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1 .  B o r s b e e k  o p  d e 
o v e r g a n g  t u s s e n  s t a d 
e n  o p e n  r u i m t e

Borsbeek is een gemeente op de rand tussen stad en 
dorp. Het sluit aan bij het stedelijk weefsel van Antwerpen, 
maar heeft toch die typische dorpse karaktertrekjes.
Borsbeek ligt op de rand van de stedelijkheid en de eerste 
grote open ruimte structuren rond Antwerpen.
Borsbeek heeft een dichte kern met dense bebouwing, 
maar op wandelafstand strekt zicht een prachtig land-
schap uit met sterke landschappelijke elementen zoals de 
Borsebeek, de forten en landschappelijke verbindingen 
zoals de fi ets- en wandelroutes.
Borsbeek heeft een historisch baken in het centrum, de 
kerktoren, maar heeft ook een recentere landmark, de 
watertoren. Beide staan centraal in het centrum, maar 
kennen door de inrichting van het openbaar domein een 
beperkte “gebruiksruimte”.

Borsbeek is een gemeente met tal van mogelijkheden.
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2 . B o r s b e e k  . . .  t u s s e n 
d o r p  e n  s t a d
De specifi eke ligging en sociaal-ruimtelijke historiek van 
Borsbeek brengen wat aarzeling mee bij de waarnemer 
over de identiteit van het dorp en het centrum. De 
herkenbaarheid is vervaagd en de duidelijke structuren 
zijn verworden tot uniforme verkeersinfrastructuren. De 
door verkeersruimte gedomineerde publieke ruimte, de 
bouwblokken en centrale functies liggen gefragmenteerd 
over het dorp. Dit belet de beleving van centraliteit, 
samenhang en identiteit. 
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3 .  V i s i e
De visie om Borsbeek een identiteit te geven is tweevoudig. 
Enerzijds geven we samenhang aan de bestaande 
gefragmenteerde publieke ruimte gekoppeld aan de 
bestaande publieke functies. Anderzijds worden de blauwe 
en groene structuren van het landschap gearticuleerd, 
structuren die mede de grondlegger vormden van de 
historische en typische dorpsstructuur van Borsbeek.

Volgende elementen zijn de dragers van onze visie:

• Het versterken van de publieke ruimte van de 
kerkomgang en rondom de verschillende publieke 
functies.

• De relatie met het nabij gelegen landschap wordt 
hersteld en de verbindingen met het dorp worden 
verder aangehaald.

• Het zichtbaar maken van de Borsebeek die het 
landschap in het dorp trekt, waardoor de restruimten 
naast de weginfrastructuur een samenhangende 
rust- en verblijfsruimte worden.

• De landmark van de watertoren wordt in een 
toegankelijke open ruimte geplaatst, uitnodigend 
voor een klimtocht naar boven. Het wordt een 
scharnierpunt tussen dorp en landschap.

• Een sterk contrast maken tussen het nieuwe 
kerkplein, een echt dorpsplein met tal van 
mogelijkheden en het landschappelijke verhaal van 
de ruimte in de omgeving van de watertoren.
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De Lucien Hendrickxlei en omgeving heeft een 
toeganggevende functie voor woningen en enkele centrale 
functies (school, kerk en rusthuis). Deze ruimte bevat 
samen met het centrale kerkplein de sleutels om op korte 
termijn een aantal sterke leesbare identiteitsbepalende 
ingrepen te realiseren. Het landschap en de Borsebeek 
zullen hier sterk in het straatbeeld gebracht worden.

De strategie bestaat eruit om de aanwezige functies 
sterke bij het openbaar domein te betrekken. Dit wordt 
nagestreefd door de verblijfsruimte voor de school 
te vergroten, het dominante wegprofi el een zachter 
straatkarakter te geven met een beperkte dimensie de 
verharde vlakte van de parkeerboog te herstellen als een 
groene ruimte met aandacht voor het historische karakter 
van de weg. Op deze wijze kan ook de omgeving van de 
watertoren gelinkt worden aan het dorpsgebeuren en het 
omgevende landschap. De ingrepen staan in respect tot 
de toeganggevende functie van de weg en de rol van de 
weg als drager van openbaar vervoer.

Een aantal stedenbouwkundige ingrepen in de omgeving 
van de watertoren versterken het bestaande weefsel.

De dragende ruimte van de centrale dorpsfunctie ligt op het 
nieuwe kerkplein. Hier is meer ruimte voor evenementen 
en dorpsgebeurtenissen, maar ook parkeren. Dit vraagt 
echter een ingrijpende ruimtelijke herschikking van de 
kerkomgeving.

Het herstel van het netwerk van publieke ruimte in het 
dorp en omgeving landschap wordt geplaatst in een 
ruimer ontwikkelingskader waar bijkomende woon- en 
verzorgingsfuncties het dorp versterken.
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4 .  S t r a t e g i e ë n

1.  een verbonden dorpsweefsel

In het centrum zijn verschillende functies aanwezig zonder 
enige verbondenheid. Het zijn gefragmenteerde eilandjes 
in een bebouwd weefsel.

bestaande morfologische structuur
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Geef Borsbeek terug een herkenbaar centrum; waar een 
goed ingericht openbaar domein de verschillende functies 
met elkaar verbindt. Doe een aantal stedenbouwkundige 
ingrepen om de structuur in de driehoek kerk - rusthuis 
– watertoren te optimaliseren. Diverse langzaam 
verkeersverbindingen zorgen voor een goede 
doorloopbaarheid. 
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bestaande fysische structuur

2. Borsebeek in Borsbeek 

De Borsebeek stroomt doorheen de kern, maar is niet 
tastbaar in het dorp. De binding is totaal afwezig.
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De Borsebeek wordt gedeeltelijk terug open gelegd en zal 
een beeldbepalend element worden in het straatbeeld. Het 
profi el in de Lucien Hendrickxlei wordt hieraan aangepast 
en ter hoogte van de watertoren wordt een groene structuur 
bepalend voor de beeldkwaliteit. Het landschappelijke 
patroon wordt tot aan het nieuwe dorpsplein rond de kerk 
doorgetrokken. De Borsebeek wordt in een landschap-
pelijke omgeving geïntegreerd en vormt zo een sterk 
contrast met het vernieuwde “verharde” dorpsplein rond 
de kerk.
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bestaande landschappelijke structuur

3. Het contact met het landschap

Het open landschap sluit aan op de kern, maar is slechts 
sporadisch zichtbaar.
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De link met het landschap wordt versterkt door een 
aantal bestaande vista’s te versterken. Deze zichtlijnen 
dragen ook de voet- en fi etsverbindingen tussen dorp en 
landschap. Waar deze verbindingen het dorp binnenkomen 
vormen ze poorten ter hoogte van de De Robianostraat, 
Lucien Hendrickxlei en Akkerdonckstraat. Deze poorten 
kunnen eveneens fungeren als poort tot het dorp vanuit de 
beleving op deze wegen. Dit heeft positieve effecten naar 
de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
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bestaande recreatieve structuur

4. een vernieuwde watertoren

De watertoren is een duidelijke landmark in de ruimere 
omgeving van Borsbeek, maar is lokaal niet verbonden 
met het openbaar domein. Hij staat verloren op zijn grond, 
netjes afgebakend.
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De watertoren wordt een uitkijkpunt naar de omgeving, 
toegankelijk voor iedereen, en een centrale plaats in 
het dorpsgebeuren waar fi etsers kunnen passeren 
en halteren, waar bezoekers in de omgeving kunnen 
parkeren en bewoners kunnen fl aneren. Deze ruimte 
wordt het contactpunt naar het landschap, zowel op de 
begane grond met de sterke landschappelijke structuur 
van de Borsebeek, als zowel boven op de toren met het 
nieuwe uitkijkpunt.

De Brialmontroute wordt omgeleid naar deze plek, 
waardoor de ruimte ook interessant wordt op een niveau 
dat Borsbeek overstijgt. Het kan als het ware een 
inrijpunt worden voor een bezoek aan de fortengordel 
rond Antwerpen met een start bovenop de watertoren. 
De landschappelijke bomenrijen tussen fort II en fort III 
vormt daarbij dan een sterke visuele binding.
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bestaande verkeersstructuur

5. een logische verkeersstructuur

De dorpskern moet vandaag veel doorgaand verkeer 
slikken, wat de dorpssfeer niet ten goede komt: verkeer 
vanuit het zuiden (Boechout, Hove, …) richting Deurne, 
Antwerpen en de E313.
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In de verkeerstructuur zullen een aantal ingrepen het 
doorgaand verkeer ontmoedigen. De Lucien Hendrickxlei 
krijgt een lagere categorisering dan de Schanslaan. Lokaal 
verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, kan via de 
Schanslaan afgewikkeld worden. De Schanslaan heeft 
hiervoor een voldoende breed profi el en een grotere 
draagkracht dan de verschillende smallere straten in 
het centrum. Alle kruispunten in de Schanslaan worden 
aangepakt met verkeersremmende maatregelen en 
oversteekplaatsen worden beveiligd. In de Lucien 
Hendrickxlei en Jozef Reusenslei en aan het nieuwe 
dorpsplein wordt voorrang gegeven aan het openbaar 
vervoer en het langzaam verkeer, dit geïntegreerd in de 
landschappelijke structuur van de Borsebeek. De De 
Robianostraat en Akkerdonckstraat worden op termijn bij 
deze herinrichting mee betrokken. Het dorpsleven kan zich 
terug ontwikkelen.

Het “downgraden” van de Lucien Hendrickxlei kan 
verschillende vormen aannemen: 

• Enkel afl eiden van het doorgaand verkeer door 
inrichting van het kruispunt met de Schanslaan.
• Éénrichtingsverkeer van of naar het dorpsplein om 
de hoeveelheid verkeer te beperken.
• Enkel doorgang voor langzaam verkeer en het 
openbaar vervoer met beperkte toegankelijkheid 
voor bewoners, plaatselijk verkeer en het parkeren.

Hiervoor is echter verder onderzoek voor nodig in 
samenspraak met het beleid.
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5 .  M a s t e r p l a n
Het masterplan geeft de mogelijkheden aan van een 
kwalitatieve ruimtelijk oplossing voor de programmatorische 
ontwikkeling van het dorp. Het masterplan verbeeldt deze 
ingrepen in een samenhangend geheel van ruimtelijke 
ingrepen in het publieke en private domein.

In het masterplan wordt op twee sporen gewerkt. Enkele 
ingrepen kunnen op korte termijn gerealiseerd worden 
(Schanslaan en Lucien Hendrickxlei), meer ingrijpende 
elementen zijn realiseerbaar op langere termijn, afhankelijk 
van budget en prioriteiten. Bij de uitwerking – realisatie van 
de ingrepen op korte termijn zal dus rekening gehouden 
worden met eventuele latere realisaties.

De ingrepen in dit masterplan overstijgen de grenzen 
van het openbaar domein, er worden ook voorstellen 
gedaan op gronden van derden. Ook hier zal een fasering 
belangrijk zijn.

Uiteindelijk doel is om de visie en de strategieën effectief 
ook vorm te kunnen geven, het vormen van een plan 
op een grotere schaal waar stapsgewijs verschillende 
ingrepen kunnen uitgevoerd worden. 

Volgende elementen komen naar voor in dit masterplan:

•  nieuwe stedenbouwkundige ingrepen tussen 
school, rusthuis en watertoren: uitbreidings-
mogelijkheden voor de school; opkuis van 
binnengebied met plaats voor nieuwe functies 
zoals sociale voorzieningen; een cultureel centrum, 
ontmoetingsruimten, woningen, handel, horeca; 
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•  de watertoren centraal zetten op een ruimte tussen 
een nieuwe bebouwingsstructuur.
• inrichting van de Lucien Hendrickxlei langs welke 
de landschappelijke vallei van de Borsebeek diep 
doordringt in het dorpsweefsel van Borsbeek.
• inrichting van de Schanslaan als ontsluitende 
route voor het lokaal verkeer dat niet in het centrum 
hoeft te zijn. 
• inrichting van het nieuwe verharde dorpsplein in 
contrast met de omgeving van de watertoren.
• verkeerskundige ingrepen in de dorpsstraten 
om doorgaand verkeer te weren: inrichten van 
kruispunten, asverspringingen, beveiligen en 
accenturen oversteekplaatsen, poorteffecten.
• inrichting omgeving watertoren als scharnier 
tussen dorp en landschap.
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6 .  S c h e t s o n t w e r p 
L u c i e n  H e n d r i c k x l e i 
e n  S c h a n s l a a n
Omgeving van de watertoren
In deze eerste fase zal enkel het openbaar domein van de 
Lucien Hendrickxlei gerealiseerd worden. De bestaande 
zate van de weg zal verplaatst worden conform de 
historische route, waardoor een open ruimte gecreëerd 
worden aan de schoolkant. Op termijn kan hier een 
nieuwe toegang gerealiseerd worden naar de school. In 
deze open ruimte wordt de Borsebeek in het straatbeeld 
gebracht met volwaardige groenstructuur als link naar het 
landschap.
Vanaf het nieuwe dorpsplein wordt ook een visuele link 
gemaakt naar de directe omgeving van de watertoren. 
Deze omgeving krijgt een gebruikswaarde door het geheel 
te betrekken bij het openbaar domein. Hier wordt een 
ruimte gecreëerd waar mensen kunnen vertoeven, rusten 
en in contact komen met het landschap en het dorp. De 
fi etsroute langs de Brialmontgordel zal hier passeren. De 
inrichting van deze zone kan mee opgenomen worden in 
de eerste fase of eventueel in een volgende fase.
Parkeren blijft mogelijk in deze zone. Er wordt een ruim 
aantal parkeerplaatsen voorzien langs de rijweg. 

Aan de watertoren kan een trappenconstructie toegang 
geven tot het dak van de toren. De watertoren kan hierbij 
perfect in functie blijven door de constructie aan de 
buitenkant te voorzien. Het panoramisch zicht kan met de 
nodige bebording verduidelijkt worden.
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Dorpsplein
Het dorpsplein krijgt op termijn een meer open invulling, 
het wordt een plein waar verschillende activiteiten kunnen 
georganiseerd worden (markt, kermis, …). Bij deze 
evenementen blijft de circulatie in de Jozef Reusenslei en 
De Robianostraat mogelijk. In het dagdagelijkse gebeuren 
kan er ook geparkeerd worden op dit plein. 
De hoeveelheid parkeren is afhankelijk van een 
gedetailleerd parkeeronderzoek in het centrum van 
Borsbeek.

Lucien Hendrickxlei
In het gedeelte tussen de omgeving van de watertoren en 
het kruispunt met de Schanslaan wordt de Borsebeek ook 
opnieuw in het straatbeeld gebracht.
De weg wordt ingericht met een duidelijke voorrang aan 
het openbaar vervoer en het langzaam verkeer. In het 
profi el voor dit wegsegment is ruimte voor een 4m brede 
strook voor het openleggen van de Borsebeek, een rijweg 
voldoende breed voor gemengd verkeer (fi etsers op de 
rijweg) en het openbaar vervoer en voetpaden aan beide 
zijden van de weg.
Alle perceelstoegangen blijven bereikbaar. 
Ter plaatse van de open ruimte naar het landschap wordt 
de beek verlegd naar de andere zijde van de rijweg. Hier 
wordt een eerste poorteffect gecreëerd, ruimtelijk en 
verkeerkskundig.

Schanslaan
De Schanslaan krijgt een volwaardig nieuw profi el 
zodoende doorgaand verkeer hier kan circuleren. 
Momenteel is er een vrij brede weg met parkeren aan beide 
zijden, een (zeer) slecht ingericht fi etspad en voetpaden. 
De beschikbare ruimte is 15m breed. Op deze breedte is 
het mogelijk om volgende twee realistische profi elen voor 
te stellen. 



O O 1 6 1 8  B o r s b e e k 

-25-

Lucien Hendrickxlei - Profi el 2

Lucien Hendrickxlei - Profi el 1

Locatie - Profi el 1

Locatie - Profi el 2



____   Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Schanslaan en Lucien Hendrickxlei   ____

Profi el 3 stelt een rijweg voor van 5,4m met een 
parkeerstrook (gecombineerd met bomenrij), een fi etspad 
en voetpad aan beide zijden van de weg. Voordeel is dat 
alle bestaande elementen terug voorzien worden, maar 
weliswaar met een zeer krappe uitvoering. Bovendien is er 
geen bufferstrook voorzien tussen parkeren en fi etspad.
In profi el 4 is er daarom slechts 1 parkeerstrook voorzien 
en een voldoende brede bufferstrook tussen rijweg/
parkeerstrook en fi etspad. Deze strook zorgt voor een 
goede veiligheid voor de fi etsers en er kan een volwaardige 
bomenrij ingeplant worden.

De keuze van het meest geschikte profi el is afhankelijk 
van de prioriteiten die gesteld worden door het beleid: 
is de parkeerdruk daar zo groot dat langs beide zijden 
parkeren moet voorzien worden of primeert de veiligheid 
van de fi etser op deze functionele fi etsroute.

Kruispunten
Volgende kruispunten worden heringericht:

• Schanslaan – Lucien Hendrickxlei: hier wordt een 
duidelijke afbuiging gemaakt richting de Schanslaan 
komende vanuit het zuiden. Het kruispunt vormt ook 
de poort naar het fort en de aangelegen sportterreinen 
annex parkeerplaatsen. Verkeer wordt afgeleidt naar 
de N116 om zo het centrum te ontlasten.

• Schanslaan – Vlasput: accentueren toegang tot 
woonwijk. Beveiligde oversteekplaats voor langzaam 
verkeer.

• Schanslaan – Vremdervoetpad: beveiligen 
oversteekplaats voor langzaam verkeer in kader 
van de routes voor langzaam verkeer doorheen het 
landschap.
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Schanslaan - Profi el 3

Schanslaan - Profi el 4

Locatie - Profi el 3/4
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• Schanslaan – Mellegracht: accentueren en 
beveiligen toegang tot woonstraat.

• Schanslaan – Louis Janssensstraat en Schanslaan 
– Eugeen Verelstlei: accentueren en beveiligen 
kruispunt.

• Akkerdonckstraat – Schanslaan – 
Hulgenrodestraat: dit dubbele kruispunt wordt 
vereenvoudigd door de Akkerdonckstraat af te 
buigen richting Hulgenrodestraat. Hierdoor wordt 
de bijkomende belasting van het toekomstige 
woongebied opgevangen. Het bestaande speelplein 
wordt hierbij anders georiënteerd. 

• De Robianostraat – Akkerdonckstraat – Jozef 
Reusenslei: dit kruispunt wordt mee opgenomen in 
de structuur van het nieuwe dorpsplein. Hierbij wordt 
een duidelijk voorrang gegeven aan De Robianostraat 
– Akkerdonckstraat. De Jozef Reusenslei wordt 
ingericht met voorrang aan het openbaar vervoer en 
langzaam verkeer.
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Aan de watertoren kan een trappenconstructie toegang 
geven tot het dak van de toren. De watertoren kan hierbij 
perfect in functie blijven door de constructie aan de 
buitenkant te voorzien. Het panoramisch zicht kan met de 
nodige bebording verduidelijkt worden.

Bijkomend en/of aanvullend kan rondom de watertoren 
bovenaan een continue spiegel geplaatst worden, zodat 
de passant, wanneer hij voor de toren staat en naar boven 
kijkt, een (over)zicht krijgt op het landschap en bebouwde 
weefsel rondom de watertoren.
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