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I Proloog 

Voor u ligt het tweede deel van mijn onderzoek. Dit is een vervolg op het 
eerste deel "Secundaire luchthavens: de charme van de onbepaaldheid': 
In het eerste deel werd aandacht gegeven aan een andere interpretatie 
van de secundaire luchthaven. Een interpretatie die de poezie van de 
secundaire luchthaven probeerde bloot te leggen. 

In dit tweede deel wordt gekeken naar de luchthaven van Antwerpen
Deurne. Hierin wordt gezocht naar een manier waarop het vocabulaire, 
zoals in het eerste deel ontwikkeld, operationeel kan worden gemaakt in 
een concrete casestudie. De luchthaven in Antwerpen staat al jaren op 
het punt om in beweging te komen en is gezien de ligging in de stad een 
interessant object om nader te bekijken. 

Via deze weg wil ik a lie mensen bedanken die op de een of andere manier 
betrokken zijn geweest bij mijn afstudeerproject. In het bijzonder mijn 
begeleiders Bruno de Meulder, Michiel Dehaene en Hans Snijders. Niet 
alleen heb ik veel van hen geleerd, maar ook hun enthousiasme heeft 
mij erg gemotiveerd. Ook wil ik Edwin Hondorp, Evelien Luggenhorst en 
l\Jiek van de Klundert bedanken, omdat zij zich belangenloos hebben in
gezet voor dit onderzoek. Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken voor 
hun onvoorwaardelijke steun gedurende mijn gehele studietijd en de 
mogelijkheden die zij mij boden om deze succesvol afte ronden.Tot slot 
ook een woord van dank aan een aantal betrokkenen bij de luchthaven 
van Antwerpen. Hier kreeg ik hulp van Paul Soons,Jean Dillen en Katleen 
Pittevils. Zij waren zeer enthousiast in hun benadering en de grote hoe
veelheid informatie die ik van hen kreeg heeft zeker bijgedragen aan het 
eindresultaat. 
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I lntroductie 

Oat de stad Antwerpen al ruim tachtigjaar over een luchthaven beschikt, 
spreekt wellicht niet bij iedereen tot de verbeelding. De luchthaven gele
gen aan de oostkant van de stad bevindt zich op een steenworp afstand 
van de traditionele stad. Hier vliegen prive-jets en kleine sportvliegtuig
jes af en aan. Kleinschalige zakenvluchten zijn hier de orde van de dag. 

Achter deze, op het oog onschuldige luchthaven, schuilt echter al jaren 
lang een politiek steekspel met als belangrijkste inzet een uitbreiding 
van de luchthaven(l}. Al ruim twintig jaar wordt er gesproken over een 
eventuele uitbreiding van de start- en landingsbaan die de luchthaven 
een tweede leven moet geven. 

Doordat de start- en landingsbaan aan de oostkant geen verplichte vei
ligheidszone heeft legt de huidige Europese regelgeving de luchthaven 
een aantal beperkingen op. Deze beperkingen zouden er voor kunnen 
zorgen dat de luchthaven in de toekomst gaat verdwijnen(3). Actiegroe
pen als "Groen" en "VATUV" (Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding 
Vliegveld) grijpen daar waar mogelijk naar middelen om dit proces te 
versnellen(4). Zij streven naar een situatie waarbij de luchthaven plaats 
maakt voor een park,zoals dit bij het mogelijke verdwijnen van de lucht
haven in het gewestplan is vastgelegd. 

Het grate obstakel in de plannen van de overheid om de luchthaven 
verder uit te bouwen is het Fort 3, dat in het verlengde van de start- en 
landingsbaan ligt(4). Het Fort is onderdeel van een achttal Forten die zich 

(1) Gazet van Antwerpen,CVP vraagt SP steun voor uitbreiding van luchthaven,zondag 
17 mei 1998. 

(2) Studiebureau Spiekermann:"Verlenging startbaan in Deurne is een must';december 
1998. 

(3) VATUV, nieuwsbrief,juni 2004. 
(4) Stadsnieuws Antwerpen, Puinhoop van fort Borsbeek in de weg voor langere start

baan, woensdag 13 juni 1990. 
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rondom de stad bevinden. Oat deze Forten strategisch gezien verschil
lende belangen hebben wordt duidelijk als we zien dat Fort 1 zonder 
moeite heeft plaatsgemaakt voor Shoppingcenter Wijnegen, daar waar 
het kappen van bomen, in het kader van de vliegveiligheid, op het ter
rein van Fort 3 tot hoog oplopende discussies heeft geleid(5). Uiteinde
lijk moest de hiervoor bevoegde minister Kris Peeters ervoor zorgen dat 
deze bomen daadwerkelijk gekapt konden worden. Het Fort ligt voor het 
belangrijkste deel op het terrein van buurtgemeente Borsbeek, dat de 
uitbreiding van de luchthaven als een bedreiging ziet voor de leefbaar
heid in hun gemeente. Maar wellicht belangrijker nog voor het wegtrek
ken van het midden- en kleinbedrijf waar de gemeente economische 
gezien afhankelijk van is(6). Door het Fort als een belangrijk recreatief 
element neer te zetten onderstreept de gemeente Borsbeek het gebruik 
van het Fort als een defensief element. 

Desondanks werkt de Vlaamse overheid samen met een aantal particu
liere partijen in een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking) aan 
de aanleg van het veiligheidsvlak in combinatie met een bedrijventer
rein aan de zuidkant van de luchthaven. Het grootste probleem, naast 
de positie van het Fort is hier de ligging van de Krijgsbaan, die loodrecht 
op de start- en landingsbaan ligt. Nu een tunnel onder het nieuw aan te 
leggen veiligheidsvlak te duur is gebleken, is de keuze gevallen op het 
omleggen van de Krijgsbaan, waardoor deze een omtrekkende bewe
ging maakt(7). 

Het is het soort compromis dat in potentie veel meer zou kunnen zijn 
dan een slecht loodgieterwerk waar de Krijgsbaan in de huidige plan
ningsopgave mee wordt geconfronteerd. In deze atlas is daarom een 
aanzet gedaan voor het herdefinieren van de Krijgsbaan zodat deze ver
schillende strategische interventies mogelijk maakt. 

(5) Website Groen, Aanpak dossier Luchthaven Deu rne illustreert 'korte termljn den ken' 
van de Vlaamse Regerlng, 10 augustus 2006, http://www.agalev.be/nieuwseninfor
matle/pers/persconf_ltem.asp?persconf_ld=16 

(6) Stadsnieuws Antwerpen, Pulnhoop van fort Borsbeek In de weg voor langere start
baan, woensdag 13 ]uni 1990. 

(7) Website van de Vlaamse overheid, gewestelljke ruimtelijke uitvoerlngsplannen, 
Rl 1 omleidlng luchthaven Antwerpen, httpJ/www2.vlaanderen.be/ ruimtelijk/ 
Nrup/00150/00157 _00001/index.html 
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1900- 1934 
In 1923 wordt het vliegveld in Antwerpen voor het eerst in gebruik ge
nomen. De luchthaven heeft in deze tijdsperiode nog een sterk perifeer 
karaker en is niet veel meer dan een afgezet weiland waarop vliegtuigen 
kunnen landen. 

Vanuit de stad is ingezet op een breed scala aan steenwegen om de stad 
buiten de vestingwal te verbinden met andere steden(B). Deze steenwe
gen zorgen daarmee ook voor een onderscheid tussen de traditionele 
stad (die zich binnen de vestingwal bevindt) en de territoriumstad. Hier 
organiseert het grid van infrastructuur een ruimtelijk kader voor de be
bouwing van de stad, waarbij de maaswijdte van het raster de schaal van 
het netwerk bepaalt. 

1934- 1952 
Ten tijde van de tweede wereldoorlog ondergaat de luchthaven een 
belangrijke metamorfose. Belgie wordt Duits grondgebied en de lucht
haven een strategische uitvalsbasis voor Duitse bommenwerpers en 
gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen Engeland. In deze periode zijn 
er een aantal belangrijke infrastructurele ingrepen. Zo worden er twee 
verharde landingsbanen aangelegd, waarvan de noordelijke baan zo 
gedimensioneerd is dat deze zal blijven bestaan. Om deze banen opti
maal toegankelijk te maken zien we daar omheen veel infrastructuur die 
hierop aansluit. 

In navolging van de stad Antwerpen beginnen ook de buurtgemeentes, 
waaronder Borsbeek en Mortsel, zich langs de steenwegen te ontwikke
len. Deze groei is in eerste instantie excentrisch en groeit vervolgens uit 
tot een dorp daar waar infrastructuur elkaar kruist. 

1952- 1969 
Na de oorlog raakt de luchthaven langzaam maar zeker in een coma
teuze toestand. Oorzaak hiervoor is dat de luchthaven met een landings
baan van 1,5 km niet de gewenste faciliteiten in huis heeft om grote 
vliegtuigen te kunnen laten landen. Daarnaast voert de overheid een 



luchtvaartpolitiek die voorziet in een concentratie van het luchtverkeer 
op een centrale luchthaven (Zaventem){9J. Desondanks blijft de luchtha
ven behouden en overleeft het wellicht de moeilijkste periode uit haar 
bestaan. 

lnmiddels heeft de vestingwal plaats gemaakt voor een ring van snel
wegen rondom de traditionele stad en begint de territoriumstad lang
zaam maar zeker op haar eigen manier verzadigd te raken. lnteressant 
is daarbij de rol van het spoor, dat niet zozeer zorgt voor de opmars van 
bebouwing, maar wel de lineaire territoriumstad versterkt. Tussen de 
spoorlijnen ontstaat een leegte die geleidelijk ingenomen zal worden 
door grote instellingen. 

De landingsbaan aan de zuidkant, die in tweede wereldoorlog werd aan
gelegd, wordt niet meer als zodanig gebruikt. Hierdoor zien we in noord
zuid richting een nieuwe baan die,gezien zijn beperkte lengte, niet lang 
stand zou houden. 

1969-1983 
Begin jaren '70 worden er door verschillende partijen pogingen onder
nomen om de luchthaven te verplaatsen. Dit stuitte echter telkens op 
hevig verzet bij de plaatselijke bevolking. Als gevolg hiervan gaat de 
luchthaven zich begin jaren '80 meer toespitsen op zijn rol als regionale 
(zaken)luchthaven, waarbij de bestaande infrastructuur optimaal benut 
moet worden.Voor het eerst doet ook deprive sector de luchthaven aan, 
dat zich fysiek laat zien door het plaatsen van een aantal nieuwe lood
sen(1 o). 

Door het verdwijnen van de landingsbaan in noord-zuid richting kan 
ook het laatste stukje potentiele bouwgrond aan de noordkant worden 
ingenomen, waardoor de huidige contouren van de luchthaven duide
lijk zichtbaar word en. 

(8) De Meulder, B. en Michiel Dehaene, Atlas Zuidelijk West-Vlaanderen, fascikel 7, 
Anno'02, Kortrijk, 2001, p30 en 31 

(9) Ghoos,J.D. 75 jaar luchtvaart Antwerpen, NV de Vlijt, Antwerpen, 1984, p71 
(10) Ghoos,J. D. 75 jaar luchtvaart Antwerpen, NV deVlijt,Antwerpen, 1984, pl 11 
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king tot de vliegveiligheid zorgen ervoor dat de luchthaven een gestage 
groei doormaakt(11). Slechts een aantal loodsen worden op het terrein 
van de luchthaven bijgeplaatst. 

De enorme verstedelijking in de voorstad heeft de grenzen tussen de 
verschillende deelgemeentes doen vervagen. Ook kernen als Borsbeek 
en Mortsel zijn hierdoor volledig onderdeel van de Antwerpse agglome
ratie, welke wordt onderbroken door de luchthaven die hier het land
schap de stad in trekt. 

(11) Normen vastgelegd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 



I. 
Synthese: verschuiving van grenzen 

Door de verschillende veranderingen die de luchthaven in de tijd heeft 
doorgemaakt is er rondom de luchthaven nog veel infrastructuur die 
dateert uit de periode van de tweede wereldoorlog. Soms vindt deze in
frastructuur een nieuw gebruik en soms blijft deze,zichtbaar of onzicht
baar, achter in het landschap. 
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D 1923 
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D Periode tweede wereldoorlog 
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E3 Huidige situatie 
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Het inschuiven van autonome elementen creeert rondom de luchthaven 
een ruimtelijke compositie, die door de luchthaven wordt verdeeld. Bin
nen deze verdeling is er een sterke fixatie op grenzen. Een goed voor
beeld hiervan zijn de verschillende meubelboulevards die zich langs 
grenzen bewegen om zo een regionale bereikbaarheid te creeren. 
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I. 

Het dubbele register 

Abstract gezien laat zich dit patroon zich vooral lezen door de aanwezig
heid van overgedimensioneerde elementen. De bebouwing rondom de 
luchthaven kenmerkt zich simpel gezegd dan ook door twee registers: 
de kleinschalige bebouwing (voornamelijk aan de west- en noordkant 
van de luchthaven) en de grootschalige korrels (voornamelijk tussen of 
aan het spoor). 
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1 De informele ruimte 
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Marg es 

I 

I 

I 

I 

Een groot deel van de informele ruimtes heeft een zekere marge. Het ge
bruik van deze marge is vrij monotoon en dient voornamelijk als buffer 
tussen stad en luchthaven. Op plekken waar deze marge een brug kan 
slaan tussen beide is deze potentieel interessant. 

I I 

o 30Dm 
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I 

I 
I 
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I 
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1 Sportfaciliteiten 
2 Volkstuinen 
3 Speeltuinen 

Tijdelijk gebruik 

I '..., 

I 

I 
I 

I 

I 

De verschillende spelers die zich in de rafelrand vestigen anticiperen op 
de mogelijkheden om ruimtes tijdelijk te gebruiken. Dit gebruik orga
niseert zichzelf, waardoor het van buitenaf gezien vaak wat rommelig 
en chaotisch overkomt. Hierdoor ontstaat er een spannend contrast in 
relatie tot de georganiseerde luchthaven. 

I I 

o 300m 
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I 

I 

I 

I 

El Bewegingslijn 

[] Mogelijke beweglngslljn 

E] Zichtlijn 

Lijnen 

... .._ _.' I 
,. ... I 

... .. ... 
....... 

De verschillende lijnen die aanwezig zijn in de rafelrand geven betekenis 
aan de informele ruimte. Zo is er veel infrastructuur van de luchthaven 
die hier opnieuw kan warden gebruikt voor nieuwe vormen van tijdelijk 
gebruik. Ondanks de aanwezigheid van een aantal interessante loop- en 
zichtl ijnen is het terrein van de luchthaven vanuit deze lijnen moeilijk te 
overzien. 

I I 

O 300m 

I 
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2 De rastervormige territoriumstad 
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Marges in het raster 

, 
I 

De ruimte binnen het raster van bovenlokale infrastructuren raakt moei
lijk verzadigd. Hier ligt dan oak nag genoeg ruimte die in de toekomst 
gebruikt kan warden voor elementen die zich door de voorstad verplaat
sen. Deze ruimtes geven het gebied in de huidige situatie een desolaat 
karakter dat wordt versterkt door de ontoegankelijkheid ervan. 

I I I 

O 400m 

, , 





1 Kerkhof 
2 lndustrle 

' 

3 Zorginstelllng 
4 Luchthaven 

, 

5 In ontwikkeling 

Grote elementen 

Tussen het spoor en de krijgsbaan hebben zich verschillende grote 
elementen gevestigd. Doordat de interne organisatie van deze grote 
elementen niet altijd de taal spreekt van het lineaire spoor, spelen deze 
een spel van aantrekking en afstoting. 

I I 

O 400m 
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Lijnen : 

Het spoor en de Krijgsbaan zijn duidelijk herkenbare lijnen in het gebied. 
Deze zorgen voor een lineaire beweging waar lokale infrastructuur op 
meebeweegt. Hierdoor kan geprofiteerd worden van over- en onder
doorgangen die ontstaan bij het kruisen van lijnen. In dit gebied zijn de 
loodrechte bewegingen op het spoor erg belangrijk. Deze zorgen ervoor 
dat het gebied ertussen toegankelijk blijft. 

I I I I I 

O 400m 

El Bewegingslijn EJ Mogelijke bewegingslijn E3 Zichtlijn 
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3 Het landschap 

: 
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De geometrie van de luchthaven 

' I 

De luchthaven heeft daarentegen wel een aantal sterke lijnen. Deze 
geometrische lijnen zorgen in het landschap voor lange zichtlijnen. De · 
start- en landingsbaan die haaks op de Krijgsbaan staat is hier wellicht 
het meest sprekende voorbeeld van. De geometrie die de luchthaven 
op het landschap projecteert maakt de interne structuur van de lucht
haven leesbaar zodra het oog zich oak daadwerkelijk op deze lijnen kan 
fixeren. 

I I I 

O 400m 

B Bewegingslijn EJ Mogelijke bewegingslijn E3 Zichtlijn 



Gem. Borsbeek 

..... ······· 

Gem. Mortsel 

Schootslijnen 

Ondanks dat het Fort vanuit het veld van observatie moeilijk te herken
nen is, heeft deze vanuit historisch perspectief een aantal schootslijnen 
die de structuur van het Fort zouden kunnen versterken. Deze lijnen be
vinden zich op het trace van het water, dat het zicht op deze plekken 
moest waarborgen. Doordat het water, dat van oorsprong het volledige 
Fort omlijst, voor een groot deel niet meer intact is, ontbreken daardoor 
ook een aantal van deze schootslijnen. De huidige situatie, waarbij het 
Fort voor een deel in de gemeente Borsbeek ligt en voor het andere deel 
in de gemeente Mortsel, laat hier duidelijk zijn sporen na. 

8 Schootslijnen 

65 
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De twee gezichten van Fort 3 

Anders dan bij de overige 7 Forten heeft het Fort 3 een sterke perife
re ligging, dit heeft gevolgen voor het gebruik ervan. Enerzijds zijn er 
prachtige waterfronten en mooie historische details, anderzijds wordt 
het Fort gebruikt als containerpark en zijn de militaire loodsen op het 
terrein voor een groat deel verwaarloosd. Het is het huidige program ma, 
het ontbreken van een duidelijke structuur, de bestuurlijke verdeeldheid 
en de perifere condities waarin het Fort zich bevindt, die het Fort tot een 
vreemd object maakt in het landschap. 
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4 De krijgsbaan 
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De vier strategische fronten laten zien dat de luchthaven een specifiek 
systeem projecteert op de omgeving. Dit systeem kunnen we typeren 
als de kreukelzone van de luchthaven. Deze zone bestaat voor een groot 
deel uit informele ruimtes, die enerzijds residuele ruimtes zijn van grote 
elementen en anderzijds complementaire ruimtes. Binnen deze bewe
gingsvrijheid bevinden zich grote en kleine spelers die betekenis zou
den kunnen geven aan de ruimte die daarvoor beschikbaar is en is het 
mogelijk om hier nieuwe spelers in te schuiven. 

Kortom de kreukelzone geeft het dynamische gebied rondom de lucht
haven een zeker organisatiemechanisme, waarin infrastructuur een be
langrijke rol speelt bij het creeren van condities. 
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05 J Werken op een tussenschaal 

In de ruimte rondom de luchthaven zagen we eerder al. in ab
stracte termen. het onderscheid tussen kleinschaligheid en groot
schaligheid. Nergens is echter een situatie te vinden waarin beide 
samenkomen. Het harde onderscheid tussen het lokale en het bo
venlokale vraagt om een samenspel dat wordt georganiseerd door 
een derde term. Een nieuw soort schaa lniveau dat bemiddelend 
is tussen groat en klein, dit schaalniveau noemen we de tussen 
schaal. Op dit schaalniveau kan ook de extra ordinaire schaal van 
de luchthaven een beleefbare dimensie krijgen. Deze beweging 
rich ting een tussenschaal krijgt vorm vanuit twee schaalniveau's. 

Vanuit lokaal perspectief is er de mogelijkheid om op drie strategi 
sche plaatsen de luchthaven een zekere poreusheid te geven. Op 
deze punten is het zicht op de luchthaven niet gebruikt en onder 
specifieke condities opnieuw te gebruiken. 

Op een hoger schaalniveau wordt een nieuw stuk infrastructuur 
toegevoegd. Deze infrastructuur speelt in op het organisatieme
chanisme van de kreukelzone en geeft de gewenste omleiding van 
de Krijgsbaan op een andere manier vorm. Hierdoor ontstaat op 
een deel van de Krijgsbaan eenrichtingsverkeer en de mogelijk
heid om zowel de luchthaven als Fort 3 onderdeel te maken van 
het landschap. 
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De tussenschaal vanuit lokaal perspectief 

De drie nieuwe lijnen die vanuit lokaal perspectief warden voorgesteld 
hebben de potentie om een unieke blik op de luchthaven te geven. Op 
deze punten vallen er gaten in de stedelijke wand die aan de noordkant 
van de luchthaven een groot deel van het zicht in gebruik heeft. Hier 
liggen kansen om een handreiking te doen naar het dynamische park 
van de luchthaven. Belangrijk hierbij is het doortrekken van de lijnen 
naar een punt waarbij er een open zichtveld wordt gecreeerd. Dit zorgt 
ervoor dat de ruimte van de luchthaven kan warden overzien en de in
terne logica ervan kan warden begrepen. 
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Voorbeeld: de Mortselsesteenweg 

Om duidelijker aan te geven hoe deze punten kunnen worden vormge
geven wordt hier nader ingegaan op het voorbeeld van de Mortselse
steenweg (punt 3 in de voorgaande tekening). Deze straat liep tot het 
begin van de tweede wereldoorlog voor een groot dee! over het terrein 
van de luchthaven. Maar doordat deze straat de nieuwe infrastructuur 
van de Duitse bezetter frustreerde werd deze opgeheven, inclusief de 
woningbouw die hieraan gelegen was. 

Desondanks is de infrastructuur,zij het in een slechte staat, nog steeds op 
het terrein aanwezig. Bij het benaderen van het punt waar de luchthaven 
zich opent en sluit tegelijk, wordt het zicht door de nog aanwezige in
frastructuur richting het terrein van de luchthaven getrokken. Hierdoor 
is een plek ontstaan die wordt gedreven door de fascinatie over water 
zich achter het hek afspeelt. Door de lijn richting dit zicht de accentueren 
wordt de spanning verder opgebouwd. Als vervolgens gespeeld wordt 
met het microrelief van de lijn, ontstaat een glooiende structuur die de 
geest prikkelt door het wel en niet laten zien water zich precies op deze 
plek afspeelt. Het gaat hier om een experimentele en daarmee ook fra
giele ruimte,die op verschillende manieren kan word en ingericht zonder 
dat er een specifiek gebruik wordt toegekend. 
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Mikado 
1 Connectie met de luchthaven 
2 Connectie met Fort 3 

Door de confrontatie tussen de nieuwe Krijgsbaan en de kruisende lijnen 
te zien als een mikadospel krijgt deze een extra dimensie. Hierbij zorgt 
de stapeling van lijnen voor een microrelief, dat specifieke momenten in 
de sequentie van de weg extra kracht bij kan zetten. 

Daarnaast heeft het werken met deze hoogteverschillen ook een stra
tegisch aspect. Zo kunnen er keuzes gemaakt warden waar de weg en 
het grondvlak samenkomen, waardoor deze elkaar kunnen gebruiken. 
In de bovenstaande afbeelding zijn deze hoogteverschillen in abstracte 
termen zichtbaar. 
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1 De luchthaven organiseren 

Doordat de nieuwe infrastructuur bij de luchthaven naar binnen wordt 
getrokken krijgt deze een nieuwe voorkant die de luchthaven als beleef
baar element weergeeft. Door deze infrastructuur verhoogt aan te leg
gen blijft een optimaal gebruik van het grondvlak mogelijk. 

Belangrijk bij de organisatie van dit grondvlak is de tweede start- en lan
dingsbaan, die niet meer als zodanig wordt gebruikt. Deze infrastructuur 
is in de huidige configuratie overbodig, maar kan in de geschetste situ
atie warden ingezet om het grondvlak te verdelen. Hierdoor wordt een 
gefaseerde ontwikkeling mogelijk. 

De voorgestelde ingreep geeft de luchthaven ruimte om te ontwikkelen 
en creeert tegelljkertijd een tegenfiguur waardoor de luchthaven wordt 
vastgezet in zijn omgevlng. 

Systhematlsche verdeling van het grondvlak Ruimtelijk gewenste fasering 
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Mogelijke aansluitpunten 

Daar waar de Krijgsbaan zich op maaiveldniveau bevindt, kan deze 
worden aangesloten op het te ontwikkelen bedrijventerrein. Omdat er 
sprake is van eenrichtingsverkeer zijn een tweetal aansluitpunten nodig. 
Het eerste punt is simpelweg een aftakking van de nieuw aan te leg
gen infrastructuur, daar waar het tweede punt gebruik maakt van de be
staande infrastructuur om zo de ingrepen te beperken. 

Degrondwal 

De grondwal die ter hoogte van E wordt opgeworpen visualiseert de 
botsing tussen infrastructuur en luchthaven. Aan de kant van de lucht
haven heeft deze de vorm van een glooiend landschap om hier een con
nectie te maken tussen het langzaamverkeer, het toegankelijke talud en 
het uitzicht op de luchthaven. Aan de kant van het nieuw aan te leggen 
bedrijventerrein heeft de grondwal de vorm van een harde wand die 
een optimaal gebruik van het grondvlak nastreeft. 
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2 Nieuwe status Fort 3 

Door de Krijgsbaan richting Fort 3 te trekken krijgt deze een nieuwe po
sitie in het veld. Het Fort maakt hier een omgekeerde beweging en zet 
zich vast aan de weg. Door de weg ook daadwerkelijk door het Fort te 
laten lopen, wordt deze ontdaan van zijn perifere karakter. Hierdoor ont
staan er nieuwe ontwikkelingscondities en wordt er geanticipeerd op 
een nieuwe opgave die de potentie van het Fort zou kunnen blootleg
gen. 

Zoals eerder aangegeven hebben de schootslijnen van het Fort de po
tentie om deze een leesbare structuur te geven. Door de weg op twee 
van deze lijnen te leggen wordt de structuur van het Fort gearticuleerd. 
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Het Fort als specifiek moment 

Om het Fort als specifiek moment in de sequentie van de Krijgsbaan 
te benadrukken wordt er ook daadwerkelijk op het Fort afgereden. Op 
de weg richting het Fort ligt de nadruk op het sturen van het blikveld 
richting de luchthaven en daarmee het overzichtelijke landschap. Door 
de weg verlaagd aan te leggen wordt er richting het Fort een spanning 
opgebouwd.Ter hoogte van het Fort komt deze weer op maaiveldniveau 
te liggen en bevindt men zich in een andere wereld, waarin de entree 
van het Fort als zichtbaar element centraal staat. Hierdoor ontstaat een 
duidelijke hapering in de sequentie van de Krijgsbaan van open naar ge
sloten. 

Het veiligheidsvlak 

Het is onoverkomelijk dat het veiligheidsvlak de nieuwe infrastructuur 
van de Krijgsbaan kruist. Doordat de infrastructuur nu verder het Fort 
in is getrokken is de grootte van het overhellende vlak beperkt. Dit vlak 
speelt daarnaast mee in het sturen van het blikveld dat vanaf de Krijgs
baan wordt ervaren. Het vlak heeft een poortfunctie en trekt het zicht 
naar een kant, waardoor er in samenwerking met het atlopende grond
vlak opnieuw een zicht richting de entree van het Fort wordt gecreeerd. 
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3 Hergebruiken spoortrace 

Het nieuwe deel van de Krijgsbaan kan ter hoogte van de oude spoor
berm, dat nu door de omliggende buurt gebruikt wordt als park, veel 
dynamiek toevoegen. De weg wordt in het profiel van de berm een ob
ject van fixatie, een lange zichtlijn in een onoverzichtelijk gebied. Hierbij 
wordt gebrulk gemaakt van de huidige topografie die onder andere ge
vormd is door de verschillende spoortraces die hier vroeger lagen. 

Huldlge topogratie 
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• Tweebaans weg 

• Groenstrook 

• Fietspad voor twee richtingen 
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De weg accentueren 

Door het trace van de weg, daar waar nodig, te accentu
eren met bomen wordt de lineaire structuurvan de weg 
aangezet. Hierdoor warden twee kamers gedefinieerd. 
Aan de oostkant is de weg slechts zichtbaar door een 
aantal haperingen in de bomenlaan. Deze haperingen 
anticiperen op de zichtlijnen vanuit het netwerk aan 
ingeslepen routes. De bomen creeren daarnaast een 
wand die de geluidsoverlast en het fijnstof richting de 
achterliggende woningen doet afnemen. 

Aan de westkant ontstaat een grate kamer waarde weg 
wel fysiek aanwezig is. Belangrijk in de sequentie vanaf 
de weg is het gevoel dater daadwerkelijk een ander ge
bied doorkruist wordt. Door de aanwezige bomen op 
een slim me manier in te zetten bij de in- en uitgang van 
de spoorberm krijgen deze een poortfunctie. 

Het benaderen van de weg 

De ingeslepen routes die al aanwezig zijn in het gebied 
warden gebruikt om de nieuwe infrastructuur op ver
schillende manieren te benaderen. Met de weg als her
kenbaar element en de aanwezige hoogteverschillen 
als gegeven, ontstaan verschillende zichtrelaties. Door 
het fietspad niet overal op gelijke hoogte te leggen met 
de weg krijgt deze zowel een horizontale als een verti
cale fluctuatie die het fietspad onderdeel maakt van het 
park. Voor alle ingrepen geldt dater gewerkt kan war
den met een neutrale grondbalans. 

0 20m 

101 





4 Herdefinieren Krijgsbaan 

Omdat de Krijgsbaan nu slechts nag eenrichtingsverkeer moet facili
teren is het huidige profiel overgedimensioneerd. Hierdoor ontstaat 
ruimte voor een vrij liggend fietspad dat in twee richtingen bereden kan 
warden. Hiermee komt een eind aan de onveilige situatie waarbij het 
fietspad onderdeel is van de weg en op sommige delen veel te smal is. 

Tussen de scheiding van rijbaan en fietspad ontstaat ruimte voor een 
groenstrook die het profiel kleur geeft en ruimte biedt voor een bomen
laan die de lineaire structuur van de weg accentueert. Deze bomenrij 
krijgt haperingen bij het kruizen van het spoor en wordt doorgezet tot
dat het zicht vanaf de weg zich in het landschap kan openen. 

H 
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• Tweebaans weg • Groenstrook • Fletspad voor twee richtingen 
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Daar waar de Krijgsbaan zich in het landschap begeeft verdwijnt 
de bomenlaan, om zo het open zichtveld niet te frustreren. 

Op het snijvlak tussen open en gesloten versterkt de bomenlaan 
het gesloten karakter van de Krijgsbaan en creeert deze een dui
delijke overgang richting het landschap dat zich opent. 

In het deel waar woningen met de voorzijde grenzen aan de 
Krijgsbaan kan aan weerskanten warden geparkeerd. Aan de 
noordzijde door middel van langsparkeren en aan de zuidzijde 
transformeert het fietspad in een ventweg wat ervoor zorgt dat 
de groenstrook niet continu onderbroken wordt door in- en uit
ritten van woningen. 
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Aansluiting op de nieuwe infrastructuur 

Het fietspad glooit ter hoogte van de luchthaven langzaam omhoog, zo
dat er op het ultieme punt ten opzichte van de luchthaven een fraai zicht 
wordt geopend. Deze kleine grondwal stuurt daarnaast, in samenwer
king met de knik in het alignement van de weg, het zicht van de auto
mobilist richting de luchthaven. Deze afwijking in het profiel kan binnen 
het huidige profiel worden opgevangen. 
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5 De nieuwe kreukelzone 

N~ 

I -------- Luchthaven 

--+-- Zichtpunt 

Door de nieuwe structuur die er aan de Krijgsbaan wordt gegeven, ont
staat op een lager schaalniveau een ontwikkelingspotentieel voor nieu
we informele ruimtes. Hiermee wordt verder gebouwd aan de kreukelzo
ne die zich rondom de luchthaven bevindt. De overbodige infrastructuur 
geeft aanliggende ruimtes een scheve bereikbaarheid en maakt de 
luchthaven op onverwachte plekken benaderbaar. Hierdoor hebben ook 
deze plekken de potentie om zich op een tussenschaal te begeven. 
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Tussenlichamen 

De term tussenlichaam, die wordt ge"introduceerd door Raoul Bunscho
ten in Urban Flotsam, doelt op gebieden waar sprake is van een mix van 
fysieke en niet-fysieke gebeurtenissen in een omgeving die zich in een 
overgangsfase bevindt. Deze situatie ontstaat, daar waar infrastructuur 
oneigenlijke combinaties in relatie tot de luchthaven toelaat. Deze plek
ken warden gedreven door hun surrealistische karakter en het daarmee 
gepaard gaande contrast. Dit contrast zorgt ervoor dat de luchthaven 
van achterkant naar voorkant kan transformeren. Spelen met dit con
trast creeert ruimtes die dynamisch zijn omdat ze steeds van gedaante 
kunnen veranderen. 

Maar hoe ontwikkel je een taal die voor alle actoren leesbaar is even
als de spelregels voor het bewaken van de voortgang? Het is daarom 
belangrijk om te beginnen met een project op een kleine schaal, waar 
actoren een kans krijgen te opereren, zich aan te passen, te groeien of 
weg te trekken wanneer nodig. Deze bewegingsvrijheid is een belang
rijke basisconditie voor verandering die wordt aangestuurd door eigen 
initiatieven. 

De voorgestelde scenario's laten zien dat de verlaten infrastructuur een 
opmaat zou kunnen zijn voor tijdelijk gebruik van aangrenzende ruim
tes. De berm aan weerskant van de infrastructuur kan de informele ruim
te een zeker experimenteel karakter geven. Deze berm kan verschillende 
condities definieren die actoren zouden kunnen oppakken. 

Het laten zien van verschillende scenario's die zich op deze plekken zou
den kunnen voltrekken heeft niet het doel om een specifieke richting 
van toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Het gaat meer over het 
laten toenemen van de voortgang en nieuwe verbindingen tussen acto
ren uit te spelen. 
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I Epiloog 

De charme van de onbepaaldheid 

In het eerste deel van het onderzoek, waarin gezocht werd naar de es
sentie van de secundaire luchthaven en de interactie van deze luchtha
ven met zijn omgeving, stonden vijf begrippen centraal: interne logica, 
scheve bereikbaarheid, kreukelzone, onzichtbare lijnen en microrelief. 
Door een casestudie te doen naar de luchthaven van Antwerpen-Deurne 
hebben deze begrippen een operationeel karakter gekregen. 

De voorbeelden van de Mortselsesteenweg en de informele ruimtes aan 
de 'nieuwe' kreukelzone laten zien dat een beg rip als scheve bereikbaar
heid (in samenwerking met het microrelief, de interne structuur van de 
luchthaven en de onzichtbare lijnen van vliegtuigen) de potentie heeft 
om de luchthaven vanuit lokaal perspectief een leesbare dimensie te 
geven. Deze bereikbaarheid kan worden ingezet om een bestaande 
zelforganisatie uit te lokken, door een focus te leggen op infrastructu
ren die kunnen worden hergebruikt. Het is de imperfectie die actoren 
aanmoedigt om op deze manier elementen van de luchthaven te gaan 
gebruiken en uiteindelijk resulteert in een begrip van de lokale situatie 
in de context van een globale omgeving. 
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De opgave voor de luchthaven van Deurne 

Door op een ruimtelijke manier over de secundaire luchthaven te kun
nen spreken, ontstaat oak de mogelijkheid om de problematiek random 
de luchthaven van Antwerpen-Deurne in een nieuw daglicht te bekij
ken. 

De huidige uitbreidingsplannen van de luchthaven, die door een Pu
bliek-Private Samenwerking tot stand zijn gekomen, plaatst de directe 
omgeving van de luchthaven voor een eenzijdige opgave. Een opgave 
die slechts handelt vanuit functioneel oogpunt en het ontwikkelingspo
tentieel van de directe omgeving onbenut laat. 

Een belangrijke verdienste van dit onderzoek is dat het voor een radicaal 
andere strategie heeft gekozen. Het laat zien dat de omleiding van de 
Krijgsbaan niet langer een zwak compromis hoeft te zijn als gevolg van 
versplinterde belangen.Door de systematiek van de kreukelzone random 
de luchthaven te begrijpen krijgt de gewenste omleiding van de Krijgs
baan een sterke strategische lading. Daarom wordt een nieuw voorstel 
gedaan voor de omleiding van de Krijgsbaan, waarbij de infrastructurele 
ingreep een middel is om condities te creeren. Hiermee transformeert 
de nieuwe Krijgsbaan in een ruimtelijk kader dat meerdere ontwikkelin
gen kan sturen. Zo kan het opnieuw structureren van de luchthaven in 
een beweging samenvallen met een nieuwe status voor Fort 3, het op
waarderen van het oude spoortrace, het herstructureren van de huidige 
Krijgsbaan en het uitbouwen van de kreukelzone. 

Hiermee is de nieuwe Krijgsbaan tevens in staat om het landschap, waar 
oak de luchthaven onderdeel van uit maakt,als beleefbaar onderdeel aan 
de weg te positioneren. Door gebruik te maken van microrelief ontstaan 
nieuwe zichtrelaties die de luchthaven en Fort 3, als d uidelijke incidenten 
in het landschap, aan de weg verbinden. Zo wordt gehoor gegeven aan 
de gewenste ruimtelijke structuur van de Krijgsbaan zoals is vastgelegd 
in het strategisch ruimtelijk structuurplan van Antwerpen (2007). Hierin 
wordt de Krijgsbaan omschreven als een Parklaan:"een vloeiende laan 
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gebed in een groen en kwalitatief ontworpen landschap"(13). Door het 
nieuwe trace van de Krijgsbaan door het Fort en over het oude spoor
trace te trekken en de huidige Krijgsbaan op een andere manier te di
mensioneren, kan deze wens optimaal warden uitgespeeld. 

Het werken aan een oplossing voor de problematiek random de lucht
haven van Antwerpen-Deurne heeft geresulteerd in een ogenschijnlijk 
surrealistische ingreep. Het is echter de ingreep die deze snel verande
rende omgeving nodig heeft om zich op een kwalitatieve manier te ont
wikkelen. De luchthaven van Antwerpen-Deurne staat weer op de kaart. 

(13) Strateglsche rulmtelljk structuurplan: Antwerpen Ontwerpen:richtinggevend 
en blndend deel, 2007, p 272 
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