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Samenvatting

In dit afstudeerverslag is er onderzoek gedaan naar de wijk 
Borgerhout in Antwerpen. In Borgerhout zijn er verschillende 
problemen aanwezig, zo zijn er bouwklokken waar verkrotting 
en porositeit aanwezig is, wat zorgt voor verval en een negatief 
effect heeft op het imago van de stad. Borgerhout kan in drie 
delen worden opgedeeld, namelijk het Noorden, het Zuiden 
en het Hart. Het Hart van de wijk is de Turnhoutsebaan en 
deze is tevens een verbindingsweg die naar de binnenstad 
leidt. Er is een verschil merkbaar tussen het Noordelijke 
en het Zuidelijke deel met betrekking tot architectuur en 
stedenbouw, daarnaast zijn er bouwwerken aanwezig die niet 
geïntegreerd zijn in de bouwblokken. Op sommige plekken 
is er daarom een verhouding ontstaan die niet in evenwicht 
is, omdat deze bouwwerken als dissonanten in het stedelijk 
weefsel optreden. De orde moet worden hersteld. 

De bevolking die in Borgerhout aanwezig is bestaat voor 
een groot deel uit immigranten en gezinnen. De combinatie 
van geïsoleerde straten en samenvoeging van een type 
bevolkingsgroep, kan leiden tot polarisatie en segregatie. 
Het is van belang dat er daarom een betere menging van 
typologieën en functies wordt geïntroduceerd, zodat de wijk 
aantrekkelijk wordt voor verschillende type bevolking en 
huishoudens. De solidariteit zal hierdoor worden verhoogd 
en de verbinding tussen de wijk zal worden versterkt. 

Er is onderzoek gedaan naar het begrip Mixité, het mengen 
en clusteren van functies, observatieonderzoek in de 
wijk, literatuur onderzoek, case studies vergelijking die 
bouwwerken bevatten die zijn geïntegreerd in een bestaand 
bouwblok. Vervolgens zijn hieruit richtlijnen opgesteld 
zie worden gebruikt voor het eindontwerp. Deze bevatten 
richtlijnen voor het inzetten van Mixité en richtlijnen om 
aan te sluiten op de bestaande context zodat het ontwerp 

wordt geïntegreerd in het bouwblok. De locatie is gelegen 
langs de Turnhoutsebaan, waar de porositeit erg hoog is. Er 
is een masterplan gemaakt dat deze lege plekken opvult met 
nieuwbouw. Deze nieuwbouw bevat een logische mix aan 
functies en sluiten aan op de context. Er ontstaan op deze 
manier orde en variatie en het kan zo een aantrekkelijk gebied 
voor verschillende type mensen worden. 

Een van de nieuwbouwprojecten is uitgewerkt tot een 
architectonisch ontwerp. Deze is aan de Noordkant van de 
wijk, omdat deze veel potentie heeft en waar er met weinig 
aanpassingen een verbeterd imago kan worden gecreëerd. 
Het ontwerp benut de context van het bouwblok en van de 
Turnhoutsebaan. Dit komt tot uiting in het materiaal, het 
kleurgebruik, de vorm en het gebruik van architectonische 
elementen, zoals erkers. In het gebouw komt het concept 
Mixité tot uiten door verschillende functies toe te passen, 
zoals horeca en commercie en verschillende woningen te 
creëren die aansluiten op de behoefte van alleenstaande en 
gezinnen, huurders en particulieren.
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Summary 

In this thesis the Borgerhout area of Antwerp is studied. 
In Borgerhout several problems exist, building where 
dilapidation and porosity is present, resulting in decay and 
a negative effect on the image of the city. Borgerhout can be 
divided into three parts, namely the North, the South and 
the Heart. The heart of the district is the Turnhoutsebaan 
and this is also a connecting road leading to the city center. 
There is a noticeable difference between the Northern and the 
Southern part related to architecture and urbanism, and there 
are buildings present that are not integrated into the blocks. 
In some places the ratio is not balanced because it works as 
dissonances occur in the urban fabric. The order must be 
restored. 

The population present in Borgerhout consists largely of 
immigrants and families. The combination of isolated blocks 
and assembly of one type population group, can lead to 
polarization and segregation. It is important, therefore, 
to introduce a better mix of typologies and functions, so 
the district is attractive for different types of population 
and households. Solidarity will thus be increased and the 
connection will be strengthened throughout the district. 

Research has been done to the concept Mixité, mixing and 
clustering functions, observational study in the district, 
literature study, case studies, comparison constructions 
contain integrated into an existing block. These lead to 
guidelines that are being used for the final design. These 
include guidelines for the deployment of Mixité and 
guidelines to connect to the existing context so that the 
design is integrated into the block. The site is located along 
the Turnhoutsebaan, where the porosity is very high. There 
is a master plan created which fills the empty spaces with new 
construction. This new construction comprises a logic mix of 

functions and connects it to the context. This way, order and 
variety will arise and it can be an attractive area for different 
types of people. 

One of the new projects is developed into an architectural 
design. It is on the north side of the district, because it has a 
lot of potential, and where there may be created an improved 
image with few modifications. The design uses the context 
of the block and the Turnhoutsebaan. This is reflected in the 
material, the color, the shape and the use of architectural 
elements, such as bay windows. Inside the building, the 
concept Mixité to express by applying different functions, 
such as trade and commerce and to create different properties 
that meet the needs of single and families, tenants and owners.
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Antwerpen:  verbinding in Borgerhout 

De stad is altijd in ontwikkeling op het gebied van wonen, 
werken en recreëren. Deze moet in balans zijn om een stedelijk 
evenwicht te bereiken. Voor de stad geldt in algemene zin dat 
ze voortuit kan gaan door zich te ontwikkelen, stil blijft staan 
door niets te doen of achteruit kan gaan door bijvoorbeeld een 
gebrek aan financiële middelen. De dynamiek van vooruitgang 
is gekoppeld aan stadvernieuwing, de tijdsperiode, het 
economische klimaat en sociale noodzakelijk en moet in 
evenwicht zijn om een toegevoegde waarde te hebben voor 
de stad. 
In dit afstudeerproject staat de stad Antwerpen centraal en 
wordt er onderzoek gedaan naar één van haar wijken waar 
er behoefte is aan vernieuwing. Er wordt specifiek ingegaan 
op de wijk Borgerhout. De porositeit van de bouwblokken en 
de vervallen staat van sommige bouwwerken indiceren dat 
er behoefte is aan stadsvernieuwing. Vernieuwing kan een 
dynamiek van vooruitgang stimuleren. De wijk is ingesloten 
door een verhoogde spoorbaan, de Singel en de Kleine Ring, 
deze zijn aangelegd op vrijgekomen gronden van de 19de 
-eeuwse Brialmontomwalling. Door deze fysieke grens is er 
een grote dichtheid aan bebouwing ontstaan in de wijk omdat 
het niet kon uitdijen. Borgerhout heeft meer dan andere delen 
een belangrijke verbindende rol voor de binnenstad, door de 
aanwezigheid van een levensader; de Turnhoutsebaan. De 
reiziger die vanuit oostelijke richting komt zal de stad via 
deze weg betreden en het eerste wat men zal aantreffen is de 
porositeit van de bouwblokken. Borgerhout is een wijk waar 
men doorheen reist, waar een grootdeel van de bewoners 
verhuist als men er financieel beter voorstaat en heeft een 
hoge concentratie van immigranten dat in de jaren heeft 
geleidt tot een sociale onbalans. Voor het imago van de stad 
is het van belang dat Borgerhout vitaliteit uitstraalt, dat 
lege plekken worden opgevuld met nieuwe bebouwing, de 
wijkdelen beter worden verbonden en de diversiteit van de 

leefomgeving wordt verbeterd om meer verschillende mensen 
aan te trekken. Architectuur is een belangrijk middel dat kan 
worden ingezet om hier aan bij te dragen. Het onderzoek 
naar Borgerhout heeft als einddoel om een gebouwontwerp 
te introduceren om deze problemen aan te pakken, met een 
architectuur die bewust is van de context, de historie en 
inspeelt op de toekomst. De toegepaste architectuur zal een 
verbindende schakel moeten zijn tussen oude en  nieuwe 
bebouwing, wijkdelen en diversiteit stimuleren. 
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Vraagstelling

Borgerhout kan worden opgedeeld in drie gebieden: noord, 
zuid en het hart. Het hart van het district is de Turnhoutsebaan 
dat tevens een levensader is voor de binnenstad. Door in te 
zetten op integrale stedelijke vernieuwing kan het imago 
en de verbinding tussen de wijken in Borgerhout worden 
hersteld. Mixité kan een oplossing zijn om ervoor te zorgen 
dat de segregatie wordt tegengegaan er een sociale menging 
ontstaat. Mixité, het mengen en clusteren van verschillende 
functies, zal daarom het onderliggend concept zijn van dit 
academisch project. 
Het onderzoek gaat over stadsvernieuwing die Mixité  en 
verbinding stimuleert. 

Methodologie

De methodologie is gebaseerd op een mixed method benadering 
waar er vijf onderzoeksmethode worden gebruikt. Deze zijn 
observatie onderzoek, morfologisch onderzoek, historisch 
onderzoek, literatuur onderzoek en casestudy vergelijking. 
De thema’s die als onderlegger dienen zijn integrale stedelijke 
vernieuwing en Mixité. De resultaten van de onderzoeken 
worden vervolgens gebruikt om als richtlijnen te dienen voor 
het architectonisch ontwerp

Het observatie onderzoek
De wijk Borgerhout zal worden bezocht en er worden foto’s 
gemaakt van gebouwen, straten en kenmerken. Hierdoor zal 
er een beter beeld ontstaan van de huidige situatie. 

Morfologisch onderzoek
Door te onderzoeken hoe Borgerhout zich in de loop der 
jaren heeft ontwikkeld, kan er inzicht worden verkregen in 
belangrijke stedenbouwkundige ingrepen die bepalend zijn 
geweest voor de vorming van de wijk. 

Historisch onderzoek
De geschiedenis van de wijk, geeft inzicht in bepalende 
gebeurtenissen en keuzes die gemaakt zijn. Hierdoor zal er 
meer inzicht ontstaan in de context en waardevolle gebouwen 
en gebieden. 

Literatuur onderzoek
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal er 
gebruik worden gemaakt van verschillende bronnen. Dit zal 
uiteindelijk leiden naar richtlijnen die in het ontwerp worden 
toegepast.

Case study vergelijking
Door onderzoek te doen naar vergelijkbare architectuur waar 
er sprake is van gemengde functies, kan er een beter ontwerp 
worden ontwikkeld. 

Hoofdvraag
De hoofdvraag luid: Hoe kan Mixité in samenwerking met 
architectuur een verbindende rol spelen in de wijk Borgerhout?

Subvragen
-Wat zijn de stedelijke kwaliteiten, ruimtelijke kwaliteiten, 
maatschappelijk aspecten en de geschiedenis van de wijk 
Borgerhout?
-Wat zijn de guidelines voor het stimuleren van Mixité?
-Welke typologieën en welke architectonische elementen zijn 
geschikt voor het district en voldoen aan de criteria?
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Afb. 01: Krugerpark
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Afb. 02: Groeningerplein
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Borgerhout

Geschiedenis



Dorpsgemeenschappen in Vlaanderen

Het Vlaamse landschap bestond in de middeleeuwen 
voornamelijk uit dorpsgemeenschappen, steden kwamen er 
pas later. Er is een enorm historisch verschil tussen stad en 
dorp. In de dorpen vond de landbouw plaats en in de steden 
werd er handel gedreven. De landbouw is ouder dan de 
handel en was de basis van de ontwikkeling van het gebied. In 
deze periode bestond Borgerhout nog niet als dorp, maar als 
gehucht dat op het grondgebied van Deurne lag.
Deurne was gevestigd op hogere gronden tussen twee rivieren 
in en werd door de Franken gesticht. Deze Frankische 
kolonisatie vond plaatst in de 5de eeuw. Het grondgebied 
bestond uit landerijen en bossen die er omheen lagen. Vanuit 
daar gingen andere dorpen zich los maken, zoals Berchem 
en Borsbeek en ook Antwerpen. Borgerhout scheidde zich 
in 1836 af van Deurne als gemeente en in 1937 als parochie. 
De steden werden in dieper gebieden gebouwd, zodat ze als 
handelsplaats konden dienen. De dorpen hebben plaatsen 
gekozen die geschikt waren voor een oudere economie 
van landbouw en veeteelt. De kuddes werden gehouden in 
de zogenaamde gemeenschapswouden of op natuurlijke 
weiden langs de rivieren. De plaatsnamen zoals opstal, 
drenk, galivoort, hardenvoort, schaapsvonder, kattelberg, 
groenstraat, lammerenberg, borgerhout, laar, couwelaar etc. 
zijn verwijzingen naar de veeteelt die er plaatsvond. Het land 
had te maken met hoogte verschillen. Dorpskernen werden op 
hoge gronden gevestigd, landbouw op middelhoge gronden 
en de weide lage op de lagere gronden. 

Het grondgebied van Borgerhout 

Het grondgebied van Borgerhout had, toen het in 1836 een 
zelfstandige gemeente werd, een oppervlakte van 279 ha 
bij 73 ha. Het was de kleinste gemeente van de provincie 
Antwerpen. 

Het grondgebied werd afgebakend door drie wateren, 
waardoor er een driehoekig vorm ontstaat met een punt 
noordwaarts en een zuidelijke basis. De rivieren zijn de 
Potvliet, ook wel Vuilbeek, die westwaarts stroom en het 
Groot Schijn, ook wel de oude Scinda, ging naar oostelijk 
richting. Aan de zuidelijke kant van Borgerhout stroomt de 
Herentalsche vaart, deze werd in de 15de eeuw aangelegd en 
stroomde van Wommelgem tot aan de Meir in Antwerpen.

 Borgerhout is ingeklemd tussen Antwerpen in het Westen 
en Zuiden, Deurne in het Oosten en Zuiden en Berchem 
in het Zuiden. Aan de Noord-, West en Oostzijde heeft het 
grondgebied, lage landen. (Fig.02) De Turnhoutsebaan is 
aangelegd op de vijf meter curve, dit verklaart de bochtige 
vorm van de baan. Op het zes meter veld stonden de drie 
oude molens. Het grondgebied was niet geschikt om er een 
Frankisch dorp op te vestigen met zijn veeteelt economie. 
Later, toen de economie veranderde, was er aanleiding om een 
dorpscentrum te stichten. 

17Frankische 
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De naam Borgerhout is afkomstig van een plek binnen 
het gemeentelijk grondgebied en daarna aan het gehele 
grondgebied gegeven. Het Burgerholt was rond de Laar was 
gesitueerd. Dit bos was hoger gelegen dan de omliggende 
gebieden die behoorlijk nat waren. Er werd hier een 
verbinding aangelegd voor reizigers en verbond Antwerpen 
met Deurne. Langs deze weg werd een waterdijk, de Ayendijk, 
aangelegd die alleen geschikt was voor voetganger en vee. 
De Ayendijk begon in Antwerpen en eindigde in Borgerhout. 
Aan de kant van Antwerpen werd tol geheven. Aan de zijde 
van Borgerhout verrezen biertaveernen met daarom heen 
woningen en werkplaatsen.

In dit Borgerhout ging zich een bevolking vestigen die 
eenzelfde levensstijl hadden en een soortgelijk beroep 
uitoefende, zoals veefokkers, beenhouwers en hoveniers. 

De verbindingsweg

Langs Borgerhout en Kattelberg, was er een vallei van 
de potvliet en de schijnvallei die bij vloed onder water 
kwamen te staan. Door beide valleien zijn dijken aangelegd, 
die enerzijds Antwerpen met Borgerhout verbonden en 
anderzijds Borgerhout met Deurne. Deze dijken behoren tot 
de oudste infrastructurele werken van Antwerpen en maken 
deel uit van de historische wegen structuur waarlangs het 
stedelijk weefsel organisch gegroeid is. De dijk van Deurne 
en de Ayendijk worden al in de 13de eeuw vermeld in een 
akte, maar de aanleg van beide gaat nog verder terug. In 
deze eeuw werden de tolgelden afgedragen aan het Sint-
Michielsklooster. Met dit geld werd de dijk onderhouden. De 
Sint-Michielsabdij was kort vóór 1124 tot stand gekomen en 
was in bezit van een hoeve en van gronden in Borgerhout. De 
hoeve stond bekend als hof Ter Loo. De eerste bevolking die 
zich gevestigd hebben in Borgerhout, waarschijnlijk met de 
komst van de Sint-Michielsabdij. Door de afschaffing van het 

zogenaamde dubbelklooster in 1137, vind er een afscheiding 
plaats van de Sint-Michielsabdij en het vrouwenklooster. 
Dit had de naam, Munster, en werd waarschijnlijk verplaatst 
naar Cattenberg hoeve. Deze hoeve verkreeg ook rechten op 
verschillende gronden en deze werden ook gebruikt om twee 
Munsterbruggen te bouwen. 

Bisdommen

Het gebied Deurne-Borgerhout viel onder het bisdom 
Kamerijk. Er waren wel grote grondgoederen van Deurne 
in handen waren van de bisschoppen van Luik. Dit waren 
voornamelijk de gronden in de noordelijke helft van Deurne 
en op deze gronden werd een laathof gebouwd. 
In de 12 eeuw worden de landgoederen van Borgerhout 
aan een zusterklooster overgedragen, genaamd Sint-
Magdalenamunster, daarna worden de goederen aan de Sint-
Michielsabdij overgedragen. 
Oorspronkelijk bestond het gebied Borgerhout uit 
cultuurgrond (Stertingerveld), bossen (Borgerhout), heide 
(Cattelber, Luisbekelaar) en weiden (Loo). Deze zouden door 
de gehele Deurnse gemeenschap beschikbaar zijn geweest. 
Deze gemeenschappelijke ingebruikname van de gronden 
veranderen naar eigendomsrechten. Er was een koninklijkrecht 
voor alle grond, deze behoorde tot te hertog. Maar dit hogere 
recht sloot de rechten van gemeenschap en de privaatbezitter 
niet uit.

Tol van de Ayendijk 1214-1280

Het bruggeldrecht of tol waren in de 13de eeuw in handen 
van de Sint-Michielsabdij. Er werd betaald met brood of met 
muntgeld (Antwerpse denieren). Er heerste in Borgerhout en 
Deurne een Vee-economie en het verkeer over de dijken was 
dan ook voornamelijk vee vervoer. 
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Eigendomsrechten in de 12ste eeuw 

In borgerhout kwamen er steeds meer landbouwgronden bij 
door ontginning en drooglegging. 
De gemeenschapsrechten werden in de loop der jaren 
steeds beperkter en de grondgebieden in Borgerhout komen 
voor een deel in handen van de Sint-Michielsabdij. De 
privaateigendommen komen in handen van een aantal grootte 
Antwerpse families. 
In de 15de eeuw heeft de Sint-Michielsabdij haar bezittingen 
uitgebreid in de noordelijke helft van Borgerhout, zo worden 
Borgerhout, Laar, Loo en Kattelberg langzaam aan één 
Norbertijercomplex. 
Tot nu toe zijn er op ruimtelijk gebied weinig dingen 
veranderd, Borgerhout heeft nog steeds een Vee-economie en 
bestaat uit landbouwgronden. 
In de 14de eeuw wordt op een bepaald traject van de 
Turnhoutsebaan kasseien gelegd. Het wordt vanaf dat 
moment de Steenweg genoemd.
In 1447 koop Antwerpen het weggeld af van de Ayendijk. Dat 
zorgt ervoor dat er een verandering plaats gaat vinden op 
het gebied van bebouwing. Er worden steeds meer woningen 
langs de Turnhoutsebaan gebouwd. Door het afschaffen van 
de tol komen er vestigen zich ook brouwerijen in Borgerhout 
om zo de bieraccijnzen die in Antwerpen gelden te vermijden. 
De ontwikkeling in 1496-1526
Het bos met de zandweg was nu uitgegroeid tot een straat met 
aan beide zijde kleine erven. Het is nu de kern van Borgerhout 
geworden en is tot stand gekomen doordat de straat een 
belangrijke verbindingsweg is. De haardtelling van 1496 telt 
voor Deurne en Borgerhout 50 haardsteden. In 1526 is dit 
gegroeid naar 334. 
Naast de landbouw komen er nu ook inkomsten uit de 
brouwerijen en taveernen. In deze opbloeiperiode komen er 
ook slagers naar Borgerhout. 

 Verdedigingswerken van Borgerhout

In 1580 werden, in opdracht van de prins van Oranje, 
verdedigingswerken aangelegd op het Schijn tussen 
Borgerhout en Deurne. De werken werden betaald door 
verschillende omliggende gemeentes, die zouden profiteren 
van deze verdediging. 
In 1593 zijn er nog maar twee hoeven in Borgerhout, waar 
meerdere gezinnen op wonen. Al de brouwerijen zijn nu 
verdwenen. Een huis dient nog als een café, waar bier wordt 
geschonken gedurende de dag. Op de verbrande speelhoeve 
wonen nog ongeveer 300 mensen. Een gedeelte van de 
bevolking verblijft zelf in hutten in grootte armoede. 
Men verbleef alleen overdag in Borgerhout. Dit was het gevolg 
van nachtelijke strooptochten die door Hollanders werden 
uitgevoerd. Er heerste in deze tijd nog steeds een oorlog, maar 
waar geen Spaanse legers waren om de orde te handhaven, 
werden door de Hollanders contributie eisen gesteld. Als 
men niet wilde betalen werd er gedreigd met brandstichting. 
Mensen durfden in deze tijd niet meer in Borgerhout te 
wonen, waardoor het gebied geen inwoners meer kende. 
Voor de troebelen waren er in Borgerhout 50 slagers te 
vinden. Zij hadden aan de verdedigingswerken bijgedragen, 
maar hadden desondanks veel schade geleden. Zij vertrokken 
naar de stad Antwerpen om daar hun beroep verder voor te 
zetten. Dat leverde veel conflicten op met de stedelijke slagers. 
Er werden regels opgesteld waar de buiten-slagers zich aan 
moesten houden, zo was de verkoop van hun waren maar op 
enkele dagen toegestaan. 
In 1626 kwam Antwerpen weer in het bezit van de vijf 
heerlijkheden die om de stad lagen. Dit waren Deurne-
Borgerhout, Berchem, Wilrijk, Oorderen en Wilmarsdonk-
Oosterweel. Ook werd de stad gemachtigd om leningen af te 
sluiten, waarmee de koopsom werd betaald. 
Tussen 1585 en 1602 was Borgerhout een onbewoond 
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gebied, uit angst voor plunderingen van Hollandse rovers. 
Dat veranderde tussen 1609-1621, dat de jaren waren van 
het bestand. Toen het bestand ten einde was, kwamen de 
Hollandse rovers weer terug naar Borgerhout en hervatten 
hun plunderingen. 

17de eeuwse ontwikkeling

In de 17de eeuw gingen de eerste bakkers zich vestigen in 
Borgerhout. Ook trok er weer een bevolking naar Borgerhout. 
De cafés en brouwerijen en slagers waren er als eerste. Het 
laar werd in 1668 verkaveld in percelen. De wethouders van 
Borgerhout hadden de heuvels in het gebied aangepakt en 
de grond effen gemaakt zodat het bebouwd kon worden. 
Door een nieuwe wetgeving moesten de brouwerijen buiten 
de stad Antwerpen verdwijnen, zo ook die van Borgerhout. 
Dit betekende een financiële tegenvaller voor Borgerhout, 
die jaarlijks een grote som geld aan accijns inde bij deze 
brouwerijen. Antwerpen kreeg steeds meer grip op Borgerhout 
nu het er ook op economisch politiek vlak voor het zeggen 
had. 
In 1699 kocht Norbert Schut het oude Stertingenhof langs 
de Herentaalse vaart. Hier vestigde hij een blekerij. Het 
schone water werd gebruikt van de Herentaalse vaart, het 
vuile water werd afgevoerd naar de Potvliet. De Potvliet werd 
nu de vuilbeek genoemd. De gebouwen werden ontworpen 
door architect Hendrik Verbruggen. Op het gebied waren 9 
grachten loodrecht gegraven. Deze economische ontwikkeling 
zorgde voor een concurrerende positie ten opzichte van de 
Hollanders. De garentwijnderij binnen Antwerpen had nu 
de beschikking over een eigen blekerij om hun garen wit te 
maken. 

Nieuwe wegen en stadsvernieuwing

In 1726 telde Borgerhout 837 bewoners. Deze woonden in 

huizen die dicht bij elkaar waren gevestigd. De huizen werden 
rond de Ayendijk, de Kroonstraat en de Helmstraat gebouwd. 
Op het Laar stond de kapel. Voorbij de kapel sprak men van 
beenhouwerswijk. Vanaf Kattenberg tot aan de Deurnebrug 
sprak men van Ayendijk. Deze baan werd bezoomd door 
bomen en grachten. In 1717 werden deze grachten vervangen 
door riolen en de weg werd voorzien van kasseien, maar was 
nog erg smal. 
Rond 1751 werden er verschillende wegen bestraat, zoals de 
Helmstraat. Om dit te kunnen doen werden er stukken land 
opgehoogd. De bomen langs de Turnhoutsebaan werden 
verwijderd om de baan te verbeteren. 

De Franse periode

In 1803 telde Borgerhout 1639 inwoners. In deze periode 
was consul Bonaparte keizer geworden. Hij dreef een grootte 
reorganisatie door. Zijn prefecten zorgen dat de gemeenten 
besturen deze reorganisatie gingen uitvoeren. Maire Broëta 
was in deze periode belangrijk voor de reorganisatie van 
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Borgerhout. Hij zorgt voor nieuwe ruimten voor gemeentelijke 
diensten, een politie regelement en hij was verantwoordelijk 
voor het eerste bevolkingsregister. Daarnaast pakte hij de 
infrastructuur aan, zo liet hij de Herentaalsebaan 5 meter 
verhogen en pleite voor bestraten van wegen. Op het gebied 
van onderwijs, zorgde hij ervoor dat er een school werd 
gebouwd. 

Einde van de nijverheid en opkomst van de ambachten

In 1809 bestond de nijverheid van Borgerhout uit de blekerij, 
twee windmolens, een oliemolen, twee brandewijnstokerijen, 
een brouwerij en een zoutzederij. De nijverheid speelde 
in deze periode geen belangrijke rol meer. De slagers, 
veehandelaren en hoveniers, zoals fruitteelt, waren degene 
die voor economische voorspoed zorgden voor Borgerhout. 
In deze Franse periode, was Borgerhout verantwoordelijk 
voor de groente en het vlees voor de stad Antwerpen. De laren 
werden in deze periode in ruil voor belasting, afgestaan voor 
bouwontwikkeling. De gemeenschapsgronden verdwenen 
daardoor definitief. In het jaar 1814 werd gekenmerkt door 
een oorlog, wat betekende dat de Borghoutse huizen werd 
beschadigd en de bevolking het gebied ontvluchtte. 
In de periode na 1816 is België bij Holland ingelijfd. Veel 
wetten die de Franse in de tijd van de bezetting hadden 
gemaakt werden overgenomen. Ook het plan om het laar 
in straten te verdelen (fig. 04). De economie kwam weer 
langzaam op gang en men begon met het bouwen van nieuwe 
woningen. 

1836, Borgerhout als zelfstandige gemeente

In 1836 werd Borgerhout een zelfstandige gemeente. De 
bewoners van Deurne, voelde zich achtergesteld en moesten 
ook mee betalen aan de grote kosten die in Borgerhout gemaakt 
werden. Er werd een plan gemaakt om dit op te lossen. De 

Parochie kerk werd aan Deurne afgestaan, maar daarvoor in 
de plaats moest Deurne meebetalen aan een nieuwe kerk in 
Borgerhout. In 1836 had het zelfstandige Borgerhout 4143 
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inwoners en Deurne telde er 2089. 
De eerste gemeenteraad ging over de bestrating, de verlichting, 
de riolering en andere zaken. Daarnaast werden er plannen 
gemaakt voor een nieuw te bouwen kerk. Deze zou op het 
laar worden gebouwd en werd ontworpen door bouwmeester 
F. Berckmans. De bouwkosten van de kerk werden geraamd 
op 107.000 fr.. De bouw van de kerk duurde ongeveer 2 en 
half jaar en was in 1843 gereed. De oude kapel werd in 1844 
afgebroken. 

Stadsuitbreiding en bevolkingsgroei

In 1857 werd er een plan opgemaakt waarbij Borgerhout 
bij Antwerpen zou worden opgenomen. De stad Antwerpen 
breide zich steeds verder uit, de oude tuinbouwgronden tussen 
Kipdorppoort en Borgerhout, was inmiddels een stadswijk 
geworden. Een van de grootste ruimtelijke ingrepen was de 
aanleg van de Brialmontomwalling in 1859. Deze omwalling 
sneed in het grondgebied van Borgerhout en vormde een 
fysieke grens. In 1860 sloot Borgerhout een overeenkomst 
met Antwerpen om de vuilbeek te overwelven. De arbeiders 
die hieraan meewerkten en de groei van de bevolking, zorgde 
ervoor dat er nieuwe uitbreidingsplannen moesten worden 
gemaakt. In 1860 telde de Borgerhout 8.300 bewoner. Er 
waren 50 straten en 1.700 huizen. 
Door de aanleg van de Brialmontomwalling verdwenen 
er een aantal straten. Ook werd de Turnhoutsebaan en de 
Drijhoekstraat gedeeltelijk verlegd. Het meeste lastige punt 
was de verdwijning van het kerkhof in Borgerhout in 1867. 
Bouw ontwikkeling
Vanaf 1866 bleven er in Borgerhout nog 131 hectare grond 
over voor tuin- en landbouw en veeteelt. Dit verminderde in 
een snel tempo, omdat er nieuwe straten werden aangelegd 
en nieuwe huizen werden gebouwd. In 1869 kwam er een 
groot bestratingsplan van J.P.J van Gastel. Dit leidde tot 
politieke verdeeldheid in de gemeente. Rond 1879 werd er 

een spoorweg aangelegd van Antwerpen naar Rotterdam die 
eveneens Borgerhout in ruimtelijk opzicht zou scheiden. De 
bouw van huizen zette zich gewoon door. Zo was het bewoners 
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Afb. 07 en 08: Ontwerptekening Hof ter Loo en Krugerpark.
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aantal verdubbeld in 15 jaar tijd naar 17.000 in 1875. Door 
de industriële revolutie werden er ook nieuwe fabrieken in 
de wijk gebouwd, deze ontwikkeling zorgde mede voor de 
bevolkingsgroei.

Het oude maakt plaats voor het nieuwe

In 1890 werd de tweede parochie gebouwd, de Sint-Janskerk. 
Deze werd ontworpen door Frans Baekelmans aan de 
noordzijde van Borgerhout gebouwd. Een tweede kerk was 
nodig om voldoende plaats te bieden aan de bewoners. Rond 
1880 werd het zuidelijke deel van Borgerhout verkaveld 
en bestraat, ook ontstond hier het idee voor een nieuw 
gemeentehuis. Dat gemeentehuis kwam er in 1885, in de 
periode dat Lodewijk Moorkens burgermeester was en werd 
ontworpen door de gebroeders Blomme. Het oude hof Ter Loo 
werd gesloopt en er werd een nieuwe wijk op dit grondgebied 
gebouwd door vastgoed operatie vooruitzicht. De bevolking 
was in 1889 gegroeid naar 30.000 inwoners. 
Er vind een demografische ontwikkeling plaats vanaf 1900. 
De bevolking is dan gegroeid naar 36.000., maar opvallend 
is dat slecht 16.000 in Borgerhout zelf zijn geboren. Deze 
aanwas van nieuwe bewoners komen van de landelijke 
gebieden van Vlaanderen, die werden aangetrokken door de 
mogelijkheden die de stad Antwerpen te bieden had. In de 
nijverheidsberoepen, is er een vermenigvuldiging zichtbaar 
van oude ambachten. Schrijnwerkers, timmermannen, 
brouwers, bakkers, metselaars, kleermakers, schoenmakers, 
etc. Er zijn ook 24 diamantslijperijen gevestigd met 813 
arbeiders. De slagers zijn nog steeds oververtegenwoordigd 
in Borgerhout, met een aantal van 200 ondernemingen. 
Daarnaast waren er nog de hoveniers en de melkboeren. In de 
commerciële sector was er een hoog percentage boekhouders, 
klerken en beambten. 

De voorstad wordt stad

De wijken worden voortdurend ontwikkeld, straten 
worden aangelegd of bestraat, rioleringen worden 
aangelegd en gronden worden onteigend voor openbare 
ontwikkelingsprojecten en gronden van de gemeente worden 
verkocht aan ontwikkelaars. Er worden scholen gebouwd en 
oude gebouwen en molens worden afgebroken. Van de oude 
veeteelt economie met zijn weiden en bossen, heeft plaats 
gemaakt voor de 19de en 20ste -eeuwse bebouwing. 
In 1903 kwam er een derde kerk, nu op het zuidelijke gedeelte 
van Borgerhout. In dit zuidelijke gedeelte vindt in de 20ste 
eeuw de meeste bouwactiviteit plaats. De 19de en de 20ste 
-eeuwse bouwstijlen zijn goed van elkaar te onderscheiden 
door de snelle ontwikkeling van de bouwtechnieken en 
methode. Later, in 1905 werd er een vierde kerk gebouwd en 
in 1913 worden er plannen gemaakt voor de bouw van een 
Israëlitische synagoog.  
In 1906 waren de Braekeleerstraat en de nieuwe straten op het 
gronden van het Hof ter Loo geopend, die ontwikkeld waren 
door de maatschappij Vooruitzicht. Zoals de Jan de Laet-, 
Vooruitzicht-, Zendelingen- en Albrecht Rodenbachstraat. 
Hierbij komt er het Groeningerplein. In deze periode worden 
er ook veel straten verbreed. 

Uitbreiding van het grondgebied

In 1914 koopt de gemeente gronden van het landgoed Te 
Boelaar van de gemeente Deurne en werd tot gemeentelijk park 
aangelegd. Deze 108 hectare grondgebied van Deurne werd 
nu toegevoegd aan Borgerhout. Het inwoners aantal in 1914 
was 52.000. De uitbraak van de Eerste Wereld Oorlog zorgde 
voor een stagnatie van de ontwikkeling van Borgerhout. De 
bevolking was in 1936 weer gegroeid naar 56.000 bewoners. 
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Wijkanalyse

Het morfologische onderzoek heeft vragen beantwoordt over 
gebeurtenissen en beslissingen die invloed hebben gehad op 
de vorming van de wijk. De vervolgstap is het observerend 
onderzoek, zodat er doormiddel van de het ervaren en het 
observeren van de omgeving, conclusies kunnen worden 
getrokken over de wijk zo als hij er nu voorstaat. 
De wijk Borgerhout heeft een gespleten karakter. Borgerhout 
intra Muros en Borgerhout Extra Muros, ze worden door de 
spoorweg, de Singel en Kleine Ring van elkaar gescheiden. 
In de analyse wordt er ingegaan op Intra Muros, Oud 
Borgerhout. Oud Borgerhout kan in ruimtelijke zin in drie 
delen worden opgesplitst. Het zuidelijke deel, het noordelijke 
deel en het hart van de wijk, namelijk de Turnhoutsebaan. 
De wijk Borgerhout kan worden gezien als een soort collage, 
dat per bouwblok of straat een eigen karakter heeft. Er zijn 
over de gehele wijk percelen te vinden waar geen bebouwing 
aanwezig is. Deze porositeit zorgt voor een vermindering van 
de ruimtelijke kwaliteit. Deze plekken zijn door onregelmatige 
vorm onaantrekkelijk voor vastgoedontwikkelaars en blijven 
daarom structureel aanwezig in het district. 

Het noordelijk deel

 In het noordelijke gedeelte is er een verschil merkbaar 
in compositie van bouwblokken, de ene keer uniform, de 
andere keer chaotisch. Dat maakt de wijk interessant en er 
is daarom veel te ontdekken. Dit zorgt ook voor verschillen 
in de ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Waar het ene 
bouwblok een goede verhouding heeft tussen typologie 
en vorm, zoals de Bijlstraat (Afb. 23), heeft het andere 
een totaal afwijkende verhouding, zoals de kruising van 
de Helmstraat, Drossaardstraat en Vercammenstraat. Hier 
is het bouwblok letterlijk voor een deel afgebroken en op 
deze lege plek hoogbouw geplaatst, het bouwblok heeft 

daardoor geen eenheid meer en er ontstaat een chaotisch 
beeld. Het noordelijke gedeelte heeft een hoge concentratie 
allochtonen inwoners met een eigen volkscultuur, waarbij 
er een vorm van territorialiteit heerst. De sfeer is hierdoor 
anders dan bijvoorbeeld de binnenstad van Antwerpen, waar 
het ongedwongen is. Het noordelijke deel van Borgerhout, is 
de toegankelijkheid niet optimaal. Dit heeft er mee te maken 
dat het noordelijke deel niet aan grote verbindingswegen is 
gelegen en veel geïsoleerde straten kent. Er is echter wel een 
levendigheid aanwezig in sommige buurten. Die levendigheid 
is zichtbaar op de stoepen langs de woningen en in de publieke 
ruimte. Deze ruimten worden gebruikt door verschillende 
mensen, zoals kinderen die spelen op klimrekken onder het 
toeziend oog van ouderlijk gezag op het Terloplein, jongeren 
die aan het voetballen zijn op het Jan Borluutplein (Afb. 19), 
jongvolwassenen die op een bank zitten in de nabijheid van 
een café langs de Vooruitzichtstraat. In het weekend is er een 
verschil merkbaar in levendigheid die op straat aanwezig is. 
Zo waren er bij het gerenoveerde Krugerpark een groot aantal 
gezinnen te vinden en verderop allochtonen senioren die op 
het Groeningerplein de dag doorbrengen. De ruimtelijke 
kwaliteit van de wijk is duidelijk gerelateerd aan de sociale 
klasse die er woont. Zo is te zien dat de plekken waar recente 
stadsvernieuwing heeft plaatsgevonden meer autochtone 
Belgen wonen in verhouding tot het oude gedeelte waar de 
huizen in slechtere staat verkeren en veel migranten wonen. 
De infrastructuur is over het algemeen in slechte staat. 
Het straatbeeld wordt gedomineerd door asfalt, zonder 
duidelijke wegmarkering en smalle stoepen, hierdoor wordt 
de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van het woonmilieu 
naar beneden gehaald. De straten waar de scheidingen tussen 
straat en stoep beter zijn gedefinieerd, zoals de Gravinstraat 
en Gijselsstraat (Afb. 20), geven de ruimtelijke kwaliteit en 
de kwaliteit van het woonmilieu een hogere waarde. Het is er 
veiliger en de straten zien er onderhouden uit. De bebouwing 
in de straat heeft zoals eerder vermeld een grote diversiteit. 
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Fig. 08: Functie kaart van Borgerhout
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Het hart van de wijk

De Turnhoutsebaan is het hart van de wijk en een ruimtelijke 
grens tussen noord en zuid borgerhout en heeft een eigen 
karakter en atmosfeer. Deze overgang van atmosfeer kan 
men ervaren als men van noorden naar het zuiden wandelt. 
De geïsoleerde straten worden achtergelaten en veranderd 
in een stedelijke, levendige straat zoals die in de binnenstad 
aanwezig is. Opvallend is dat het hart van de wijk wordt 
gedomineerd door commerciële activiteiten. Dit zijn over 
het algemeen goedkopere winkels waar kleding, telefoons of 
etenswaar wordt verkocht (Fig. 08). Er is ook een groot aantal 
eetzaken te zien. De straat is een lint waar de gehele plint aan 
beide zijde van de straat wordt gedomineerd door dit soort 
winkels. Er is levendigheid aanwezig, maar ook straalt het 
een lage waarde uit. Het zou beter zijn als er meer spreiding 
aanwezig was, zodat het noordelijke en zuidelijk deel beter 
wordt verbonden met het hart. Op deze manier ontstaat er 
meer diversiteit wat de levendigheid en veiligheid in de gehele 
wijk ten goede komt en is de ruimtelijke scheiding minder 
dominant. De wijk zou hierdoor meer als een eenheid worden 
gezien.

Het zuidelijke deel

Het zuidelijke gedeelte van Borgerhout, heeft zijn eigen 
atmosfeer. Ook hier is sprake van collage en organische 
vormingen, maar er is wel een groot verschil met het 
noordelijke gedeelte. De straten zijn hier rechter en er is 
daardoor een zakelijkere en uniforme ruimtelijkheid aanwezig. 
Het gedeelte heeft zich in de twintigste eeuw ontwikkeld, 
waardoor de bebouwing een moderner karakter heeft dan 
het noorden. De typologie verschilt ook, er is namelijk meer 
hoogbouw aanwezig. Dit heeft een groot effect op de indeling 
van de wijk. Het kan voorkomen dat bouwblokken rigoureus Sport faciliteiten

Publieke Gebouwen

Woningen

commerciële diensten

Parken en pleinen

Het is duidelijk merkbaar dat de wijk een organische groei 
gekend heeft, doordat er een groot verschil is tussen de 
breedte van de huizen en de hoogte. Er zijn rijen huizen te 
ontdekken die tegelijk zijn gebouwd, en gebouwen die tussen 
bestaande bebouwing is neergezet. Deze manier van bouwen 
van onderaf, geeft de wijk diversiteit, maar het nadeel is dat er 
vaak een chaotisch onsamenhangend beeld ontstaat. Ook de 
ongelijke vorm van de bouwblokken zorgt er voor dat er veel 
strijkijzervormige percelen (Afb.24) en vreemde ongelijke 
percelen zijn ontstaan. Dat komt doordat de bouwblokken 
vaak scherpe hoeken hebben en omdat er zo veel mogelijk 
percelen op een bouwblok werden gepland. 
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worden doorgesneden en er een torenflat is neergezet. 
De relatie tussen bouwblok en torenflat is niet aanwezig, 
waardoor de waarde wordt verminderd en er geen eenheid 
is (Afb. 13). De Plantin en Moretuslei, de grens tussen 
Borgerhout en Zurenborg, heeft net als de Turnhoutsebaan 
een eigen karakter. Het grote verschil tussen beide is dat er 
hier juist geen levendigheid aanwezig is. De straat is gebouwd 
voor grote verkeerstromen. Door deze toegankelijkheid die 
de weg creëert staan langs de weg hoogbouw typologieën, 
voor wonen en werken, publieksfuncties, zoals een school en 
sporthal en commerciële functies, zoals een autoshowroom. 
Ook zijn er in het zuidelijke deel minder publieke ruimtes 

en commerciële ruimtes te vinden. De levendigheid is 
daardoor minder dan in het noorden en de straten zijn saai en 
voorspelbaar. De organische groei van de negentiende eeuw 
in het noorden, is in het zuiden vervangen door een zakelijk 
rechtlijnig grid. Hetzelfde is het geval met de diversiteit. Zo 
is er in het noorden op verschillende plekken langs publieke 
ruimte diversiteit van functies aanwezig en wordt in het 
zuiden meer gebruik gemaakt van concentratie van diverse 
functies. Overdreven gezegd is het noorden een wijk voor de 
voetganger en het zuiden een wijk voor de auto. Het hart van 
de wijk, de Turnhoutsebaan, is de plek waar beide werelden 

Fig. 09: Doorsnede A

Afb. 09 t/m 12: Fotoreeks van doorsnede A
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samenkomen. De concentratie aan wijkbewoners is hier hoog. 
De concentratie aan mensen van buiten de stad is hier ook 
hoog. De Turnhoutsebaan heeft daarom een dubbele functie. 
Het is een leefomgeving voor wijk en district bewoners en 
een verbindingsweg voor mensen van buiten de stad. Het hart 
van de wijk moet daarom een belangrijke rol spelen voor het 
imago van de stad en de totale wijk verbinden. 

Fig. 10: Doorsnede B

Afb. 13 t/m 16: Foto reeks van doorsnede B

Fig. 11: Snedes in de wijk
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Afbeelding 17. De Turnhoutstebaan is een 
verbindingsweg. Er is zijn twee rijbanen voor 
autoverkeer en fietsverkeer, in het midden 
een busbaan en twee trambanen. Hierdoor 
is de verkeersdichtheid relatief groot. De 
Turnhoutsebaan heeft een belangrijke functie 
voor het vervoeren van lokale bewoners en het 
vervoeren van mensen van buiten de stad. Deze 
dominante rol van de infrastructuur zorgt voor 
een fysiek scheiding. Langs de gebouwen zijn er 
stoepen aanwezig voor het winkelend publiek. 
Deze variëren in breedte, waardoor er soms hele 
smalle stoepen ontstaan waar men nauwelijks 
langs elkaar kan lopen. Er is een groot verschil 

in breedte en hoogte merkbaar tussen de 
gebouwen, daardoor wordt het straatbeeld 
chaotisch. Ook is er een verscheidenheid aan 
typologieën, zoals woonhuizen, appartementen 
en hoogbouw. De hoogte van de gebouwen 
wordt steeds hoger naarmate de binnenstad 
wordt genaderd. Dit zorgt voor een trapsgewijze 
verschil in hoogte. Het kan voorkomen dat 
er een aantal gebouwen op een rij ongeveer 
dezelfde hoogte aanhouden van 8 bouwlagen 
en dan opeens worden onderbroken door een 
gebouw van 3 bouwlagen. Deze hiaten zorgen 
voor blinde gevels en zorgen ervoor dat er geen 
eenheid ontstaat. De hoogte verschillen hebben 

geen verhouding tot elkaar en het lijkt erop dat 
men geen rekening houdt met de aanwezige 
context. De gehele plint van de Turnhoutsebaan 
is commerciële ruimte, het is een lint met een 
menging van winkelketens en lokale winkels, 
Er is hierdoor een grote levendigheid aanwezig 
op de Turnhoutsebaan, waardoor en een 
hoge veiligheid is en sociale controle. Er is 
diversiteit aanwezig maar de menging van 
primaire functies en secundaire diversiteit is 
niet voldoende. Ook zorgt deze lintvorming 
voor eentonigheid en worden den omliggende 
wijken geïsoleerd.

Afb. 17: De Turnhoutsebaan
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Afbeeling 18. De Vooruitzichtstraat wordt 
gekenmerkt door zijn ruime opzet en brede 
stoepen. Het heeft een grote variatie aan 
woningen met elk een eigen gevel. De stoepen 
zijn opgevuld met bomen. Deze straat komt 
uit op een plein waar enkele lokale winkels 
aanwezig zijn. Er is hier levendigheid en 
veiligheid door de diversiteit die er aanwezig 
is door deze lokale winkels. De kwaliteit van 
deze straat is dat de hoogte en de breedte van de 
gebouwen ongeveer gelijk is en er grote variatie 
is kleur en gevelvorm. De Orde en variatie zorgt 
voor kwaliteit en eenheid. De straat is helder 
gedefinieerd; rijbanen, parkeerplaatsen, stoep 

met bomenrij en entree naar de huizen. De 
scheiding tussen publiek en privé is duidelijk 
af te lezen. De Vooruitzichtstraat is een van de 
weinige straten in het noordelijk deel die deze 
kwaliteiten heeft. 

Afb. 18: De Vooruitzichtstraat
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Afbeelding 19. Het Jan Borluutplein. Het plein 
is een orientatiepunt in de wijk en geeft een 
extra waarde aan de buurt door de bomen. 
Er wordt overdag gebruik van gemaakt door 
jongeren als speelterrein. Ondanks deze drie 
voordelen, functioneert het buurtpark niet. Dat 
komt omdat er geen winkels aanwezigzijn en er 
geen continue stroom van mensen aanwezig is. 
De plek wordt enkel op bepaalde tijdstippen in 
de dag gebruik, waardoor het voor het grootste 
gedeelte van de stad een ruimtelijk vacuum is. 
De diversiteit ontbreekt hier. 

Afb. 19: Jan Borluutplein
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Afbeelding 20. Het bouwblok tussen 
Gravinstraat en Gijselsstraat heeft een klein 
plein waar kinderen spelen. De straten zijn 
duidelijk gedefineerd; rijbaan, parkeren, stoep. 
Ook hier is er te weinig diversiteit aanwezig 
om het een succesvol buurtplein te noemen. 
Het ontbreken van de diversiteit zorgt er ook 
hier voor dat er geen continue stroom is aan 
mensen. 

Afb. 20: Plein tussen Gravinstraat en Gijselsstraat
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Afbeelding 21. De Florastraat heeft veel 
negentiende eeuwse woonhuizen en de weg 
is bochtvorming, zodat de zichtlijnen worden 
onderbroken. Deze kromme wegen is een 
typisch kenmerk van het noordelijke gedeelte 
van Borgerhout. Deze kromme wegen zijn 
onderdeel van de verdedegingsstrategie die 
men vroeger vaak gebruikte in oude steden. 
Deze straten hebben een grote potentie om in 
een levendige straat te transformeren. Wat hier 
ontbreekt zijn lokale winkeles en gebrek aan 
een menging van primaire functies. Ook is het 
bouwblok te lang waardoor het een geisoleerde 
straat is. 

Afb. 21: Krugerpark
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Afbeelding 22. Het zuidelijke gedeelte van 
Borgerhout heeft een overweegend rechtlijnige 
gridstructuur en is daardoor zakelijke van 
opbouw. In deze afbeelding is de atmosfeer 
van de wijk goed zichtbaar en het verschil 
met het noordelijke gedeelte van Borgerhout. 
De infrastructuur is onduidelijk gedefineerd 
en heeft een gebrek aan straatmeubilair. 
Aan de linker kant staan woningen en aan 
de rechterzijde staat een flatgebouw met 
appartementen. Dit grote contrast in de wijk 
heeft in ruimtelijke zin een groot effect op de 
eenheid. Er onstaan als het ware kleine eilanden 
met elk een eigen identiteit. Er is een chaotisch 

beeld ontstaan en de waarde van de buurt is 
hierdoor laag. Het ontbreken van lokale winkels 
en publieke ruimte zorgt ervoor dat er geen 
levendigheid aanwezig is. De wijk is daarom een 
soort drive in, dat alleen automobiel verkeer 
dient. 

Afb. 22: Vandenpeereboomstraat
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Afbeelding 23. De Bijlstraat in het noordelijke 
gedeelte van Borgerhout geeft de typische 
kenmerk weer van de wijk. Namelijk de 
collagevorming van de bouwblokken met 
een eigen identieit. Deze bebouwing in de 
wijk varieerd in hoogte, maar er is wel een 
verhouding aanwezig in de hoogte verschillen. 
Het is hierdoor niet storend maar juist een 
toevoeging aan het straatbeeld. Er zijn groepen 
woningen aanwezig die in eenzelfdebouwstijl 
gemaakt zijn en gelijktijdig gebouwd zijn. Deze 
varieren in gevelkleur en materiaal gebruik. 
De architectuur van de wijk is levendig. De 
bouwblokken zijn niet al te groot en worden 

ontsloten door twee dwarsstraten, zodat ze 
minder geisoleerd zijn. Deze wijk heeft een 
potentie om een levendige wijk te worden 
met een hoogwaardig woonmileiu, alleen dan 
moeten er meer winkels en publieke functies 
aanwezig zijn en de vervallen gevels worden 
aangepakt.

Afb. 23: Bijlstraat
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Afbeelding 24. De onregelmatigevormen van 
de bouwblokken zorgen coor deze typische 
hoekgebouwen. Deze komen in veelvoud voor 
in het noordelijke gedeelte van Borgerhout. 
In het zuidelijke deel zijn deze gebouwen in 
mindere mate aanwezig. Op deze afbeelding 
is ook de vervallen infrastructuur te zien en 
het gebrek aan duidelijke markering. Het 
wordt hierdoor een troosteloze straat waar 
men alleen komt als men er woont. Het laat 
ook zien dat de gemeente geen structurele 
verantwoordelijkheid neemt in het voorzien van 
een kwaliteitsvolle infrastructuur. 

Afb. 24: Hoekgebouw
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Afbeelding 25. Door heel de wijk Borgerhout 
zorgen deze lege plekken voor verval en 
achteruitgang. Ze hebben een ruimtelijk effect 
doordat er een gat ontstaat en een negatief 
effect op de landwaarde. Deze afbeelding is 
genomen aan het begin van de Turnhoutsebaan. 
De bezoeker komt de stad binnen en het 
eerste wat hij te zien krijgt is verval. Dit heeft 
negatieve concequenties voor het imago van 
de stad. Deze lege plekken zorgen ook in de 
afname van de diversiteit. Het is belangrijk dat 
een stad effecient is ingedeeld en de schaarse 
ruimte die er is, effectief wordt gebruikt.  

Afb. 25: Porositeit
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Afbeelding 26. Deze afbeelding toont een 
nieuwbouwproject dat is gemaakt door AG 
VESPA. 
Deze manier van het aanpakken van de lege 
plekken wordt veel toegepast in het noordelijke 
gedeelte van Borgerhout.
De goede kwaliteit van de architectuur en 
goede prijskwaliteitsverhouding zorgt ervoor 
dat de kwaliteit van de buurt omhoog gaat en 
aantrekkelijk wordt voor een groter publiek. 
Doordat de gebouwen gesubsidieerd worden, 
kan er meer aandacht worden besteed aan de 
architectuur en kunnen woningen voor een 
betaalbare prijs op de markt worden gebracht. 

De fysieke en de sociale samenstelling van de 
wijk verandert daardoor.
Door de kleinschalige aanpak, is de 
transformatie beperkt en zijn de gevolgen 
voor de reed aanwezige bewoners lager, zoals 
stijgende belastingen en kosten. De gebouwen 
zijn echter alleen gericht op wonen en niet 
op een gemengde vorm tussen werken en 
recreeren. Dat is een gemiste kans, want op 
deze manier profiteerd slecht een beperkt 
aantal mensen van deze stadsvernieuwing. Ook 
kan men vragen stellen bij de subsidie die wordt 
toegekend door de gemeente. Dit zorgt ervoor 
dat het natuurlijke proces van marktwerking 

wordt verstoord. Er zou op een andere manier 
een dynamiek op gang moeten komen waardoor 
deze lege plekken marktwerking worden 
aangepakt. 

Afb. 26: Stadsvernieuwing
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Hoofdstructuur

De Kleine Ring, de singel en de spoorweg zijn een fysieke 
barrière voor de wijk. De infrastructuur is dominerend en 
is vooral gericht op motorisch verkeer en openbaar vervoer. 
Er zijn beperkte en slechte mogelijkheden voor voetgangers 
en fietsers. Vanuit de kleine ring en de singel kan het 
verkeer de hoofdverbindingswegen, de Turnhoutsebaan en 
Plantin en Moretuslei. Beide wegen zijn onmisbaar voor de 
toegankelijkheid naar de binnenstad. De Turnhoutsebaan is 
belangrijk voor het bereiken van de woonwijken omdat het 

door het hart van het district loop. De Plantin en Moretuslei 
is geeft toegang tot het zuidelijke deel. 

Substructuur

De substructuur laat een duidelijke integratie zien met de 
omliggende wijken. Het noordelijke gedeelte heeft een 
organische structuur en dat mede is voorgekomen uit de 
geografische ligging. Het zuidelijke deel dat later is gebouwd, 
heeft een meer rechtlijnig grid. Hier is de indeling juist 
functioneel.

Fig 12: Hoofdstructuur Fig 13: Substructuur
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Organische en zakelijke indeling

De ruimtelijke structuur met zijn organische en zakelijke 
indeling, zorgt ervoor dat er een collage ontstaat. Elk deel 
heeft zijn eigen identiteit en orientatie punt en intergratie 
in het stedelijkweefsel. De collage is zowel op grote schaal 
en kleine schaal aanwezig; wijken, straten bouwblokken en 
woninggroepen. 

Openbaar vervoer

Er is een hoge concentratie van verschillende types van 
openbaarvervoer aanwezig op de Turnhoutsebaan. Bus, 
tram en metro. Het noordelijke en zuidelijke deel zijn met 
de bus toegankelijk in beperkte mate. Het is duidelijk dat de 
Turnhoutsebaan een levensader van de stad Antwerpen is. 

Fig 14: Wijk indeling Fig. 15: Openbaar vervoer
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Fig 16: Casestudy “De bretel”

Afb. 27 t/m 32
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7.

8. 7.

8.

Fig. 18: Case study: typische bouwblokken

Fig. 17: Casestudy “Het Laar” 

Afb. 27 t/m 32

Afb. 33 en 34
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Stadsvernieuwing

in Borgerhout



’t stad van iedereen, Patrick Janssens Voormalig 
Burgermeester van Antwerpen

Patrick Janssens, Voormalig Burgermeester van Antwerpen, 
vertelt tijdens een presentatie in Rotterdam over zijn visie en 
handelingen in de Stad Antwerpen.
Elke stad heeft een eigen geschiedenis een eigen grondplan 
een eigen problematiek, daarom is imiteren van een andere 
stad is zinloos, volgens Patrick Janssen
Hij was burgermeester vanaf 2003 tot en met 2009. 
Daarvoor werd het bestuurd door sociaaldemocraten en 
christendemocraten. Volgens Janssens, heeft dit bestuur niet 
goed ingespeeld op de veranderingen die plaats vonden. Er 
kwamen bijvoorbeeld nieuwe rechte partijen op, die veel 
aanhang kenden. De coalitie van 2 partijen die decennia had 
geregeerd, had nu opeens onvoldoende leden, daarom vormde 
alle partijen een coalitie tegen het Vlaamse blok. Er ontstond 
een coalitie die zeer verdeeld was en met veel concurrentie en 
dat had zijn weerslag op de stad. Het leidde tot verdeeldheid 
onder de bevolking, onder de groepen en het oude en nieuwe 
Antwerpen. Antwerpen werd in deze tijden bestempeld als 
een slechte stad, waar het slecht was om te leven waar veel 
problemen heerste, waar werkloosheid was, waar het vuil was 
en waar verkeersproblemen waren. Als men het zich financieel 
veroorloven zou men de stad ontvluchten en omgekeerd trok 
het een sociale achterstand aan, omdat er wel een uitkering 
kreeg of een woning. Dit was de maatschappelijke dynamiek 
die heerste. 
Problemen werden vaak afgeschoven naar de regering, 
waardoor problemen in de stad niet werden opgelost. 
Janssens introduceerde plannen om deze dynamiek te 
veranderen, zo werd er we een plan voor de lange termijn 
opgesteld waar de heersende problemen zouden worden 
aangepakt.
Een nieuw logo was de eerste stap en deze werd langzaam 
geïntroduceerd. Het stadwapen maakte plaats voor een 

modern logo met de slagzin: ’t stad is van iedereen. De 
volgende stap ging over het imago van de stad, men wilde 
er voor zorgen dat Antwerpen een voorbeeld kon geven om 
aan te tonen dat het leven in de stad aantrekkelijker is dan 
wonen buiten de stad. Het moest een stad worden waar geen 
groepen werden uitgesloten en iedereen gelijke kansen heeft. 
De stad moest een interessante plaats worden en om dat te 
creëren werd er geïnvesteerd in infrastructuur, stedenbouw, 
architectuur, mobiliteit, publieke ruimte. Dit is een belangrijk 
beleidsinstrument die de stad op langere termijn kon 
verbeteren. 
Het inzetten op infrastructuur, stedenbouw en architectuur 
was van strategisch belang. Zo werd een autonoom bedrijf 
te maken dat zich met vastgoed bezig hield: AG Vespa. 
Daarnaast werd stadsplanning ook autonoom gemaakt, de 
organisatie werd verkleind en werd minder gehinderd door 
het overheidsapparaat. Ook werd er begonnen met open 
architectuur wedstrijden. Dit zorgden ervoor dat er architecten 
werden aangetrokken die van buiten Antwerpen kwamen. 
Daardoor is de kwaliteit van de architectuur verbeterd.
Rond 2006 werd een beleid ontwikkeld, dat uitgaat van het idee 
dat hardware voor software komt. Een prettig woonklimaat 
staat gelijk aan goede infrastructuur, goede stedenbouw en 
architectuur en Als slechte plekken niet worden aangepakt, 
zorgt het voor problemen rond deze plekken. Plekken die 
hun historische waarde verloren hebben werden nieuwe leven 
in geblazen. Vaak was de stadregering geen eigenaar van de 
gronden. Er zijn dan twee mogelijkheden; de stad koopt de 
gronden of er werd onderhandeld over de ontwikkeling van 
deze gronden, zodat de stad de regie kon voeren over de 
gronden.
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In een bijeenkomst in Rotterdam sprak 
Vormalig burgermeester Janssen over zijn visie 
en handelingen in de stad Antwerpen. Deze 
tekst is gebaseerd op de presentatie die door 
hem gegeven werd.



Afb. 35: Stadsvernieuwing Park Spoor Noord Afb. 36: Stadsvernieuwing Park Spoor Oost

Afb. 37: Van Montfortstraat/Eggestraat Afb. 38: Stadsvernieuwing: Engelselei Afb. 39: Florastraat

Afb. 40: Lindeboomstraat Afb. 41: Stadsvernieuwing Ag Vespa Afb. 42: Stadsvernieuwing Ag Vespa

Afb. 43: Stenenbrug Afb. 44: Jan de Laetstraat Afb. 45: Gijsselsstraat
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Park spoor noord 

Een oude spooremplacement van ongeveer 24 hectare was 
in onbruik geraakt en stond op een strategische locatie. 
Dit gebied zorgde voor een fysieke scheiding van de delen 
eromheen. In eerste instantie wilde men dit gebied volbouwen 
met gebouwen. Het stadbestuur had de mogelijkheid om 
een plan van aanleg te maken en er werd bepaald dat er een 
gedeelte kon worden gebouwd en de overige 18 hectare moest 
een park worden dat werd overgedragen aan de stad. Dit park 
wordt door veel mensen bezocht en heeft de kwaliteit van de 
stad te verbeterd en de waarde van de omliggende huizen is 
enorm gestegen. 

Oud militaire hospitaal

Er stonden hier veel historische gebouwen en het terrein was 
volledig ommuurd. Daardoor trad hier ook een scheiding op 
voor de omliggende wijken. 
Het werd aangekocht voor een kleine 10 mil. Er werden 
basis principes ontwikkeld, zodat er minstens 1 hectare 
aaneengesloten groen zou komen, er 25 procent sociale 
huisvesting (10 koopwoningen, 15 procent sociale huur) zou 
worden gebouwd, waarvan de helft van de woningen voor een 
gemiddeld gezin betaalbaar moesten zijn. Ook moesten er 
grondgebonden woningen en niet alleen maar appartementen. 
Het werd overgedragen aan ontwikkelaars die voldeed aan de 
basis voorwaarde. 

Het eilandje

Een oud verlaten haven gebied dat in onbruik is geraakt. Het 
gebied werd ontwikkeld voor nieuwe bebouwing. Ook hier 
waren voorwaarde aan gesteld. ‘Het Museum aan de stroom’ 
werd gebouwd en veel sociale woningbouw zodat het een 
gemengde wijk werd. 

Ag Vespa

Strategie: de stad van onderaf ontwikkelen en verbeteren. 
Krotten en verloren hoeken worden opgekocht, plekken 
waar de markt geen initiatief zal nemen om het te bebouwen. 
Voor de ontwikkeling van deze gebieden worden jonge 
architecten aangetrokken om ze een kans te geven. Er wordt 
gedurfde architectuur neergezet in wijken waar je het niet zou 
verwachten. Deze gebouwen worden op de markt gebracht, 
er kan op worden geboden en de hoogste bieder krijgt het 
pand. Uit ervaring blijkt dat er ongeveer 15 a 25 % inleveren 
op de investering om het gebouw markt conform te verkopen. 
Deze projecten worden gesubsidieerd. Deze strategie wordt 
veelvuldig toegepast. Het stimuleert omwonende van deze 
moeilijke wijken om hun eigen huizen op te knappen. 
Naast deze ingegrepen, werd er ook aandacht besteed aan 
het beheer van de infrastructuur. Zo wordt er gezorgd dat 
de straten schoon zijn en vernielingen in de publieke ruimte 
worden gerepareerd. 

Conclusie

Het beleid dat is opgezet en de stadvernieuwing, hebben 
Antwerpen een beter imago gegeven. De manier waarop dit 
wordt aangepakt heeft zowel goede als slechte kanten. Er is in 
de stad behoefte aan een dynamiek die door de markt zelf moet 
worden opgepakt. De gemeente kan deze dynamiek stimuleren, 
maar zou het belastinggeld moeten steken in het verbeteren 
van de infrastructuur en openbare ruimte, zoals dat is gedaan 
met park spoor noord. Als het gaat om woningbouw, zouden 
bijvoorbeeld subsidies voor het bouwen van een bepaald type 
woning of appartement een betere aanpak zijn. De gemeente 
zou niet de rol van projectontwikkelaar moeten spelen. De 
stad zou zich daarom moeten focussen op de openbare ruimte 
en minder op de woningmarkt. 
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Mixité als verbindende 
strategie
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Mixité, Mengen en clusteren

In Borgerhout is er in verschillende delen een gebrek aan 
positieve sociale en functionele menging. 
Mixité is een oplossing om dit gebrek aan te pakken. Mixité 
betekent dat er functies worden gemengd, maar ook het 
mengen van woningen voor huurders en woningen voor 
particulieren, kleine woningen en grote woningen en een 
variatie van stedelijke vormen. 
De problemen met monofunctionele gebieden zijn bekent: 
kantoorgebieden veranderen in lege en onveilige gebieden na 
de werkdag, horeca en toerisme zorgen ervoor dat woningen 
uit het stadcentrum verdwijnen. In Borgerhout is dit de 
Turnhoutsebaan, een lange strook met voornamelijk winkels. 
De woningmarkt zorgt er echter voor dat mensen van dezelfde 
inkomensgroep in eenzelfde gebied wonen, dit is te zien in het 
noordelijke en zuidelijke deel van Borgerhout. Hier ontstaan 
geïsoleerde wijken die op zichzelf gericht zijn. De veroudering 
van de populatie in de toekomst en het kleiner worden van 
gezinnen betekent dat het aantal één persoons huishoudens 
en de vraag naar kleinere woningen waarschijnlijk drastisch 
zal toenemen.
Om de verdeling te bevorderen van specifieke groepen en 
mensen in verschillende gebieden is duidelijk een betere 
situatie, zodat sociale, economische en andere problematische 
situatie kunnen worden vermeden. Er wordt op deze manier 
een nieuwe sociale balans gecreëerd.

In steden is het belangrijk dat er een levendigheid is op 
straat. Dit is belangrijk voor de veiligheid en het contact. 
In dit onderzoek naar een goed leefmilieu met mixité als 
onderliggend concept zal gebruikt worden gemaakt van de 
theorie van Jane Jacobs dat beschreven wordt in het boek ‘the 
death and life of great american cities’. Allereerst is het van 
belang dat om te begrijpen dat straten en stoepen in steden 

meerdere doelen dienen dan alleen het verplaatsen van auto’s 
en voetgangers. De atmosfeer van de straten heeft een grote 
invloed op de manier hoe de stad ervaren wordt en over de 
identiteit ervan. Zo is dit ook het geval met veiligheid op 
straat, de veiligheid van de stad is gerelateerd aan de mate 
van veiligheid die men ervaart op straat. Het verschil tussen 
dorpen en steden is dat er in steden veel vreemdelingen 
aanwezig zijn. Er is een verschil tussen de Turnhoutsebaan 
en in de wijken in Borgerhout. Op de Turnhoutsebaan is er 
veel levendigheid en veiligheid en er komen veel mensen van 
buiten de stad. De wijken zijn vaak geïsoleerd, maar er is wel 
sprake van een betrokken groep mensen die een samenleving 
vormen, hier zijn echter wel minder mensen van buiten de 
stad aanwezig. Tijdens het observerend onderzoek dat ik 
verichte in het noordelijke deel,  werd ik veel aangesproken 
door migranten. De mensen vroegen zich af waarom ik foto’s 
maakt. Een korte toelichting over mijn onderzoek, zorgde 
voor begrip en ik kon daarna mijn onderzoek vervolgens. 
De bewoners vroegen zich af wat er zich afspeelt in de wijk 
en waren enigszins achterdochtig door mijn camera, maar 
het gaat te ver om te spreken over de zogeheten ‘turfs’ waar 
jane Jacobs over spreek. Mensen leven er weliswaar tussen 
dezelfde groepen mensen, maar de toegankelijkheid voor 
buitenstaanders is aanwezig. Wel zal er altijd moeten voor 
worden gewaakt dat de relatie met het district behouden blijft. 
Jane Jacobs stelt dat een straat in een stad drie kwaliteiten 
nodig heeft om veiligheid te hanteren.

1. Er moet een duidelijke grens zijn tussen publieke en 
private ruimten. Ze mogen niet in elkaar overlopen 
2. Er moeten mensen zijn die de straten controleren 
op misstanden en actie ondernemen als iemand een misdaad 
pleegt. Gebouwen moeten uitkijken over de straat.
3. De stoep heeft een redelijk continue stroom van 
gebruikers nodig, zodat er genoeg controle is op de straat 
zelf.
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Dit werkt het beste als er levendigheid op straat is. Voor 
levendigheid zijn er winkels, restaurants, cafés en andere 
publieke voorzieningen nodig. Dat is het meest zichtbaar op 
de Turnhoutsebaan, daar is de levendigheid dan ook aanwezig. 
Jane Jacobs schrijft dat er een misvatting bestaat over hoe 
steden werken. Het idee dat mensen die op straat rondhangen, 
naar cafés gaan of hun tijd besteden in winkels, behoefte 
hebben aan meer privacy en goede huizen zodat ze niet op 
straat zouden gaan rondhangen, is een foute gedachte. 
Het sociale leven op straat is belangrijk voor een stad en brengt 
mensen met elkaar in contact. Er moet ook vertrouwen zijn 
onder de mensen die de een straat gebruiken. Onpersoonlijke 
straten, zorgen voor anonieme mensen. In het observerend 
onderzoek kwam naar voren dat de anonieme straten zich 
voornamelijk in het zuidelijke deel bevinden. Er is hier weinig 
levendigheid op straat. Het is in lijn met de theorie van Jane 
Jacobs. Anonieme straten worden voorkomen door gebruik 
te maken van lokale winkels, zodat deze straat een onderdeel 
is van het alledaagse leven. Een goed voorbeeld daarvan de 
wijk is ‘Bar Leon’ aan het Krugerpark in het noorden, de 
lokale winkels aan de Turnhoutsebaan en in het zuiden het 
Koxplein.  Het is belangrijk dat het publieke leven en het 
private leven onafhankelijk zijn van elkaar. Dit zorgt namelijk 
voor de waarborging van privacy en informeel contact. 
Over wijken zegt Jacobs dat er slecht drie type buurten 
bruikbaar zijn. 

1. De stad als geheel (buurt van grote schaal, meer 
mensen dus meer gelijkgestemde mensen)
Antwerpen als stad
2. Straat buurten (buurt op kleine schaal, minder 
mensen, maar meer vertrouwen)
Bijvoorbeeld Turnhoutsebaan, Helmstraat of Moorkensplein
3. Districten van een stad die bestaan uit 100.000 
bewoners of meer (buurt op middelgrote schaal, ) 

Het district Borgerhout

Elk van deze drie buurten heeft andere functies, maar de drie 
vullen elkaar ook aan in een complexe manier. De een is niet 
belangrijker dan de ander en zijn alle drie nodig. Bijvoorbeeld 
hebben mensen uit verschillende buurten dezelfde ideeën en 
intellect, zij zoeken elkaar op. Of er zijn problemen in een 
straatbuurt, waarvoor hulp van de stad nodig is. 
Geïsoleerde buurten zijn vaak grote bouwblokken, deze 
verliezen de capaciteit van collectieve acties om ervoor 
te zorgen dat de overheid de problemen gaat aanpakken. 
Succesvolle buurten zijn geen concrete eenheden, er is geen 
begin en einde te ontdekken. Ze zijn fysieke, sociale en 
economische continuïteiten. De grootte van de bouwblokken 
in Borgerhout is in het noorden vaak onregelmatig van 
vorm en het zuiden een meer geordend grid structuur, de 
bouwblokken zijn vergeleken met de bouwblokken in grote 
metropolen als New York, veel kleiner. De onregelmatigheid 
van de bouwblokken en de straten zorgt enerzijds voor wijken 
die minder toegankelijk zijn en daardoor geisoleerd worden, 
maar niet in de zin van het ontbreken van levendigheid, want 
er zijn juist meerdere manieren om een bouwblok te bereiken. 
Het probleem zit daarom meer in het zuiden, de rechtlijnigheid 
van de straten zorgt ervoor dat alleen de hoofstraten een hoge 
verkeersdichtheid hebben. De zijstraten worden enkel door de 
mensen gebruikt die er moeten zijn.  

Effectieve buurten moeten volgens Jane Jacobs als volgt 
worden gepland

1. Bevorderen van levendige en interessante straten
Het noordelijke deel heeft een grote potentie tot zich tot een 
levendig een interessante wijk te ontwikkelen. Daarvoor is het 
wel belangrijk dat er een infrastructuur wordt aangelegd dier 
geschikt is voor globaal niveau, op lokaal niveau moet het 
worden uitgebreid. In het zuiden zullen de anonieme straten 
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en de bouwblokken eerst moeten worden aangepakt, ook 
hier zal een infrastructuur op globaal niveau moeten worden 
aangelegd, ook hier zal op lokaal niveau een uitbreiding nodig 
zijn. 

2. Maak het weefsel van deze straten zo veel mogelijk 
een continu netwerk, door het hele district. 
De recente aanpassing aan de Gravinstraat en Gijsselsstraat 
zijn hier een goed voorbeeld van om de continuïteit te 
verbeteren. 
3. Gebruik parken, pleinen en publieke gebouwen als 
deel van dit straat weefsel. Ze moeten eiland vormingen en 
monofunctionaliteit tegengaan. Ze moeten het complexe 
weefsel juist verbinden. 
Het observerend onderzoek en de plattegrond van de wijk 
tonen een sequentie van verschillende pleinen, maar de 
kwaliteit is in vele pleinen van lage kwaliteit. 

4. Benadruk de functionele identiteit van gebieden die 
groot genoeg zijn om te fungeren als stadsdistricten. 
Dat is in dit geval de Turnhoutstebaan.
Diversiteit is een natuurlijk verschijnsel van een grote stad. Het 
is makkelijk om in de val te trappen om de stad in categorieën 
in te delen en haar diensten een voor een te analyseren. Bij 
stedenbouwkundige planning worden deze categorieën dan 
bij elkaar gedaan en gebruikt als een generiek model. 
Mixité volgens Jane Jacobs
Om steden te begrijpen moet er juist gekeken worden naar 
de menging van functies en niet functies afzonderlijk. Mixité 
wordt door Jane Jacobs beschreven als diversiteit. Hoe kunnen 
steden genoeg menging voortbrengen tussen functies, genoeg 
diversiteit, door een voldoende aantal van haar territoriums, 
zodat haar beschaving behouden blijft? 
Grote steden zijn bevorderaars van diversiteit en broedplaatsen 
voor nieuwe ondernemingen en ideeën, zo ook Antwerpen.  
Stedelijke diversiteit, mixité, stimuleert en staat meer 

diversiteit toe. 

Om een uitbundige mixité te genereren in straten en districten 
van de stad, zijn 4 voorwaarden onmisbaar:

1. Het district, en zo veel mogelijk gedeelten ervan, 
moeten meer dan één primaire functie dienen, het liefst meer 
dan twee. Dit moet ervoor zorgen dat de aanwezigheid van 
mensen met verschillende agenda’s de plaatsen bezoeken 
met elk hun eigen doel, maar dat ze wel veel van dezelfde 
faciliteiten kunnen delen. 

2. De meeste bouwblokken moeten klein zijn, zodat 
straten en de mogelijkheid om de hoek om te gaan in veelvoud 
voorkomt.

3. Een district moet een goede mening hebben van 
gebouwen uit verschillende tijdsperiodes en van verschillende 
conditie. Inclusief voldoende oude gebouwen zodat deze 
variëren in het economisch rendement dat ze produceren. De 
menging moet fijnmazig zijn. 

4. Er moet een voldoende dichtheid van concentratie 
aan mensen aanwezig zijn, voor welke reden ze er ook zijn. 
Inclusief bewoners van de huizen die aanwezig zijn.

Mengen en clusteren van primaire en secundaire functies
Succesvolle straten worden op verschillende tijden gebruik. 
Dat is belangrijk voor sociale en veiligheidseffecten, maar 
ook het economische effect. Net als parken moeten winkels 
en ondernemingen gebruikt worden door mensen, als ze 
niet gebruikt worden dan zullen ze verdwijnen of zelf niet 
aanwezig zijn. In populaire straten is de continuïteit van 
beweging afhankelijk van de economische basis van standaard 
gemengde functies. 
De Turnhoutsebaan is een populaire straat en heeft een 
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duidelijke menging tussen wonen, werken en recreëren. In 
sommige straten is de spreiding van winkelend publiek zeer 
laag. Het komt voor dat sommige winkels slechts enkele uren 
per dag worden bezocht en de rest van de dag nauwelijks. 
Zoals de pizzeria aan de Vooruitzichtstraat. Hier zijn slecht op 
een aantal tijdstippen mensen aanwezig, de continue stroom 
is hier niet aanwezig. Voor continuïteit is het belangrijk om 
een groot aantal mensen te trekken tussen twee en vijf uur in 
de middag, in de avond en op zaterdag en zondag. 

Primaire functies

Het toepassen van diversiteit, kan alleen als het duidelijk is 
wat diversiteit inhoud. Er zijn twee soorten functies nodig 
voor diversiteit. De eerste, primaire functies, zijn functies 
die mensen naar specifieke plaatsen brengen, omdat het een 
soort bakens zijn. Dit zijn kantoren, fabrieken en woningen. 
Bepaalde types van entertainment, onderwijs en recreatie zijn 
ook primaire functies. Tot een bepaalde hoogte behoren ook 
museum, bibliotheken en galerijen hiertoe, maar niet allemaal. 
De menging van de typewoningen in de wijken van het district 
Borgerhout zijn voor het grootste deel van dezelfde soort. Het 
zijn vaak gezinswoningen in een bouwblok. Er zijn op een 
aantal plekken hoogbouw appartementen in geplaats in de 
omgeving, maar deze zijn niet geïntegreerd in een bouwblok 
waardoor er geen menging ontstaat maar scheiding.  Het 
kan niet altijd worden afgeleid van het uiterlijk van deze 
primaire functies, hoe effectief een primaire functie is voor 
het aantrekken van mensen. Soms trekt een goed uitziend 
gebouw minder bezoekers dan het andere met een gelijke 
functie, zoals een bibliotheek. Zoals veel culturele gebouwen, 
zijn bibliotheken een combinatie van primair gebruik en van 
praktisch gebruik. Een hoofdbibliotheek van grote afmetingen 
en die veel boeken op voorraad heeft, is belangrijker dan een 
kleinere. Maar als de kleinere bibliotheek die een rol speelt als 
element in de stad, dan is deze belangrijker. Het is van belang 

om de prestatie in de vorm van gebruikers te zien als men de 
werking van gemengde primaire functies wil begrijpen. Een 
primaire functie op zich zelf is ineffectief voor het creëren 
van diversiteit voor een stad. Als een combinatie van primaire 
functies een stroom van bezoekers gedurende een bepaald 
dagdeel trekt, dan is er ook niets verbetert. Het is dus van 
belang dat er een combinatie van primaire functies wordt 
gecreëerd dat mensen op verschillende tijdstippen naar deze 
straat brengt. Dan is het effect economisch stimulerend: een 
vruchtbare omgeving voor secondaire diversiteit. 

Secundaire functies

Secondaire diversiteit is een term voor ondernemingen, die 
groeien als een reactie op de aanwezigheid van primaire 
functies, om de mensen te dienen die de primaire functies 
gebruiken. Deze secondaire diversiteit moet wel een 
verscheidenheid van primaire functies dienen anders zijn 
ze inefficiënt, zo is een winkelcentrum dat slecht bewoners 
dient, hele delen van de dag leeg. Effectieve secundaire 
diversiteit zou dan bestaan uit een straat waar gedurende de 
dag boodschappen kunnen worden gedaan, men tijdens de 
lunhpauze kan eten in een luchroom en in de avond naar een 
café kunnen gaan. Op deze manier is er gedurende de dag op 
vershillende tijdstippen, levendigheid op straat.
Het gaat dus om het dienen van de gemengde primaire 
functies. Zo kan er een grote variatie en spreiding ontstaan 
van gespecialiseerde ondernemingen. Als dit proces in gang is, 
blijft het groeien in omvang en komen er steeds meer mensen 
op af. Als de secundaire diversiteit voldoende kan groeien en 
er voldoende unieke en speciale ondernemingen zijn, dan kan 
de accumulatie ervan een primaire functie op zichzelf worden. 
Een voorbeeld hiervan is de Meir in Antwerpen. 

Effectieve mixité
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Mensen die de straten op verschillende tijdstippen gebruiken, 
moeten ook op dezelfde straat zijn. Als de straten gescheiden 
zijn, dan is er geen reële menging aanwezig. Ook moeten deze 
mensen bepaalde gemeenschappelijke faciliteiten gebruiken. 
De mensen die op straat zijn op een bepaalde tijd in de dag 
moet in verhouding zijn met het aantal dat de straat op een 
andere periode in de dag gebruikt. Financial districten zijn 
een voorbeeld van inefficiënte stads gebieden. Steden hebben 
behoefte aan oude gebouwen, het is zelf zo belangrijk dat 
zonder deze oude gebouwen er geen energieke straten en 
districten zich kunnen ontwikkelen. Met oude gebouwen, 
worden niet de categorie historische gebouwen bedoeld, of 
oude gebouwen die zijn gerenoveerd en een excellente staat 
verkeren, hoewel ze ook goed zijn voor de stad. Met oude 
gebouwen bedoelt Jane Jacobs de normale, simpele gebouwen 
van lage waarde, inclusief versleten gebouwen. Als er alleen 
nieuwe gebouwen in een gebied aanwezig zijn, dan kunnen 
er alleen een select aantal ondernemingen zich daar vestigen 
door de hoge kosten van nieuwbouw. Hierdoor zullen de 
kosten ook hoger zijn, zoals de huur van het pand of een 
rente. Deze kosten zijn relatief gezien hoger, dan er voor 
oudere gebouwen wordt gerekend. 

Conclusie

Voor Borgerhout is de Turnhoutsebaan een voorbeeld 
van effectieve mixité, er is voldoende verscheidenheid aan 
woningen en winkels. Wel zijn deze gebonden aan individuele 
percelen, waardoor het clusteren minder aanwezig is. Ook de 
mogelijkheid om verschillende groepen mensen in een gebouw 
te huisvesten zou een aanwinst zijn voor het gebied. De sociale 
mengen zou daardoor toenemen en ook zullen er nieuwe 
aanbod aanwezig die voorziet in de behoefte van verschillende 
soorten mensen. Ook zijn er voldoende oude gebouwen 
aanwezig zodat er verschillende type ondernemingen zich 
kunnen vestigen. Het is belangrijk dat de context wordt 

gehandhaafd. De dynamiek van de Turnhoutsebaan zet zich 
echter niet door in de omliggende gebieden, waardoor de 
levendigheid en ontwikkeling hier minder aanwezig is. Het is 
belangrijk dat deze meer word verspreid in het gebied rondom 
te Turnhoutsebaan. 

Een goede mix van functies die elkaar aanvullen en in de 
nabijheid van elkaar worden gebouwd, zorgt ervoor dat 
gebouwen met elkaar in verbinding komen. Er wordt op deze 
manier voorkomen dat er mono functionaliteit ontstaat en er 
zal meer levendigheid op straat zijn gedurende de dag. Door in 
te zetten op verschillende functies, zullen er ook verschillende 
type mensen worden aangetrokken worden tot het gebied. 
Op deze manier ontstaat er een aantrekkelijk gebied waar 
verschillende groepen mensen kunnen wonen. 
Nu de kracht van Mixité is beschreven en de uitvoering 
daarvan, moet er als volgt worden gekeken op welke manier 
en schaal dit in Borgerhout kan worden toegepast. 

 



Fig. 19: Strategie 1. Borgerhout



Strategie 1. Mixité in poreuse bouwblokken

Met deze strategie kan er van onder af worden ingegrepen 
in de wijk om de ruimtelijke structuur te herstellen en het 
stimuleert de bewoners om aan vernieuwing deel te nemen. 
Deze bouwblokken zijn vaak poreus doordat er een nieuwe 
typologie is toegevoegd aan een bestaand bouwblok, er huizen 
zijn afgebroken of de verkavelingsstructuur er onregelmatig is 
waardoor er restruimten overblijven die moeilijk te bebouwen 
zijn. 
Deze strategie is praktisch van aard en levert direct een 
verbetering aan het straatbeeld.  Het concept van Mixité 
wordt toegevoegd in de bestaande context. 
Het voordeel aan deze strategie is dat de oude bebouwing 
behouden blijft. Daardoor zijn er de mogelijkheden voor 
ondernemingen om een secundaire functionaliteit te creeren. 
De nieuwebouw is een menging en clustering van primaire en 
secundaire functies. 

Deze vorm van stadvernieuwing respecteert de context en  
er hoeven weinig gebouwen worden gesloopt. Zo worden de 
ontwerpen geintergreerd in de bestaande bouwblokken en zal 
het imago van de stad verbeteren. 

Fig. 20.



Fig. 21: Strategie 2. Borgerhout



Strategie 2. Mixité: Nieuwbouw

Deze strategie is een grote ingreep in het bestaande stedelijke 
weefsel. Het voordeel is dat er meer vrijheid is in het ontwerp 
en het concept van mixité in een totaal bouwblok kan 
worden  geintroduceerd. De aansluiting met de bestaande 
bouwblokken zal hier belangrijk zijn, want anders zal het blok 
een geisoleerd gedeelte worden in de stedelijke omgeving. De 
schaal en massa van het gebouw moet daarom aansluiten op 
de context en fijnmazig zijn. Het karakter van superblok moet 
worden vermeden, omdat deze de sociale, maatschappelijke 
en economische balans in de wijk zal verstoren. Juist het 
betrekken van de omgeving en een infrastructuur te creeren op 
globaal en lokaal niveau, is essentieel.  Deze strategie vereist 
een grote investering en zal het straatbeeld veranderen. 
Deze strategie is voor het zuidelijke deel van het district 
geschikt, omdat hier de bebouwing niet om elkaar is afgestemd 
en er grote wijzigen nodig zijn om de balans te herstellen.

Conclusie 

De strategie die het beste kan worden toegepast is strategie 
1. De reden voor deze keuze is dat het een toevoeging zal 
zijn op de stad en de lege plekken opvult. Het van onder af 
opbouwen zorgt ervoor dat de sociale balans in de wijk niet uit 
evenwicht raakt. Ook zal het draagvlak voor het aanpakken 
van lege vervallen plekken hoger zijn dan het slopen van 
bestaande functionerende gedeelten van de stad. Het imago 
van de stad wordt op deze manier verbeterd. Strategie 2 zou 
kunnen worden toegepast als er de er geen lege percelen meer 
aanwezig zijn in de stad of als er een grote hoeveelheid aan 
oude vervallen panden aanwezig is. Er zal nu worden gekeken 
naar case studies die aan deze strategie voldoen, cases waar 
er nieuwbouw wordt geïntegreerd in bestaande bouwblokken.

Fig. 22.
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Case

Studies



Leibnizkolonnaden, Hans Kollhoff 

Woningen, winkels, kantoren en kinderopvang
Walter-Benjamin-plantz, Wielandstrasse/Leibnizstrasse, 
Berlin-Charlottenburg, Duitsland 1995-2001
De meeste pleinen in Berlijn uit de 18de eeuw werden gezien 
als decoratieve pleinen en veranderden vaak in tuinen. 
De pleinen uit de 19de eeuw waren zonder uitzondering 
decoratief en gebruikt als oversteekplaatsen, met een kerk op 
de kruising. In de 20ste eeuw werden pleinen vooral gebruikt 
als kruising en rotondes, die worden bepland. Er was een 
zekere angst voor leegte als het op pleinen aankwam in de 
deze tijden in het noorden van Duitsland. In het zuiden werd 
anders omgegaan met pleinen zoals in München en Karlsruhe. 
Hier zijn veel lege en neutrale pleinen te vinden, waar men 
de sfeer van Italië kan waarnemen. Walter Benjamin Platz, 
zou de eerste Italiaanse piazza van Berlijn kunnen worden 
genoemd, na Gendarmenmarkt. 
De twee gebouwen die Hans Kollhoff aan dit plein heeft 
ontworpen bestaan uit een ondergrondse parkeergarage, 
winkels, restaurants, appartementen, woningen, kantoren en 
een kleuterschool. 
De bestaande bouwblok is opengebroken en aan gevuld met 
de twee nieuwe gebouwen in een u vorm, waar het plein 
tussen loopt. Het bouwblok is nu verdeeld in twee delen, en 
is veranderd naar het typische Berlijnse bouwblok met een 
binnenplaats. 
De twee individuele gebouwen aan het plein vormen een 
eenheid samen en hebben eenzelfde materialisering van grijs 
zandsteen en eenzelfde structuur. De gebouwen zijn 108 
meter lang en hebben een breedte van 32 meter. 
De gebouwen hebben zeven en acht verdiepingen. De 
tektoniek van het gebouw laat duidelijk het monolitische 
karakter van het complex zien en zorgt voor een schaal dat 
past bij het voetgangersverkeer op het plein. Doordat het 
ritme en de vormen van de ramen en daklijsten varieeren, 

wordt er informatie geleverd over de inhoud van het gebouw. 
Aan weerszijde van het plein zijn er kolommengalerijen 
gemaakt met een hoogte van twee verdiepingen, deze zorgen 
ervoor dat de publieke ruimte word vergroot en deze in het 
de gebouwen wordt getrokken. De balustrades op de daken 
representeren hangende tuinen. De hallen in de kolommen 
galerij zijn de ontsluiting van de gebouwen en geven toegang 
tot het plein.
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Fig. 23: Situatie tekening
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Afb. 46: Leibnizkolonnaden
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Afb. 47: Beganegrond Afb. 48: Verdiepingsvloer

Afb. 49: Zijgevel en dwarsdoorsnede Afb. 50: Voorgevel en langsdoorsnede
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Fig. 24: Gevelfragment
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Afb. 51: Details van gevel Afb. 52: Voorgevel 
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Fig. 25: Deelplattegrond van 4 appartementen

Portiek ontsluiting
L-vormige plattgrond aan twee gevelzijde
Rechthoekige plattegrond aan één gevelzijde 

Afb. 53: deelplattegrond 



Programma en gevel

Het gebouwen complex is in verschillende zones opgedeeld 
(Afb. 54) Kantoren, woningen (particulier en sociaal), hotel en 
kleuterschool. Ondergronds bevindt zich een parkeergarage.
Kantoren aan de kopse kant van het gebouw van hebben 
zeven bouwlagen. De functies aan de langzijde hebben acht 
bouwlagen. Hierdoor zijn de gebouwen verdeeld in units. 
Er is sprake van een portiek ontsluiting, voor de kantoren 
en woningen (fig.25) De gelaagde verdeling van de grijze 
zandsteen platen is gebaseerd op twee principes, waardoor het 
gebouw een chiaroscuro karakter krijgt. Kollhoff zegt daar 
het volgende over:
Het eerste principe gaat uit van het gebouw als abstracte doos. 
De tweede behandelt het gebouw op een objectieve manier: de 
platen moeten worden gerangschikt volgens een structureel 
beginsel. Na een structureel proces, naast de lang vergeten 
vormen van expressie, ontstaan andere mogelijkheden die 
verder gaan dan de loutere kwestie van de verdeling van het 
gewicht, maar de focus leggen op de relatie met de fysieke 
aanwezigheid van de mens. Dit is waarom er wordt aangestuurd 
- vooral op het plein, waar het gebouw niet langer een volume 
is, maar een oppervlak - dat wanneer de gevel wordt gebouwd, 
de bekleding moet worden gelaagd, hierdoor ontstaat een 
verhoogd effect. De gevelplaten kunnen worden toegepast 
in een gelaagde wijze, achter elkaar, zonder problemen. De 
openingen worden bedekt en de aansluitingen zijn alleen 
zichtbaar in de nabijheid van de architraaf. Een subliminale 
architectonische vorm geeft een monolithische indruk en 
biedt een spel van licht en schaduw, dat zo indrukwekkend 
is voordat de steen is gehouwen. De gevels zijn symmetrisch, 
maar zijn niet identiek. Ze varieerden in hun structurele 
expressie, maar delen een gemeenschappelijk kader dat is 
afgeleid van de dakranden en continuïteit van de colonnade.
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Kantoren

particulieren woningen

sociale woningen

kantoren en kleuterschool

hotel en kleuterschool

ondergrondse parkeergarage

Afb. 54: Programma 
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Afb. 55: Quartier Schützenstrasse



Quartier Schützenstrasse, Aldo Rossi 

Het ontwerp van Aldo Rossi voor deze plek in Berlijn, kenmerkt 
zich door twee aspecten van de Berlijnse wederopbouw. 
Ten eerste het repareren van karakteristieke en historische 
bouwwerken en ten tweede de integratie van nieuwbouw in 
een bestaand bouwblok. Het bestaande gebouw is niet van 
een grote historische waarde, maar geeft wel de identiteit 
weer van Berlijn vóór de oorlog. Het gebouw was geinspireerd 
op traditie van Schinkel en op de Beaux-Arts modellen. 
De hoofgedachte van het ontwerp van Aldo Rossi is het 
repareren van het bouwblok met gebouwen in de stijl 
van deze 19de eeuwse Berlijnse architectuur (Afb. 55). 
De materialisering is daarbij vrij opmerkelijk te noemen 
doordat deze van traditioneel tot modern variëren en een 
rijk palet aan kleuren is toegepast. Het ontwerp is een soort 
architetonische collage en tegerlijkertijd verwijst het naar 
een Romeins palazzo. Er ontstaan analogieën die ook door de 
Berlijnse architecten Schinkel en Schluter werden toegepast. 
De geschiedenis laat zien dat Berlijn wordt gekenmerkt door 
grote binnenplaatsen, die openbaar of prive terrein waren. 
De binnenplaatsen vormden een overgangselement, waarbij 
de stad en de bouwblokken met elkaar in verbinding komen 
te staan door de mogelijkheid van het doorkruisen. De 
interne ruimtes van het blok zijn geordend en worden door 
de binnenplaatsen met elkaar verbonden. De gebouwen in 
het bouwblok vormen een eenheid door gebruik te maken 
van dakranden en kroonlijsten. Op deze manier wordt via 
een historisch perspectief een poging gedaan om de stad 
te reconstrueeren. De typologieen die zijn gebruikt in het 
bouwblok, geven de indruk dat er verschillende functies 
aanwezig zijn in het gebouw. Woonhuizen, winkels, kantoren 
en galerijen. 
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Fig. 26: Sitautie tekening



74

Afb. 56: Schetontwerp van Aldo Rossi
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Afb. 57: Aanzicht Zimmerstrasse

Afb. 58: Aanzicht Schützenstrasse

Afb. 59: Aanzicht Markgrafenstrasse

Afb. 60: Aanzicht Charlottenstrasse
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Afb. 61: Beganegrond Afb. 62: Verdiepingsvloer

Fig. 27: Ontsluiting Beganegrond Fig 28: Ontsluiting Verdiepingsvloer

Binnenplaatsen (Fig. 29)

Verticale routing

Onstluiting 1

Ontsluiting 2

Ontsluiting 3

Ontsluiting 4

Bestaande bebouwing
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Programma en gevel 

De ontsluiting van het gebouw is verdeeld over vier gebieden. 
Op de beganegrond kan het gebouw betreden worden via 
publieke ingangen, in het gebouw zijn er aparte ingangen 
voor het private domein waar de wooneenheden zich 
bevinden en twee hotels. Er zijn ook ingangen die direct 
naar het private domein leiden. In de plint van het gebouw 
bevinden zich winkels en diensten. Ondergronds is een 
parkeergarage aanwezig.  Er zijn wordt gebruik gemaakt 
van een portiek ontsluiting, corridor ontsluiting en verkorte 
gallerij ontsluiting. De corridoronstsluiting betekent dat de 
vloeren van gelijkehoogte zijn. Door de meerdere ingangen 
kunnen  gebouwen met een afwijkende vloerhoogte via een 
aparte ingang worden betreden. De gevels hebben een eigen 
identiteit en zijn gerelateerd aan het interne programma, 
maar er word ook gebruik gemaakt van clustering, zodat 
het mogelijk wordt om ontsluiting te delen. Er is hier sprake 
van menging en clustering dat als een referentie kan worden 
gebruikt voor het concept mixité.

Fig. 31: Programma

Fig. 30: Gevel Charlottenstrasse
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Afb. 63: Gevel, plattegronden en doorsnede Gijselsstraat/Gravinstraat



Gijselsstraat/Gravinstraat

Het project is gebouwd op de kruising van de Gijselsstraat en 
Gravinstraat in Borgerhout. Op deze plek stonden verkrotte 
woningen, deze hadden een negatief effect op het straatbeeld. 
Het ontwerp is gemaakt door “De Smet Vermeulen architecten. 
De opdracht was om drie grondgebonden woningen te 
ontwerpen met een levendige gevel dat aan een speelpleintje 
grenst. Het gebruikte metselwerk en het kleurgebruik is 
gebaseerd op de context van het bouwblok. 
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Afb. 64: oude sitautie

Afb. 65: Maquette van het gebouw
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Afb. 66: Plattegronden en doorsnede Van Montfortstraat/Eggestraat



Van Montfortstraat/Eggestraat

De locatie is gelegen aan het Groeningerplein, op de grens 
van Borgerhout. Deze plaats, waar voorheen een tankstation 
heeft gestaan, was een aantal jaren een open plek in het 
bouwblok. Het ontwerp werd gemaakt door Cuypers & Q 
architecten. Zij ontwierpen een zogenaamde tweelingwoning 
voor deze hoek. Twee woningen die gespiegeld zijn geplaats, 
accenturen de hoek. De gevels hebben een duidelijk ritme met 
een afwisseling van gesloten en open vlakken. Het gebouw 
heeft een flexibiliteit door de doordachte plattegrond en de 
structuur die is gebruikt.
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Afb. 67: Schema van het Programma

Afb. 68: 3d model van het gebouw

Afb. 70: Voorgevel
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Locatie

keuze



Locatie keuze

De strategie die is gekozen waar nieuwbouw wordt 
geïntegreerd in een bestaand bouwblok zal worden toegepast 
op een plek waar er lege plekken aanwezig zijn.
De wijk Borgerhout heeft te maken met veel porositeit in de 
bouwblokken. Als men de stad binnen rijd is dit direct zichtbaar 
aan de Turnhoutsebaan. Het imago van de stad wordt hierdoor 
aangetast; het toont een stad waar verval aanwezig is. Door 
de schaarsheid van beschikbare bouwgrond, is het belangrijk 
om de stad zo efficiënt mogelijk te benutten. Daardoor is het 
onlogisch om bestaande bebouwing met de bijbehorende wijk 
dynamiek te slopen. De lege plekken aan Turnhoutsebaan, 
Stenenbrug, Gravinstraat en Gijselsstraat woorden daarom 
gekozen als locaties voor het afstudeerproject. Het masterplan 
(fig.33) laat zien om welke gebieden het gaat. Deze plekken 
geven de mogelijkheid om meer spreiding te creëren en 
een eenheid te creëren tussen het noorden en het zuiden. 
De fysieke grens die de Turnhoutsebaan creëert, is een 
stedenbouwkundig probleem dat door stedenbouwkundige 
zal moeten worden opgelost. Als architect kan er wel een 
eenheid en een identiteit worden neergezet zodat er relaties 
onderling tussen de gebouwen worden gecreëerd. Dat zal 
worden gedaan door vorm, materiaal en kleur. 
Mixité zal het onderliggende concept zijn voor deze 
wijkvernieuwing zodat elk gebouw eigen functies heeft en 
elkaar aanvullen. Elk gebouw speelt hierdoor een belangrijke 
rol met elk zijn eigen kwaliteiten om de leefomgeving te 
verbeteren.
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Fig. 32: Sitautie tekening
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Fig. 33: Masterplan
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Masterplan Turnhoutsebaan

Mixité als verbindend element

De vier locaties zijn, op een na, lege plekken in het bouwblok. 
Deze worden opgevuld met bebouwing van gelijke materialen, 
kleuren en vormen, zodat er orde en variatie ontstaat. Het 
uitgangspunt van het masterplan is om een logische diversiteit 
te creëren dat aansluit bij de theorie van Jane Jacobs. Er zal 
daarom een menging ontstaan van verschillende functies, 
waar elk gebouw een toevoeging zal zijn op het geheel van 
gebouwen, zodat ze elkaar aanvullen. De gebouwen zullen 
samen een eenheid vormen met een duidelijke identiteit. 
Hierdoor worden de beide delen van het district met elkaar 
verbonden. De functies die in de plint van het gebouw zitten 
moeten zorgen voor diversiteit, zodat er een levendigheid 
opgang komt op verschillende tijdstippen van de dag. Dit zal 
zowel op de Turnhoutsebaan als op de aansluitende wegen 
worden geïntroduceerd, zodat er een aanzet wordt gemaakt 
om de diversiteit in het stedelijk weefsel van de wijken te laten 
ontwikkelen. Door de ruimte op een efficiënte manier in te 
delen die aansluiten op de bestaande context, zal de toegang 
tot Antwerpen een beter imago verkrijgen. De lokale bewoners 
en de bezoeker van buiten de stad moeten baat hebben bij 
dit nieuwbouwproject. Er zal een mix worden gemaakt van 
primaire functies zoals werken, wonen en recreëren, met 
elk hun eigen verschillen. In werken betekent dit kantoren 
en winkels, in wonen appartementen voor verschillende 
doelgroepen en in recreëren culturele en ontspanningsruimte. 
Deze mix zal een broedplaats moeten worden voor diversiteit, 
die een dynamiek opgang moet brengen die zich langzaam zal 
verspreiden over de twee delen van het district.

Afb. 71: Aanzicht op de lege percelen aan beide zijde van de Turnhoutsebaan
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Primaire functies

-particuliere woningen
-sociale huurwoningen
-kantoren
-praktijken

secundaire functies

-lokale winkels 
-restaurant and café
-cultrureel educatief centrum

Primaire functies

particulieren woningen
sociale huurwoningen

Secundaire functies

kinderopvang
lokale winkels
sportcentrum

Primaire functies

-particulieren woningen
-sociale huurwoningen

secundaire functies

-buurtcentrum

Primaire functies

particulieren woningen
sociale huurwoningen

Secundaire functies

hotel 
restaurant 
café

Leefmileu publiek

publieke binneplaats
buiten terras
tijdelijke evenementen

Leefmileu privaat

private binneplaats
collectieve tuin 

Infrastructuur global

infrastructuur vereenvoudigen
infrastructuur vernieuwen

Infrastructuur lokaal

verbreding en heraanleg stoepen
bomenrij langs de straat voor schaduw
en recreatie

Fig. 34: Mixité concept en programma
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Guidelines mixité voor het masterplan en programma 

De guidlines worden omgezet in programma’s voor de 
percelen en het gebied van het masterplan. (figuur 00)

-Leveren van een adequaat aanbod van infrastructuur 
op metropool niveau, zodat het beeld van de stad wordt 
versterk. Daarvoor is een diversiteit aan types en faciliteiten 
op verschillende niveaus nodig; mengen en clusteren van 
verschillende faciliteiten, van sport tot cultuur, zodat er rijke 
en efficiënte stedelijke gebieden worden ontwikkeld 

-Mengen van lokale faciliteiten binnen de publieke centra met 
faciliteiten van een hoger niveau.

-Creëer een leefomgeving van kwaliteit voor verschillende 
groepen mensen: studenten, jonge gezinnen met of 
zonder kinderen, één persoons huishoudens, senioren en 
gehandicapten. 

-Verbeter de sociale en functionele mix om de rol van wonen 
te benadrukken in de binnenstad, zodat ‘disneyfication’ wordt 
tegengegaan en de veiligheid van de publieke ruimte word 
gewaarborgd. Dat kan door het verhogen van menging in 
monofunctionele gebieden.

-Het verbeteren van de omgeving: Om nieuwe bewoners naar 
Borgerhout te trekken is het nodig om de kwaliteit van de 
publieke ruimte te verbeteren.  Stoepen worden verbreed en 
helder gedefineerd. De Turnhoutsebaan transformeren tot 
een eenrichtingweg zou de publieke ruimte ten goede komen 
en de verkeersdichtheid verlagen. Deze zal naar de binnenstad 
leiden. 

-Het district, en zo veel mogelijk gedeelten ervan, moeten 
meer dan één primaire functie dienen, het liefst meer dan 

twee. Dit moet ervoor zorgen dat de aanwezigheid van mensen 
met verschillende agenda’s de plaatsen bezoeken met elk 
hun eigen doel, maar dat ze wel veel van dezelfde faciliteiten 
kunnen delen

-De meeste bouwblokken moeten klein zijn, zodat straten en 
de mogelijkheid om de hoek om te gaan in veelvoud voorkomt.

-Een district moet een goede menging hebben van gebouwen 
uit verschillende tijdsperiodes en van verschillende conditie.
 Inclusief voldoende oude gebouwen zodat deze variëren in 
het economisch rendement dat ze produceren. De menging 
moet fijnmazig zijn.

- Er moet een voldoende dichtheid van concentratie aan 
mensen aanwezig zijn, voor welke reden ze er ook zijn. 
Inclusief bewoners van de huizen die aanwezig zijn.

Gebouw functies worden zoveel mogelijk geclusterd en 
gemengd. Dit wordt doorgevoerd op het niveau van indeling 
van de plattegronden. Er ontstaan op deze manier ruimtes 
met dubbele functies. Bijvoorbeeld een boekenwinkel 
gecombineerd met een luchroom. Een appartement 
gecombineerd met een kantoor of praktijk. 
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Locatie analyse

Context
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Blok 3.

Blok 4.

Bouwblokken aan de Turnhoutsebaan

De analyse van de locatie is van belang om een goed beeld 
te krijgen over de ruimte die bebouwd kan worden en de 
context van de omgeving. De vier plaatsen die gekozen 
zijn grenzen allen aan de Turnhoutsebaan, maar zijn elk 
afzonderlijk geïntegreerd in een eigen bouwblok. De context 
van de Turnhoutsebaan en de context van de individuele 
bouwblokken samen zijn van belang. Deze bepalen de vorm 
van het ontwerp, de keuze van elementen en materialen, voor 
de vier nieuwbouw projecten. 
De bebouwing in blok 1. heeft drie bouwlagen. De typologie 
van het blok bestaat uit individuele gezinswoningen. De plint 
van de gebouwen is in verhouding tot de andere verdiepingen 
hoger. Deze varieert tussen 3,5 en 4. meter hoogte. De 
overige verdiepingen zijn ca. 3 meer. De gebouwen hebben 
een zadeldak. Op enkele daken zijn dakkappelen gebouwd. 
De nok hoogte zijn ongeveer gelijk aan elkaar en ongeveer 15 
meter hoog. Het materiaal bestaat uit metselwerk van lichte 
geeltinten en grijstinten. 
Bouwblok 2 heeft ook een verhoogde plint. Hier zijn kleine 
winkels en kantoren in gevestigd. De typologie varieert, 
er zijn gezinswoningen en appartementen aanwezig. De 
gebouwen hebben vier tot vijf bouwlagen en zijn daarmee in 
verhouding met de straatbreedte van de Turnhoutsebaan. De 
gezinswoningen hebben een zadeldak en de appartementen een 
plat dak. Wat aan de gevels opvalt, is het gebruik van erkers. 
Deze variëren in vorm en hoogte. De meest voorkomende is 
een halve hexagoon. Daarnaast zijn er half ronde vierkante 
en ovale erkers. De erker kan een halve, een hele of meerdere 
bouwlagen beslaan. 
In bouwblok 3. is de verhoogde plint ook aanwezig. De 
typologie bestaat uit hoogbouwappartementen en enkele 
gezinswoningen. De appartementen hebben een plat dak 
en de laatste verdieping is terug gelegen ten op zicht van 

de gevel. De gezinswoningen hebben een zadeldak. De 
gebouwen hebben drie, vijf, zeven en acht bouwlagen. Het 
bouwblok verschilt daarmee van zijn omgeving, de overgang 
van laag naar hoog is prominent aanwezig. Er zijn enkele 
bakstenen gevels in lichte grijstint, gestukte gevels en gevels 
van natuursteen elementen. Blok 4. heeft een verhoogde 
lint waar aan de zijde van de Turnhoutsebaan enkele lokale 
winkels in zijn gevestigd. De typologie van het blok bestaat 
uit appartement en gezinswoningen. De gebouwen hebben 
drie en vier bouwlagen. De woningen hebben zadeldaken en 
de appartementen platte daken. Er zijn bakstenen gevels van 
lichte grijstint en licht rode tint en gestukte gevels.
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Fig. 35: Afmetingen van de percelen
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Fig. 39: Isometrie NoordzijdeFig. 38: Isometrie Westzijde

Fig. 37: Isometrie ZuiddzijdeFig. 36: Isometrie Oostdzijde



91

Fig 40: Doorsede AA

Fig 41: Doorsede BB

Fig. 42: Doorsede CC

A

A

B

B

C

C

Fig. 43: Schema doorsnedes
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Fig. 44: Woningtype 1 
asymmetrische woning in twee delen verdeeld
met een verhouding van 1:3

Fig 45: Woningtype 2
De begane grond is asymetrisch, de verdieping is 
symmetrisch verdeeld. De gevel is in twee delen 
verdeelt.

Fig. 46: Woningtype 3
De gevel is symmetrisch verdeeld in drie delen
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Fig. 47. :Een individuele woning is asymmetrisch, maar in 
veelvoud ontstaat er symmetrie en harmonie.

Fig. 48: De verdeling van gevelopeningen in een rij van verschillende 
gevelverdelingen. Er is nu meer variatie aanwezig maar de gevels 
vormen eenzelfde orde.

De gevel staat in relatie tot de plattegrond, zo zijn er 
twee beuken te onderscheiden. De gevelverdeling geeft 
zo informatie over de interne verdeling. De entree en hal 
hebben een smalle beukmaat en de leefruimte heeft een 
grote beukmaat. Deze verdeling wordt vrijwel bij elk gebouw 
aangehouden. Er worden verdelingen met twee ramen, drie 
ramen en een enkel groot raam toegepast. 
type 1, 2 en 3 komen in veelvoud voor in bouwblok 1 en in de 
aangrenzende bouwblokken.
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Fig 49: Woningtypes in de bestaande context



94 Fig. 50: Erkertype 1

Fig. 51: Erkertype 2

Fig. 52: Erkertype 3

Fig. 53: Erkertype 4

Afb. 72: Erkertype 1

Afb. 73: Erkertype 2

Afb. 74: Erkertype 3

Afb. 75: Erkertype 4
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Erkers aan de Turnhoutsebaan

De vier aangewezen locaties zijn allen gelegen aan de 
Turnhoutsebaan. De context van de Turnhoutsebaan is 
daarom een bepalende factor voor de ontwerpen. 
Het observerend onderzoek wijst uit dat de Turnhoutsebaan 
wordt gekenmerkt door zijn erkers. Er kunnen drie basis type 
worden gecategoriseerd. 

Type 1 is een vierkante erker. Dit is een de eenvoudigste 
uitvoering van een erker. Het vormt door zijn platte vlakken 
en eenheid met de gevel. 
De verhouding tussen erker en gevel moet op de juiste 
manier worden toegepast, zodat er duidelijk een duidelijk 
onderscheid kan worden gemaakt tussen gevel en erker. Dit 
type kan variëren in uiterlijk, door verdeling van de ramen en 
afronden van de hoeken. 

Type 2 is een halve cirkel en wordt vaak toegepast om 
decoratieve reden, functioneel is het minder goed indeelbaar 
maar geeft een natuurlijke uitkijk door zijn ronde vorm voor 
de gebruiker. Deze wordt vaak afwisselend gebruikt, zodat 
het een exclusief element blijft. Het is goed toepasbaar om 
een speciale ruimte te accentueren. 
Als opeenvolging verdwijnt het exclusieve karakter en 
ontstaat er een dissonante relatie met het platte gevel vlak. Er 
moet daarom voor worden gewaakt dat de verhouding met het 
platte gevel vlak en de ronde erker in evenwicht blijft. 

Type 3 is de meest voorkomende erker die wordt toegepast, 
door zijn driedeling worden er verschillende uitkijkhoeken 
gecreëerd, daardoor ontstaat er meer ruimtelijke variatie in 
aangrenzende ruimte. 
Het platte vlak van de gevel en de platte vlakken van de erker 
en sluiten daarom goed op elkaar aan en vormen een eenheid, 
doordat er repetitie aanwezig is. 

Type 4 heeft een ovale vorm en vormt daardoor een geheel 
met de gevel. De breedte van deze erker beslaat vaak de gehele 
gevel en is symmetrisch. Type 4 wordt veel toegepast langs 
theater “de Roma”. Hier is een opeenvolging van deze erkers 
in de individuele gevels verwerkt. De verhouding tussen 
platvlak en erker zijn hier uit verhouding, waardoor de grens 
tussen erker en gevel vervaagt. 
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Fig. 55: Woning aan de stenebrug Fig. 56: Appartement aan de turnhoutsebaan
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Fig. 57: Appartement aan de Turnhoutsebaan Fig. 58: Appertement aan de Turnhoutsebaan
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Fig 59: Situatie tekening
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