, ze hebben wel een vlotte connectie 

met de Boomsesteenweg. Hierdoor ontstaan andere kijkvensters die toch een waarneming van de 

functioneel bovenlokale forten mogelijk maken. Wat uiteindelijk overblijft zijn de forten 2 en 5 die zich 

meer geïsoleerd opstellen tegenover het geheel alsook tegenover hun onmiddellijke omgeving.* 

 

// periferische centra 

Ter hoogte van de knooppunten met de steenwegen is het de bedoeling dat periferische centra ontstaan 

door een grote concentratie aan vervoersmodaliteiten en een bundeling van functies. Zoals in het begin 

van dit hoofdstuk werd vermeld kunnen we deze evolutie nu ook al waarnemen. Toch is het de 

bedoeling van deze parel om de functionele ruimte nog meer puntsgewijs te bundelen. Op deze manier  

* zie 2.1 - B. - horizontaal - fort 8, 

p.81 

* zie 2.1 - B. - horizontaal - fort 2 en 

5, p.76 en 79 

 

links: werkelijke weergave draad/R11 

na wegknippen autosnelwegen en 

toepassen van RESA-maatregel 
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worden de knooppunten met de invalswegen duidelijk gemarkeerd. Door bovendien het weefsel 

plaatselijk te verdichten is het mogelijk de soms buiten proportie zijnde schaal van de knooppunten te 

verschalen naar een overzichtelijk kruispunt.   

 

// fortknoop 

Naast de periferische centra  kunnen de andere forten die niet onmiddellijk grenzen aan de R11 de 

cadans versterken. De aanwezigheid van de forten wordt hierdoor als het ware op de R11 geprojecteerd. 

Door ruimtelijk het kruispunt tussen de fortstraat en de R11 te beklemtonen, krijgen de forten een adres 

op de R11. 

De eenvoudigste manier om een aanduiding van het fort te geven is door een bordje te plaatsen ter 

hoogte van de R11. Dit is echter niet de meest duurzame oplossing. Het is dus de bedoeling dat men ter 

hoogte van elke fortstraat nagaat wat de ruimtelijk kwalitatieve mogelijkheden zijn in verhouding tot het 

weefsel, om de forten te markeren en een adres te geven op de R11. 

 

// fortlus 

De ruimtelijke markering van de fortstraten kan voor het gebied tussen fort 8 en fort 4 een bjkomende 

rol vervullen. Door de verbinding van het fort met de R11 overheen de Krijgsbaan te trekken tot in het 

stedelijk weefsel aan de overzijde van de R11, wordt getracht de verbinding tussen beide contexten te 

bewerkstelligen.  

 

// resultaat 

Uiteindelijk ontstaat een opeenvolging van kenmerkende terugkerende parels en kan de rest gewoon 

aangevuld worden zolang het niet de periferische centra ondermijnd. 
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3.2. scenario 
Om enige voeling met de ruimtelijkheid te krijgen en om na te gaan wat dergelijk concept zou kunnen 

betekenen, volgen hieronder wordt voor elke parel een deelruimte besproken.  

 

Het halskettingconcept formuleert een algemeen beeld voor het geheel volgens verschillende 

deelruimten. Wanneer men scenario's wil ontwikkelen en het concept wil uitwerken is het noodzakelijk in 

te zoomen op die deelruimten. Op die manier ontstaat er opnieuw een wisselwerking tussen de som en 

het geheel. 

 

Er wordt geopteerd om de R11 een stuk doorheen fort 3 te laten lopen zodat aan de RESA-maatregel 

voldaan wordt en tegelijk wordt men op een directe manier met de forten geconfronteerd. 

Ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpsesteenweg kan bij de uitbouw van het periferisch centrum 

de verhoogde spoorwegberm ontwikkeld worden. Daarnaast is het noodzakelijk het kruispunt beter af te 

lijnen vermits de R11 op dat punt verspringt.  

Fort 5 werd bestempeld als een geïsoleerd fort en bovendien bevind er zich ten noorden van het fort een 

open ruimte naar het centrum. Door deze open ruimte te verdichten en een link voor voetgangers en 

fietsers naar het centrum van Edegem te behouden, wordt het geïsoleerd karakter van het fort versterkt. 

Het fort zal een zeer lokaal gebruik kennen en vooral herkenbaar zijn voor zijn onmiddelijke bewoners. 

Fort 7 wordt bestempeld als natuurfort en is functioneel bovenlokaal. De verbinding met zowel de 

Boomsesteenweg en bij uitbreiding fort 6, als de R11 moet versterkt worden. Om het stedelijk weefsel 

met het buitengebied te verbinden wordt de fortstraat die normaal eindigt op de R11 doorgetrokken 

onder de vorm van een zachte verbinding door de Hollebeekvallei. De fortknoop krijgt ruimtelijk vorm 

door eventueel een dwarse bomenrij die de R11 kruist en het fort verbindt met de groene vallei. 
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| besluit | 
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De Antwerpse stadsrand zoals we die vandaag kennen, is een mengelmoes van zowel lokale als 

bovenlokale programma's, open en gesloten ruimtes, dorpskernen en buitenwijken, snelwegen en 

steenwegen. De rand is als het ware een plaats waar je kan verdwalen, de leesbaarheid is volledig zoek 

en de periferie laat zich tegenwoordig kenmerken aan de hand van zijn structuurloosheid. Men raakt met 

andere woorden gedesoriënteerd in een ruimte die nochtans een logische opbouw heeft gekend.  

Deze opbouw is duidelijk waarneembaar wanneer men de kaart van Antwerpen erbij legt. Met een beetje 

goede wil kan je de opeenvolgende ringstructuren gevormd door de kaaien, de leien, de Singel, de ring 

en de R11 ontleden. Invalswegen van diverse categorieën verbinden dan weer de stadskern met de 

uitgestrekte rand waarbij de forten zich situeren in de mazen van dit metropolitaans net. Toch zijn deze 

grootschalige verdedigingsstructuren vanop het maaiveld amper waarneembaar. Bovendien gebeurt het 

in stand houden en beheren van deze forten gefragmenteerd en ad hoc vermits een duidelijke 

overkoepelende visie ontbreekt. Ze liggen met andere woorden in de Antwerpse rand waarbij ze 

nauwelijks een structurele en betekenisvolle meerwaarde creëren.  

Bijgevolg werd in deze verhandeling de potentie nagegaan of de Brialmontgordel, die intrinsiek 

verscholen ligt in de onoverzichtelijke problematische Antwerpse stadsrand, opnieuw kan fungeren als 

ruggengraat van de periferie. 

 

Deze verhandeling draait bijgevolg om een simpele vraag met een complexe achtergrond. Vooraleer op 

de vraag wordt ingegaan door de formulering van een concept en een visie voor de Antwerpse periferie, 

werd in de situering de ruimtelijke evolutie ontleed en het voorbije beleid geschetst. Hieruit kunnen we 

vaststellen dat er eigenlijk al twee studies zijn uitgevoerd namelijk door VZW Schelde Dijle in 1972 en 

door Stramien in 2000. Toch onderscheidt deze scriptie zich van de vorige twee door te focussen op de 

ruimere context in plaats de betekenis en de functie van de forten.  

De visie die in deze masterproef geformuleerd wordt sluit dus het meest aan bij onderwerpen als 

ontsluiting, zichtbaarheid en identiteit. Er wordt echter bewust niet dieper ingegaan op de vraag welk 

programma aansluit bij de forten en wat waar moet worden ingepland, zoals Stramien wel toepaste in 

hun studie. De vrijheid blijft zo aan de diverse eigenaars met elk hun eigen agenda. De ruimte kan dus 
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toegeëigend worden door zijn lokale gebruikers en bovenlokale bezoekers.  

 

De klemtoon ligt in deze scriptie op de context van de Brialmontgordel. De aanpak die daarbij gebruikt 

wordt in de analyse, gaat terug op de beschrijving van twee perspectieven namelijk de som ofwel de 

forten en het geheel of met andere woorden de R11. Door deze opsplitsing werd het mogelijk gemaakt 

de transformatie van de context op twee verschillende schaalniveaus te interpreteren.  

 

Wat betreft de som kan, gelet op de structurerende ontwikkelingen per fort, een samenvattend beeld 

geformuleerd worden die rekening houdt met drie cruciale parameters. Het weefsel, de ontsluiting en de 

buffer zijn namelijk alle drie ruimtelijke elementen die de structuur van de context bepalen. Deze 

parameters kunnen besproken worden per fort aan de hand van de uitersten die deze begrippen 

kenmerken. Zo kan het weefsel beschreven worden als een combinatie van open en gesloten ruimtes, de 

ontsluiting als de aanwezigheid van bovenlokale en lokale wegen en de buffer als het resultaat van een 

aangetast of behouden glacis.  De verhouding van het fort tegenover deze drie criteria is vervolgens de 

aanleiding voor een  categorisering van de forten die gebaseerd is op hun relatie tot hun omgeving.  

Bovendien hebben we niet louter een etiket op het fort geplakt maar sterker nog, deze benoeming toont 

aan dat niet alle forten gelijk zijn ondanks hun overeenkomstige typologie. Als niet alle forten dezelfde 

betekenis hebben dan hoeven ook niet alle forten op de voorgrond te treden om de ruggengraat van de 

periferie een gezicht te geven. 

De vaststellingen die worden gemaakt wanneer men de context op mesoschaal, namelijk de R11, 

beschouwd, doen een uitspraak over de fragmentatie van de R11 en de toekomstige projecten die het 

verdere verloop van de R11 zullen bepalen. Daarnaast is de stelling dat de Brialmontgordel de 

overgangszone vormt tussen een stedelijk gebied en een buitengebied op beide schaalniveaus 

aanwezig. 

Uiteindelijk werden de voornaamste opmerkingen uit beide perspectieven in een synthesebeeld 

opgenomen dat op zijn beurt het halskettingconcept deels kan motiveren. 
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Wat fundamenteel overgenomen wordt in het concept is de aanwezigheid van de som die beschreven 

wordt door de parels en het geheel dat representatief is voor de draad van de halsketting. Ervan 

uitgaande dat het geheel meer is dan de som van de delen krijgt het halskettingconcept vorm en 

worden deelruimten gedefinieerd. 

 

Uiteindelijk heeft het concept alle elementen in zich om de periferie te structureren zonder daarbij een 

keurslijf te willen opleggen. Op de vraag wat de nieuwe ruimtelijke identiteit van de R11 zou kunnen zijn, 

kan geconcludeerd worden dat het de ambitie heeft om de hoofdstraat van de periferie te zijn. Waarbij 

een repetitieve opeenvolging van knooppunten het beeld bepaalt. De forten kunnen in het verhaal van 

het geheel gecategoriseerd worden aan de hand van drie groepen namelijk ruimtelijk bovenlokaal, 

functioneel bovenlokaal en lokaal. Daarnaast mag niet vergeten worden dat ze zich elk afzonderlijk nog 

steeds verhouden op een bepaalde manier tot hun directe omgeving.  

 

Het halskettingconcept heeft de ambitie om de hoofdstraat van de periferie, en niet zomaar door de 

periferie, te worden. 
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| bijlage | 
Cd-rom 

Op de Cd-rom staat een digitaal bastand dat een overzicht weergeeft van het op topografisch 

basismateriaal en bijkomende algemene informatie per fort bevat. Door te klikken op kaarten of 

gegevens die u beter wenst te zien wordt ingezoomd op de afbeelding in kwestie. Wanneer u vervolgens 

naar het overzicht wenst terug te keren, kunt u met uw muis uitzoomen ofwel links op het menu icoon 

klikken.  

Bij het openen van de Cd-rom zullen drie mappen op de Cd-rom gebrand staan, twee ervan bevatten 

data om het programma te ondersteunen en een is het digitaal document zelf. dat 'prezi' is genoemd. 

Gelieve deze map te openen en het basismateriaal te raadplegen bij het lezen van deze verhandeling. 



123 
 

 



124 
 

| bibliografie | 
 

PUBLICATIES 

BIESBROUCK, B.(ed) e.a., Fortengordels Nu! actuele omgang met forten, gordels & verdedigingslinies, 

Antwerpen: DUP - PRINT, 2009 

 

BINNEMANS, R; VAN CAUWENBERGH, G, Atlas van Antwerpen, Antwerpen: uitgeverij Ontwikkeling, 1975 

 

BUSQUETS, J. e.a., Antwerpen ontwerpen, Antwerpen: Blondé Artprinting International, 1990 

 

DE BRABANDER, G, na-kaarten over Antwerpen, Brugge: Die Keurne n.v., 1988 

 

DE BRUYN, J; VAN ACKER, M; KLOOSTERBOER, S. e.a., Groene Singel, geschiedenis van de Antwerpse 

ringruimte, plannen|verhalen|dromen, 1906-2009, Antwerpen: DeckersSnoeck, 2009 

 

GILS, R, Aanplantingen in de versterkingen, Temse: Simon Stevinstichting, 1996 

 

GILS, R, Vesting Antwerpen deel 1: Bakstenen Schoonheid 1830-1885 (België onder de wapens, 5), Erpe: 

uitgeverij De Krijger, 1997 

 

GILS, R. e.a., Fort 4, Mortsel (Verleden en toekomst fort 4), Berchem: De Wrikker, 2007 

(3de herwerkte uitgave) 

 

JACOBS, W, Fort 2 te Wommelgem. Een Antwerps Brialmontfort, Antwerpen: Willy Jacobs, 2010 

 

LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 



125 
 

 

LOMBAERDE, P. e.a., Antwerpen versterkt, De Spaanse omwalling vanaf haar bouw in 1542 tot haar 

afbraak in 1870, Oostakker: Geers Offset, 2009 

 

LOMBAERDE, P. e.a., Antwerpen versterkt 2, Visievorming over heraanleg en hergebruik van 

omwallingen, forten en fortengordels, Gent: Geers Offset, 2011 

 

MIGOM, S. m.m.v. GYSEN, K, Een harnas van baksteen en beton, De Antwerpse fortengordels, 

Antwerpen: Drukkerij De Bie, 2011 (2de druk) 

 

SECCHI, B; VIGANÒ, P, Antwerp – Territory of a new modernity, Amsterdam: SUN, 2009 

 

UYTTENHOVE, P.(ed) e.a., Tussen kant en wal, 19de eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een 

cultuur van de stad, Antwerpen: E. Stockmans & C° n.v., 1993 

 

TIJDSCHRIFTEN 

GILS, R, Antwerpen – Verschranst Kamp 1851 – 1859 (Vesting 1994/1), Vesting, Tijdschrift van de Simon 

Stevinstichting v.z.w., 1994 – 1  

 

GILS, R, Het ontstaan van de Vesting Antwerpen – systeem 1859 (Vesting 1990/3), Vesting, Tijdschrift van 

de Simon Stevinstichting v.z.w., 1994 – 1  

 

GILS, R, De uitbreiding van de Vesting Antwerpen tussen 1868 en 1914 (Vesting 1987/2), Vesting, 

Tijdschrift van de Simon Stevinstichting v.z.w., 1994 – 1  

 

GILS, R, De invloed van de ontwikkeling van de artillerie op de vestingbouw te Antwerpen 1859 - 1914 

(Vesting 1991/2), Vesting, Tijdschrift van de Simon Stevinstichting v.z.w., 1994 – 1  



126 
 

 

GILS, R, De rol van de permanente versterkingen in de Belgische landsverdediging (Vesting 1991/2), 

Vesting, Tijdschrift van de Simon Stevinstichting v.z.w., 1994 – 1 

 

GILS, R, De Antwerpse krijgsbaan en zijn spoorweg (1859 – 1914), Vesting, Tijdschrift van de Simon 

Stevinstichting v.z.w., 2009 – 1  

 

LICENTIAATSTHESISSEN 

POTTIER, W, De bouw van de fortengordel rond Antwerpen volgens het Plan Brialmont (1859 – 1882), 

analyse van een militair bouwprojekt, Rijksuniversiteit Gent, faculteit Letteren en Wijsbegeerte – 

departement geschiedenis, licentiaatsverhandeling, 1984 

 

JACOBS, W, Fort 2 te Wommelgem: Van Libertas castrensis operis tot Antitankgracht, CVO-Turnhout, 

Toeristische streekgids van de Antwerpse Kempen, proefschrift, 2006. 

ontvangen van Hugo Magielse, archivaris Simon Stevinstichting 

 

ONUITGEGEVEN 

ARCHIVALISCHE BRONNEN 

ARCHIEF SIMON STEVINSTICHTING, Antwerpen 

B 507; B 626; K/I 31; K/III 1-7; K/III 8-15; K/III 16-19; K/III 22 

 

PROVINCIAAL ARCHIEF VOOR MODERNE ARCHITECTUUR, Antwerpen 

studie VZW Schelde-Dijle, 1972 

 

PROVINCIAAL ARCHIEF VOOR MODERNE ARCHITECTUUR, Antwerpen 

VERLINDE, B.; FIERENS, J.; VAN STAEYEN J., memorandum eindontwerp Fort V, 1976/1977 

 



127 
 

INTERNET 

Nederland 

http://www.werelderfgoed.nl/nl/stelling-van-amsterdam.php (3 december 2011). 

 

http://www.stelling-amsterdam.nl/linies/nederland/index.html (3 december 2011). 

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Stelling-van-Amsterdam-wordt-ingezet-voor-

waterberging.htm (3 december 2011). 

 

http://gis.noord-holland.nl/structuurvisie2040/ (29 april 2012). 

 

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/ILG/Gebieden/Stelling-van-Amsterdam.htm  

(3 december 2011). 

 

'structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid', 21 juni 2010. 

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm (3 december 2011). 

 

'Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013', 

http://www.noord-holland.nl/bestanden/programmabegroting2010/uitvoeringsprogramma_stelling_van_ 

amsterdam_2009-2013.pdf (3 december 2011). 

 

'Provinciaal Beeldkwaliteitsplan, Stelling van Amsterdam', 23 september 2008.  

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Cultuur-vrije-tijd-en-media/Stelling-van-Amsterdam.htm  

(3 december 2011). 

 

'kaart stelling van Amsterdam' en 'Ruimtelijk beleidskader stelling van Amsterdam', 

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Cultuur-vrije-tijd-en-media/Stelling-van-Amsterdam.htm  

(3 december 2011). 

http://www.werelderfgoed.nl/nl/stelling-van-amsterdam.php
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Stelling-van-Amsterdam-wordt-ingezet-voor-waterberging.htm
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Stelling-van-Amsterdam-wordt-ingezet-voor-waterberging.htm
http://gis.noord-holland.nl/structuurvisie2040/
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm
http://www.noord-holland.nl/bestanden/programmabegroting2010/uitvoeringsprogramma_stelling_van_%20amsterdam_2009-2013.pdf
http://www.noord-holland.nl/bestanden/programmabegroting2010/uitvoeringsprogramma_stelling_van_%20amsterdam_2009-2013.pdf


128 
 

 

http://www.metropoolregioamsterdam.nl/ (3 december 2011). 

 

http://www.herstelling.nl/ (3 december 2011). 

http://whc.unesco.org/en/list/759/ (4 december 2011). 

 

'WORLD HERITACE LIST Amsterdam Defences NO 759', 23 oktober 1995. 

http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/759.pdf (4 december 2011). 

 

'(State of Conservation of World Heritage Properties in Europe SECTION II, NETHERLANDS, Defence Line 

of Amsterdam, Periodic Reporting, Cycle 1) Section II Summary', 2006. 

http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle01/section2/759-summary.pdf 

(4 december 2011). 

 

http://www.staatsspaanselinies.eu/algemeen/ (14 juli 2011). 

 

http://www.staatsspaanselinies.nl/ (4 december 2011).  

 

http://www.staatsspaanselinies.nl/topics/staatsspaanselinies/beleid/algemeenbeleid/index/provant_broc

hure_forten_linies_interactief_vs01_lr.pdf (4december 2011). 

Vlaanderen 

http://www.rsv.vlaanderen.be/nl/overRsv/  (18 oktober 2011). 

 

http://www.vioe.be/ (18 oktober 2011). 

 

'Gewestplan' 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_3tnk_02.pdf 

http://www.metropoolregioamsterdam.nl/
http://www.herstelling.nl/
http://whc.unesco.org/en/list/759/
http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle01/section2/759-summary.pdf
http://www.staatsspaanselinies.nl/
http://www.staatsspaanselinies.nl/topics/staatsspaanselinies/beleid/algemeenbeleid/index/provant_brochure_forten_linies_interactief_vs01_lr.pdf
http://www.staatsspaanselinies.nl/topics/staatsspaanselinies/beleid/algemeenbeleid/index/provant_brochure_forten_linies_interactief_vs01_lr.pdf
http://www.vioe.be/
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_3tnk_02.pdf


129 
 

(6 mei 2012). 

 

'gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen', 19 juni 2009. 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/index.html (12 mei 2012). 

 

'gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Afbakening grootstedelijk gebied  Antwerpen, Bijlage III a 

toelichtingsnota', 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_3tnt.pdf 

(12 mei 2012). 

 

'gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Afbakening grootstedelijk gebied  Antwerpen, Bijlage II 

stedenbouwkundige voorschriften', 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_2sv.pdf 

(12 mei 2012). 

 

'gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Afbakening grootstedelijk gebied  Antwerpen, deelplan 7 Deurne', 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_1gpk_07.pdf 

(12 mei 2012). 

 

Omgeving, 'Studie: De afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen, eindnota,  afbakenings-

voorstel - tekst', mei 2005.  

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/planningsprocessen/plpr_sg/docs/antwerpen/01_hoofdrapport/01

_tekst/tekst_hoofdrapport.pdf (12 mei 2012). 

 

Omgeving, 'Studie: De afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen, eindnota,  afbakenings-

voorstel – grenslijn',  

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/planningsprocessen/plpr_sg/docs/antwerpen/01_hoofdrapport/02

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_3tnt.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_2sv.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_1gpk_07.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/planningsprocessen/plpr_sg/docs/antwerpen/01_hoofdrapport/02_kaarten/kaart40.pdf


130 
 

_kaarten/kaart40.pdf (12 mei 2012). 

 

'ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant, Gewenste 

ruimtelijke structuur', september 2008. 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/planningsprocessen/plpr_bg/agnas/docs/agkb/agkb_grs_200809.p

df (12 mei 2012). 

 

provincie Antwerpen  

Stramien, 'Studie herover de fortengordel', maart 2002. 

http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/voorstudies/fortengordel/?referer=tcm:7-

15857-64 (14 juli 2011). 

 

'Fortengordels rond Antwerpen, Fortengordel-commissie', 19 oktober 2011.  

http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gebiedsgericht_belei/fortengordels/ (20 november 2011). 

 

'Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen', herziening 2012, 

 http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/ruimtelijk_structuur/ (20 november 2011). 

 

'Linieconferentie, Fortengordels Nu!', 15 december 2010. 

http://www.provant.be/binaries/Linieconferentie_20101215_inschrijvingsfolder_tcm7-118325.pdf  

(14 juli 2011). 

 

'Gebiedsgericht project, Fortengordels rond Antwerpen: een toekomstvisie' 

http://www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/erfgoed/monumenten-_en_lands/studiedagen/  

(20 november 2011). 

 

kaart van het project 'Forten en linies in grensbreed perspectief', 

http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/voorstudies/fortengordel/?referer=tcm:7-15857-64
http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/voorstudies/fortengordel/?referer=tcm:7-15857-64
http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gebiedsgericht_belei/fortengordels/
http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/ruimtelijk_structuur/
http://www.provant.be/binaries/Linieconferentie_20101215_inschrijvingsfolder_tcm7-118325.pdf
http://www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/erfgoed/monumenten-_en_lands/studiedagen/


131 
 

http://www.provant.be/binaries/FLGP_kaart_lage_resolutie_2009_tcm7-91625.pdf (14 juli 2011). 

 

'Forten en Linies in Grensbreed Perspectief, Een grensoverschrijdend project in het kader van het Interreg 

IV A-programma',  

http://www.provant.be/binaries/FLGP_brochure_interactief_2009_tcm7-91624.pdf (14 juli 2011). 

 

Veerle De Bock (Dienst Ruimtelijke Planning) en Roel De Ceulaer (Dienst Cultureel Erfgoed) mmv. 

Herman De Pauw, Willem Aerts en Chris Brouwers, 'Verkennende nota: de fortengordels als provinciaal 

gebiedsgericht project', december 2006. 

http://www.provant.be/binaries/NO_verkennende_nota_fortengordels_tcm7-80605.pdf (14 juli 2011) 

 

Leisure Result en Tinker Imagineers, 'Forten Linies in Grensbreed Perspectief, Zakelijke rapportage: vraag 

en aanbod, Vermarktingsstudie, Interreg IVA-project', oktober 2010. 

http://www.provant.be/binaries/ST_FLGP_vermarktingsstudie_zakelijke_rapportage_tg_tcm7-138959.pdf 

(20 juli 2011). 

 

Leisure Result en Tinker Imagineers, 'Staats-Spaanse Linies, Fortengordels rond Antwerpen, 

Zuiderwaterlinie, Vermarktingsstudie in het kader van Interreg IVA-project, Forten en Linies in 

Grensbreed Perspectief', november 2010. 

http://www.provant.be/binaries/ST_FLGP_vermarktingsstudie_visieboek_tg_tcm7-138958.pdf 

(20 juli 2011). 

 

'Colloquium, Fortengordels Nu!', 

http://www.provant.be/binaries/Programma_colloquium_fortengordels_nu_20090925_tcm7-88468.pdf 

(14 juli 2011). 

 

http://www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/erfgoed/monumenten-_en_lands/studiedagen/ (29 april 2012) 

http://www.provant.be/binaries/FLGP_brochure_interactief_2009_tcm7-91624.pdf
http://www.provant.be/binaries/ST_FLGP_vermarktingsstudie_zakelijke_rapportage_tg_tcm7-138959.pdf
http://www.provant.be/binaries/ST_FLGP_vermarktingsstudie_visieboek_tg_tcm7-138958.pdf
http://www.provant.be/binaries/Programma_colloquium_fortengordels_nu_20090925_tcm7-88468.pdf
http://www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/erfgoed/monumenten-_en_lands/studiedagen/


132 
 

 

http://www.dna.be/artikel/hoe-zit-het-met-de-ondertunneling-van-de-r11-en-de-a102 (16 februari 

2012) 

 

'Welke zijn de 4 trajecten van Forum 2020?', 24 februari 2010. 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.723689 (6 mei 2012). 

 

'Masterplan 2020, Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen', 30 maart 

2010. http://www.bamnv.be/content/bam/uploads/docs/Masterplan_2020.pdf (16 februari 2012). 

 

'Routebeschrijving fietsostrade Antwerpen-Kontich', 

http://www.provant.be/binaries/INF_fos_AntwMechelen_AntwKontichroutebeschr_tg_tcm7-135232.pdf 

(16 april 2012). 

 

'Stratenplan Fietsotrade Antwerpen-Kontich', 

http://www.provant.be/binaries/KA_fos_AntwMechelen_AntwKontichstraten_tg_tcm7-135231.pdf 

(16 april 2012). 

 

'Kaart fietsostrade Antwerpen-Mechelen: befietsbaar', juli 2011. 

http://www.provant.be/binaries/KA_fos_AntwMechelen_befietsbaar_tg_tcm7-135230.pdf (16 april 2012). 

Antwerpen    

'strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen - Antwerpen ontwerpen', definitieve goedkeuring op 18 

september 2006, http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be/main.aspx?l=04 (20 november 2011) 

 

'ALGEMEEN DEEL BELEIDSPLAN – 2004, MOBILITEITSPLAN, Stad Antwerpen', 

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Beleid/3aRuimtelijke%20Ontwikk

elingen.pdf (20 november 2011). 

http://www.dna.be/artikel/hoe-zit-het-met-de-ondertunneling-van-de-r11-en-de-a102
http://www.bamnv.be/content/bam/uploads/docs/Masterplan_2020.pdf
http://www.provant.be/binaries/INF_fos_AntwMechelen_AntwKontichroutebeschr_tg_tcm7-135232.pdf
http://www.provant.be/binaries/KA_fos_AntwMechelen_AntwKontichstraten_tg_tcm7-135231.pdf
http://www.provant.be/binaries/KA_fos_AntwMechelen_befietsbaar_tg_tcm7-135230.pdf
http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be/main.aspx?l=04
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Beleid/3a-Ruimtelijke%20Ontwikke%20lingen.pdf
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Beleid/3a-Ruimtelijke%20Ontwikke%20lingen.pdf


133 
 

 

'Masterplan 2020, Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen', 30 maart 

2010. http://www.bamnv.be/content/bam/uploads/docs/Masterplan_2020.pdf (26 februari 2012) 

 

Grontmij Vlaanderen, 'Voorontwerp Inrichting Hollebeekvallei, Toelichtingsnota', 11 mei 2011. 

http://www.agstadsplanning.be/info/stad/hollebeek/Hollebeek_TOELICHTINGSNOTA.pdf  

(12 februari 2012). 

 

Grontmij Vlaanderen, 'Voorontwerp Inrichting Hollebeekvallei, plan', april 2011 

http://www.agstadsplanning.be/info/stad/hollebeek/Hollebeek_Voorontwerp_PLAN.pdf(12februari 2012). 

 

'GROEN NEERLAND, Een park voor iedereen, Nummer 4', juni 2010 

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Districten/Wilrijk/20100604-drukproef%204.pdf 

(12 februari 2012). 

 

http://www.simonstevin.org/ (19 oktober 2011). 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relicten?naam=&provincie=&gemeente=&deelgemeente_n

aam=&straat_naam=&typologie=&datering=&stijl=&persoon_naam=Brialmont%2C+Henri+Alexis&zoe

ken=zoeken (17 november 2011). 

fort 2 

http://www.wommelgem.be/product.aspx?id=1120 (18 oktober 2011). 

 

JACOBS, W, 'Fort 2 in Wommelgem en de Antwerpse Brialmontomwalling', Kempische Tijdinghen, 9 

oktober 2007. 

http://www.wommelgem.be/free/brochures%20Fort%202/Kempische%20Tijdinghen.pdf (18 oktober 

2011). 

http://www.agstadsplanning.be/info/stad/hollebeek/Hollebeek_Voorontwerp_PLAN.pdf
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Districten/Wilrijk/20100604-drukproef%204.pdf
http://www.simonstevin.org/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relicten?naam=&provincie=&gemeente=&deelgemeente_naam=&straat_naam=&typologie=&datering=&stijl=&persoon_naam=Brialmont%2C+Henri+Alexis&zoeken=zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relicten?naam=&provincie=&gemeente=&deelgemeente_naam=&straat_naam=&typologie=&datering=&stijl=&persoon_naam=Brialmont%2C+Henri+Alexis&zoeken=zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relicten?naam=&provincie=&gemeente=&deelgemeente_naam=&straat_naam=&typologie=&datering=&stijl=&persoon_naam=Brialmont%2C+Henri+Alexis&zoeken=zoeken
http://www.wommelgem.be/product.aspx?id=1120
http://www.wommelgem.be/free/brochures%20Fort%202/Kempische%20Tijdinghen.pdf


134 
 

 

Willy Jacobs,'Fort 2 in Wommelgem', 

http://www.wommelgem.be/free/brochures%20Fort%202/Brochure%20Fort%202%20NLDEF%20kleur.pd

f (18 oktober 2011). 

 

'Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht', 25 maart 1996. 

http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC3019.pdf 

(17 november 2011). 

fort 3 

http://www.borsbeek.be/productgroep/1574/default.aspx?_vs=0_N&id=500&pg=904 (18 oktober 2011). 

 

'Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht', 07 januari 2003. 

http://onroerenderfgoed.ruimteerfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC3995.pdf  

(17 november 2011). 

 

'R11 - omleiding luchthaven Antwerpen, definitief vastgesteld op 20 maart 2009',  

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/index.html (29 april 2012). 

 

'Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, R11- omleiding luchthaven Antwerpen, Bijlage III: 

toelichtingsnota', 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_3tnt.pdf  

(29 april 2012). 

 

Vlaamse Regering, ‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, R11 - omleiding luchthaven Antwerpen’, 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_0bvr.pdf  

(29 april 2012). 

http://www.wommelgem.be/free/brochures%20Fort%202/Brochure%20Fort%202%20NLDEF%20kleur.pdf
http://www.wommelgem.be/free/brochures%20Fort%202/Brochure%20Fort%202%20NLDEF%20kleur.pdf
http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC3019.pdf
http://www.borsbeek.be/productgroep/1574/default.aspx?_vs=0_N&id=500&pg=904
http://onroerenderfgoed.ruimteerfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC3995.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/index.html
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_3tnt.pdf


135 
 

 

'Provincieraad van Antwerpen, Verslag van de deputatie', 25 september 2008. 

http://www.provant.be/binaries/4_5_tcm7-72455.pdf (29 april 2012). 

fort 4 

http://www.mortsel.be/FORT4/2987/default.aspx?id=3938 (18 oktober 2011). 

 

Arcadis, ‘Parkbeheerplan, fort 4 Mortsel, Inventarisrapport, Stad Mortsel’, 21 januari 2010. 

http://www.mortsel.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_N&id=5466 (18 oktober 2011). 

 

'Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht', 11 april 1984. 

http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC1963.pdf 

(17 november 2011). 

 

Soresma, 'RUP Fort 4, Stad Mortsel, voorontwerp RUP', 2010. 

http://www.mortsel.be/mrm/adv11/110210%20RUP%20fort%204%20voorontwerp.pdf (21 november 

2011). 

 

Anteagroup, 'RUP Fort 4, Stad Mortsel, Verordend deel,  Stedenbouwkundige voorschriften, Ontwerp 

RUP', oktober 2011.  

http://www.mortsel.be/mrm/adv12/av120112b%20RUP%20fort%204%20-%20voorschrift.pdf  

(21 november 2011). 

 

http://www.mortsel.be/file_uploads/9922.pdf?_vs=0_N (21 november 2011). 

 

IGEAN dienstverlening, 'Gemeente Mortsel, Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Stadsplein, Toe-

lichtingsnota', 10 september 2008. 

http://www.mortsel.be/mrm/adv08/av081218b%20RUP%20stadsplein%20-%20stadsplein 

http://www.provant.be/binaries/4_5_tcm7-72455.pdf
http://www.mortsel.be/FORT4/2987/default.aspx?id=3938
http://www.mortsel.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_N&id=5466
http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC1963.pdf
http://www.mortsel.be/mrm/adv11/110210%20RUP%20fort%204%20voorontwerp.pdf
http://www.mortsel.be/mrm/adv12/av120112b%20RUP%20fort%204%20-%20voorschrift.pdf
http://www.mortsel.be/file_uploads/9922.pdf?_vs=0_N
http://www.mortsel.be/mrm/adv08/av081218b%20RUP%20stadsplein%20-%20stadsplein%20%20toelichting.%20pdf


136 
 

%20toelichting. pdf (25 februari 2012). 

 

IGEAN dienstverlening, 'Gemeente Mortsel, Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Stadsplein, Steden-

bouwkundige voorschriften', 10 september 2008  

http://www.mortsel.be/mrm/adv08/av081218b%20RUP%20stadsplein%20-%20stedebouwkundige%20 

voorschriften.pdf (25 februari 2012). 

fort 5 

http://www.edegem.be/dienst.aspx?id=1674 (18 oktober 2011). 

 

Iris consulting, 'Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Edegem', oktober 2005. www.edegem.be/file_ 

uploads/6869.pdf (18 oktober 2011). 

 

'Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht', 25 maart 1996. 

http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC3014.pdf 

(17 november 2011). 

fort 6 
'kaart Campus drie eiken', http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26519 (19 oktober 2011). 

 

'Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rond Antwerpen. Advies 

aan het college. Concretisering beleidsrichtlijn (Jaarnummer 192)', 28 februari 2002 

http://www.zuidrand.be/pdf/Brialmontforten_adviesWilrijk.PDF (19 oktober 2011). 

fort 7 

http://www.wilrijk.be/  (16 februari 2012) 

fort 8 

'RUP Fort 8, procesnota', mei 2009. 

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Beleid/Verslagen%20GECORO/pr

ocesnotafort8.pdf (19 oktober 2011). 

 

http://www.mortsel.be/mrm/adv08/av081218b%20RUP%20stadsplein%20-%20stedebouwkundige%20%20voorschriften.pdf
http://www.mortsel.be/mrm/adv08/av081218b%20RUP%20stadsplein%20-%20stedebouwkundige%20%20voorschriften.pdf
http://www.edegem.be/dienst.aspx?id=1674
http://www.edegem.be/file_%20uploads/6869.pdf
http://www.edegem.be/file_%20uploads/6869.pdf
http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC3014.pdf
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26519
http://www.wilrijk.be/


137 
 

'Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht', 25 maart 1996. 

http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC3013.pdf 

(17 november 2011). 

 

 

KAARTEN 

Bron: C.M. Steenbergen / J. van der Zwart; Strategisch Laagland, Digitale Atlas Nieuwe Hollandse 

Waterlinie; TU-Delft (2006). 

 

TOPOGRAFISCHE KAARTEN, Universiteitsbibliotheek Gent 

reeks 903; 1571; 1572; 1587 (jaar 1971 en 1983) en 2827 

 

CONTACTEN 

 

- Hugo Magielse, archivaris bij de Smon Stevin Stichting 

- Karen Gysen, projectcoördinator Fortengordel rond Antwerpen (Provant)  

Grontmij Vlaanderen in samenwerking met Cluster Landscape en Beek & Kooiman Cultuurhistorie, 

'WERKDOCUMENT, Kaderplan Fortengordels rond Antwerpen, Deel analyse', oktober 2011 

- Fortengordeloverlegdagen vonden plaats op 09 november 2011 en 18 april 2012. 

http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/portals/116/DBBeschermdErfgoed/Besluiten/DOC3013.pdf


138 
 

| eindnoten | 
 

                                                 
1 http://www.erfgoedcelantwerpen.be/news.php?newsno=3874&lang=NL&catid=6 (24 mei 2012). 

2 BIESBROUCK, B.(ed) e.a., Fortengordels Nu! actuele omgang met forten, gordels & verdedigingslinies, Antwerpen: 

DUP - PRINT, 2009 

3 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542 (17 februari 2012) 

4 LOMBAERDE, P. e.a., Antwerpen versterkt, De Spaanse omwalling vanaf haar bouw in 1542 tot haar afbraak in 1870, 

Oostakker: Geers Offset, 2009 zuidcitadel 

5 Ibidem, p.108 

6 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542 (17 februari 2012) 

7 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 

p.58 

8 Ibidem, p.108 

9 http://www.antwerp-airport.be/contentpage_nl.php?p=geschiedenis (25 mei 2012) 

10 BIESBROUCK, B.(ed) e.a., Fortengordels Nu! actuele omgang met forten, gordels & verdedigingslinies, Antwerpen: 

DUP - PRINT, 2009 p.22 

11 Gemeenschappelijk Algemeen Plan van Aanleg, Antwerpse Agglomeratie, Antwerpen, Dienst voor Planologie, 1957 

12 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 

algemeen plan van aanleg 

13 Ibidem, p.131 

14 Ibidem, p.117 

15 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542 (17 februari 2012) 

16 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 

p.113 

17 Ibidem, p.115 

18 Originele kaarten van het wedstrijdontwerp te raadplegen bij de Simon Stevin Stichting. Publicatie van de wedstrijd 

te raadplegen in het Provinciaal Archief voor moderne architectuur.  

19 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.118 

http://www.erfgoedcelantwerpen.be/news.php?newsno=3874&lang=NL&catid=6
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542
http://www.antwerp-airport.be/contentpage_nl.php?p=geschiedenis
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542


139 
 

                                                                                                                                                                                                        
20 Ibidem. 

21 Ibidem, p.120 

22 volgende paragrafen zijn gebaseerd op deze bron:  

PROVINCIAAL ARCHIEF VOOR MODERNE ARCHITECTUUR, Antwerpen 

studie VZW Schelde-Dijle, 1972 

23 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.121 

24 Stramien, 'Studie herover de fortengordel', maart 2002. 

http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/voorstudies/fortengordel/?referer=tcm:7-15857-64 (14 juli 

2011). 

25 'Forten en Linies in Grensbreed Perspectief, Een grensoverschrijdend project in het kader van het Interreg IV A-

programma', http://www.provant.be/binaries/FLGP_brochure_interactief_2009_tcm7-91624.pdf (14 juli 2011). 

26 Grontmij Vlaanderen in samenwerking met Cluster Landscape en Beek & Kooiman Cultuurhistorie, 

'WERKDOCUMENT, Kaderplan Fortengordels rond Antwerpen, Deel analyse', oktober 2011 

27 'strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen - Antwerpen ontwerpen', definitieve goedkeuring op 18 september 

2006, http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be/main.aspx?l=04 (20 november 2011) 

28 SECCHI, B; VIGANÒ, P, Antwerp – Territory of a new modernity, Amsterdam: SUN, 2009, p.18 

29 'Masterplan 2020, Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen', 30 maart 2010. 

http://www.bamnv.be/content/bam/uploads/docs/Masterplan_2020.pdf (16 februari 2012). 

30 DE BRUYN, J; VAN ACKER, M; KLOOSTERBOER, S. e.a., Groene Singel, geschiedenis van de Antwerpse ringruimte, 

plannen|verhalen|dromen, 1906-2009, Antwerpen: DeckersSnoeck, 2009 

31 'Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, R11- omleiding luchthaven Antwerpen, Bijlage III: 

toelichtingsnota',http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_3tnt.pdf 

(29 april 2012). 

32 http://www.dna.be/artikel/hoe-zit-het-met-de-ondertunneling-van-de-r11-en-de-a102 (16 februari 2012). 

33 LOMBAERDE, P. e.a., Antwerpen versterkt 2, Visievorming over heraanleg en hergebruik van omwallingen, forten en 

fortengordels, Gent: Geers Offset, 2011 p.186 

34 kaart van het project 'Forten en linies in gernsbreed perspectief', 

http://www.provant.be/binaries/FLGP_kaart_lage_resolutie_2009_tcm7-91625.pdf (14 juli 2011). 

35 'Ruimtelijk beleidskader stelling van Amsterdam', 

http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/voorstudies/fortengordel/?referer=tcm:7-15857-64
http://www.provant.be/binaries/FLGP_brochure_interactief_2009_tcm7-91624.pdf
http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be/main.aspx?l=04
http://www.bamnv.be/content/bam/uploads/docs/Masterplan_2020.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_3tnt.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_3tnt.pdf
http://www.dna.be/artikel/hoe-zit-het-met-de-ondertunneling-van-de-r11-en-de-a102


140 
 

                                                                                                                                                                                                        
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Cultuur-vrije-tijd-en-media/Stelling-van-Amsterdam.htm  

(3 december 2011). p.7 

36 BIESBROUCK, B.(ed) e.a., Fortengordels Nu! actuele omgang met forten, gordels & verdedigingslinies, Antwerpen: 

DUP - PRINT, 2009 p.90 

37 'structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid', 21 juni 2010. 

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm (3 december 2011). p.134 

38 'Provinciaal Beeldkwaliteitsplan, Stelling van Amsterdam', 23 september 2008.  

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Cultuur-vrije-tijd-en-media/Stelling-van-Amsterdam.htm  

39 'Ruimtelijk beleidskader stelling van Amsterdam', 

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Cultuur-vrije-tijd-en-media/Stelling-van-Amsterdam.htm  

(3 december 2011). p.4 

40 BIESBROUCK, B.(ed) e.a., Fortengordels Nu! actuele omgang met forten, gordels & verdedigingslinies, Antwerpen: 

DUP - PRINT, 2009 p.90 

41 Ibidem 

42 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.31 

43 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542 (17 februari 2012). 

44 DE BRABANDER, G, na-kaarten over Antwerpen, Brugge: Die Keurne n.v., 1988 

45 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542 (17 februari 2012). 

46 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.51 en 54 

47 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542 (17 februari 2012). 

48 BIESBROUCK, B.(ed) e.a., Fortengordels Nu! actuele omgang met forten, gordels & verdedigingslinies, Antwerpen: 

DUP - PRINT, 2009 p.35 

49 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.107 

50 Ibidem. 

51 BIESBROUCK, B.(ed) e.a., Fortengordels Nu! actuele omgang met forten, gordels & verdedigingslinies, Antwerpen: 

DUP - PRINT, 2009 p.29 

52 GILS, R, Aanplantingen in de versterkingen, Temse: Simon Stevinstichting, 1996 p. 6 

53 uit gesprek met dhr. Hugo Magielse (archivaris bij de Simon Stevinstichting) 

54 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.115 

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200542


141 
 

                                                                                                                                                                                                        
55 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.115 

56 GILS, R, De Antwerpse krijgsbaan en zijn spoorweg (1859 – 1914), Vesting, Tijdschrift van de Simon Stevinstichting 

v.z.w., 2009 – 1 p.8 

57 'Gewestplan'http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_3tnk_02.pdf 

(6 mei 2012). 

58 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.107 

59 http://www.rsv.vlaanderen.be/nl/overRsv/  (18 oktober 2011). 

60 Stramien, 'Studie herover de fortengordel', maart 2002. 

http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/voorstudies/fortengordel/?referer=tcm:7-15857-64 (14 juli 

2011). vanaf p.42 

61 'Welke zijn de 4 trajecten van Forum 2020?', 24 februari 2010. 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.723689 (6 mei 2012). 

62 op de Fortengordeloverlegdagen vermeld 

63 http://www.dna.be/artikel/hoe-zit-het-met-de-ondertunneling-van-de-r11-en-de-a102 (16 februari 2012) 

64 'ALGEMEEN DEEL BELEIDSPLAN – 2004, MOBILITEITSPLAN, Stad Antwerpen', 

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Beleid/3aRuimtelijke%20Ontwikkelingen.pdf 

(20 november 2011). 

65 'Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, R11- omleiding luchthaven Antwerpen, Bijlage III: 

toelichtingsnota',http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_3tnt.pdf 

(29 april 2012). p.1-5 

66 LOMBAERDE, P. e.a., Vesting Antwerpen, De Brialmontforten, Pandora – Snoeck – Ducaju & Zoon, 1997 p.125 

67 'R11 - omleiding luchthaven Antwerpen, definitief vastgesteld op 20 maart 2009',  

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/index.html (29 april 2012). 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00195_00001/data/212_00195_00001_d_3tnk_02.pdf
http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/voorstudies/fortengordel/?referer=tcm:7-15857-64
http://www.dna.be/artikel/hoe-zit-het-met-de-ondertunneling-van-de-r11-en-de-a102
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Beleid/3a-Ruimtelijke%20Ontwikke%20lingen.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_3tnt.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/data/212_00157_00002_d_3tnt.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00157_00001/index.html

