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zowel op ecologisch als esthetisch vlak. De renovatie van het jaagpad en de 
aanleg van een loopparcours versterkt de link tussen dorp en Schelde. De 
uitbouw van uitzichtpunten draagt hier bij toe. 

De manier van buffering zou ook kunnnen toegepast worden in Multedo. 
Bufferen betekent niet persee dat elke relatie tussen dorp en haven wordt 
afgebroken. De bufferzone zou net als in Berendrecht een ecologische rol 
kunnen spelen en gebruikt worden voor zachte recreatie.

Afwezigheid infrastructuur
Het Kanaaldok snijdt het dorp volledig af van de Schelde én van de 
havenactiviteit. Het havengebied is slechts bereikbaar via één brug die zich 
in de aangrenzende gemeente bevindt: de Noordlandbrug. 

In de structuurschets (Structuurschets Berendrecht-Zandvliet 2015) wil men 
het dorp beter ontsluiten door het kanaal te gebruiken als een ‘snelweg naar 
stad en haven’. In de toekomst zouden pendelaars naar de stad, toeristen en 
werknemers van de haven een watertaxi kunnen nemen. Berendrecht zou 
een stopplaats zijn binnen dit nieuwe transportnetwerk. Het kanaal wordt 
hierdoor een meerwaarde voor de dorpen.

De drukke Via Aurelia die in Multedo het dorp van de haven afsnijdt en de 
leefbaarheid ervan aantast, zou in de toekomst deels ontlast kunnen worden 
door, net als in Berendrecht, een watertaxi in te voeren. Een potentiële 
aanmeerplaats zou zich ter hoogte van het nieuwe park kunnen bevinden. 

Kwaliteitsloze buffer
Bij de aanleg van het kanaal werden de polders opgespoten met een 
zandlaag van drie meter dik. Het dorp verloor het zicht op het water en keek 
uit op een kale zandvlakte. 

De afstandsbuffer heeft vandaag hoge landschappelijke kwaliteiten en 
een ecologische rol. Hij sluit aan op het Opstalvalleigebied en bestaat uit 
graslanden, wilgenbos en duinrietvelden en levert hierdoor een bijdrage aan 
bepaalde soorten die verbonden zijn aan dergelijke biotopen. Daarnaast heeft 
het ook een recreatieve functie; verschillende wandelpaadjes doorkruisen 
het gebied en een klein gedeelte wordt ook gebruikt voor paardensport. 

De manier waarop een buffer een grote meerwaarde kan betekenen voor 
de omgeving, zou ook kunnnen toegepast worden in Multedo. Bufferen 
betekent niet persee dat elke relatie tussen dorp en haven wordt afgebroken. 
De bufferzone zou net als in Berendrecht een ecologische rol kunnen spelen 
en gebruikt worden voor zachte recreatie.
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Fig. 7 Mogelijke ontwikkeling Berendrecht en Multedo.
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  5.3  CONCLUSIE

Beide oude havens hadden in het verleden een aantal barrières die de 
relatie tussen haven en stad verzwakten. Terwijl door de stadsvernieuwing 
in Antwerpen het Eilandje terug volop deel begint uit te maken van de 
binnenstad, hinkt Genova nog achterop. De focus ligt vooral op de link tussen 
culturele activiteiten langs het water, maar de relatie tussen binnenstad en 
haven blijft op de achtergrond. De manier waarop in Antwerpen gelijkaardige 
barrières tussen stad en haven werden opgelost, kan een inspiratie zijn voor 
de Porto Antico van Genova. 

Er is ook een analogie te vinden wat betreft de barrières tussen haven en dorp. 
In Antwerpen creëerde men een bufferzone van zodra de havengebieden 
werden geconstrueerd. Terwijl deze in het begin louter zandvlaktes waren, 
zijn deze vandaag een meerwaarde voor het dorp en omgeving. Alhoewel 
beide dorpen aan het water liggen, wordt er nauwelijks gebruik van 
gemaakt. Het water behoort vandaag bijna volledig tot de wereld van de 
haven. In de toekomst wil men in Berendrecht het kanaal gebruiken voor 
personenvervoer. Hierbij zou zich een aanmeerplaats aan het dorp kunnen 
bevinden die gekoppeld zou worden aan het fietsnetwerk. Opnieuw kan dit 
een inspiratie zijn voor Genova. 

Fig. 8 Publiek gebouw als culturele en visuele schakel 
op Piazza Della Raibetta.

Fig. 10 Bufferzone met ecologische waarde en zachte 
recreatie.

Fig. 9 Groene wandelboulevard als verbindend element

Fig. 11 Rivier als snelweg met watertaxi’s. 
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Dit document is de synthese van het onderzoek dat ik voerde tot het behalen van het 
masterdiploma Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de KU Leuven - Faculteit 
Architectuur Campus Gent. Deze masterproef kadert binnen de activiteiten van de 
onderzoeksgroep ‘PLEN-Creating an ENvironment for PLanning’ die zowel onderzoek 
voert naar inhoudelijke als beleidsmatige aspecten van stedenbouw en ruimtelijke 
planning. 

1.  inleiding

Doorheen de geschiedenis kregen havengebieden diverse betekenissen. 
Vanaf de 18e eeuw was de haven een concentratiepunt van het publieke 
leven. De haven had een educatieve functie en was het uitstalraam van 
de bestaande techniek en havenarchitectuur. Later evolueerde deze tot 
het middelpunt van het moderne leven. De aanwezigheid van techniek en 
industrie en het komen en gaan van bewoners van over de hele wereld 
maakten de haven tot een soort schouwspel van de moderne wereld. In 
het begin van de 20e eeuw voor Genova en op het einde van de 19e eeuw 
voor Antwerpen verhuisde de meerderheid van de havenactiviteiten uit het 
oude havengebied. Door schaalvergroting en uitbreiding, maar ook omwille 
van milieuafwegingen, schoof de haven respectievelijk op naar het westen 
(Genova) en naar het noorden (Antwerpen). In en nabij de oude haven 
kwamen hierdoor uitgestrekte gebieden vrij die vroegen om een invulling. 
De constructie van de nieuwe haveninfrastructuren had voor de omgeving 
van beide steden een grote impact. Omliggende dorpskernen, zoals Multedo 
in Genova en Berendrecht in Antwerpen, verloren hun relatie met het water 
en komen in conflict met de havenactiviteit. 

2.  probleemstelling
  2.1  STEDENBOUWKUNDIG LUIK  (stad & haven)

Doordat de meerderheid van de havenactiviteiten verhuisde kwamen in en 
nabij de oude haven uitgestrekte gebieden vrij. Deze desolate gebieden 
smeekten om een invulling. Zowel in Genova als in Antwerpen werd, na het 
verdwijnen van de havenfunctie, een stedelijke omgeving gecreëerd. Terwijl 
het Eilandje in Antwerpen momenteel terug deel begint uit te maken van de 
binnenstad, hinkt men in Genova nog achterop. De focus ligt er vooral op 
de link tussen culturele activiteiten langs het water, maar de relatie tussen 
binnenstad en haven blijft op de achtergrond. 

Porto Antico

Eilandje

Berendrecht

Multedo

N

Jana Van der hoeven

Relatie tussen ruimtelijke planning en 
milieueffectenrapportering bij de havenontwikkeling 
in Antwerpen en Genova.

Onderzoeksthemagroep: PLEN-Creating an 
ENvironment for PLanning
Promotor: prof. Hans Leinfelder
Mentor: Els Willems

Masterproef ingediend tot het behalen 
van de academische graad van 
Master in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

ABSTRACT
PROBLEEMSTELLING  METHODE  RESULTATEN  CONCLUSIES

3VAN DER HOEVEN JANA                VERGELIJKING HAVENONTWIKKELING IN GENOVA & ANTWERPEN - RELATIE RUIMTELIJKE PLANNING & MILIEUEFFECTRAPPORTERING  

Fig. 1 Verschuiving havenactiviteit en symbolen stadsvernieuwing.

Bijlage Van der hoeven Jana
Vlaamse Scriptieprijs 2015

Fig. 1 Verschuiving havenactiviteit & symbolen stadsvernieuwing. Fig. 2 Landmarks

Fig. 3 Culturele assen op het Eilandje & de Porto Antico en barrière in de Porto Antico.

Fig. 4 Oude barrière op het Eilandje & bestaande barrière in Porto Antico. 
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terwijl dit voor het Eilandje het MAS is. Het opladen van de gebieden met 
verschillende functies en de herinrichting van de publieke ruimte, zorgden 
ervoor dat ze terug deel gingen uitmaken van de binnenstad. 

Terwijl in Antwerpen het Eilandje het belangrijkste scharnierpunt is tussen 
noord en zuid, oost en west en tussen de haven en de binnenstad, wordt in 
Genova vooral gefocust op de as langsheen de havenboog. De intenties om 
meer zichten (en dus ook meer relaties) te creëren van stad naar haven zijn 
er, maar kwamen nog niet tot uiting in de plannen. 

4.2  RELATIE NIEUWE HAVEN-DORP

Door de haven uit de stad te bannen en de havenactiviteit te verschuiven is 
uiteraard ook het milieuprobleem verschoven. De haven komt nu in conflict 
met omliggende dorpen. Voor Multedo voorziet men in Genova twee 
mogelijke toekomstscenario’s: ofwel verplaatst men de havenactiviteit en 
voorziet men  nieuwe verbindingen tussen haven en dorp, ofwel wordt deze 
behouden (doch ingeperkt) en wordt er een bufferzone gecreëerd tussen 
haven en dorp. In Berendrecht volgde men deze tweede redenering en 
werd ook een bufferzone gecreëerd.  Daarnaast wil men er in de toekomst 
de Schelde gebruiken als transportmiddel, waardoor er terug een relatie 
ontstaat tussen dorp en haven.

5. Eigen observaties & suggesties
 
 5.1  BARRIÈRES TUSSEN OUDE HAVEN & STAD
        5.1.1  PORTO ANTICO

De Porto Antico maakte vanaf het eerste bezoek een grote indruk. Ik had 
in de loop der tijd een mentaal beeld gecreëerd van ‘de typisch Italiaanse 
stad’. Genova paste niet in dit beeld. Genova is anders. ‘De stad van duizend 

steegjes’, maar ook ‘La Superba’: de stad met het grootste historische 
centrum van Europa; ingesloten tussen zee en bergen. Een stad waar je 
verloren loopt tussen steegjes en kerken en dan plots op één van de vele 
indrukwekkende palazzo’s botst. Dit pittoreske en ‘ingesloten gevoel’ staat 
in sterk contrast met de openheid van de zee en haven. 

Vanuit het historisch centrum kan je de haven langs twee hoofdwegen 
bereiken: langs de Via San Lorenzo en langs Via Banchi. Beide bieden echter 
geen zicht op de haven doordat verschillende elementen het zicht blokkeren 
en op die manier als een soort barrière werken tussen haven en stad. De 
grootste barrière, de Sopraelevata Aldo Moro (de Genoveense fly-over) 
snijdt de haven en de stad letterlijk van mekaar af. Naast deze fly-over zijn er 
echter nog een aantal andere barrières tussen haven en stad (fig.5). 

Gebouw Piazza Della Raibetta
Dit gebouw bevindt zich op de kruising van de Via San Lorenzo en Piazza 
Delle Raibetta. Via San Lorenzo is de belangrijkste verbindingsweg tussen 
het hoofdplein van Genova, Piazza De Ferrari, de kathedraal San Lorenzo en 
de haven. Wanneer men deze straat afloopt, van centrum naar haven, wordt 
het zicht en de doorgang geblokkeerd door dit gebouw. Het metrostation 
ten westen van het gebouw met bijhorende ommuring versterkt deze harde 
grens. Het pleintje ernaast, met enkele kiosken waar men snacks verkoopt, 
wordt geprankd tussen deze ommuring en komt daardoor niet tot zijn 
recht. Het verwijderen van het vijf-verdiepingen-hoge gebouw zou een 
rechtstreekse toegang betekenen vanaf de Via San Lorenzo naar het pleintje, 
waardoor dit terug een kwaliteitsvolle, publieke ruimte zou kunnen worden. 

Sopraelevata Aldo Moro
De Sopraelevata Aldo Moro is een 6800 meter lang viaduct voor wegverkeer 
dat de wijk Foce met de autostrade ten westen van Genova verbindt. Het 
viaduct snijdt de haven en de stad letterlijk van mekaar af. Het verwijderen 
ervan zou niet enkel een aantal monumenten (zoals het Palazzo San giorgio) 
terug tot hun recht laten komen, maar zou ook meer zichten genereren 
vanuit de stad naar de haven. 

Parking Via Filippo Turati 
Deze bovengrondse parking zorgt voor een sterke afscheiding tussen het 
oudste deel van het historisch centrum en de haven. Het verplaatsen van de 
parking naar ondergronds niveau zou een betere bereikbaarheid betekenen 
voor bewoners én bezoekers die vanaf het centrum naar de Porto Antico 
willen. 

    5.1.2  ‘T EILANDJE

Wanneer je op het Eilandje rondloopt merk je dat deze buurt zeer grote 
veranderingen heeft ondergaan én nog steeds aan het ondergaan is. De 
resterende havenmonumenten (pakhuizen, dokken, ...) in combinatie met 
nieuwe stedelijke projecten geven het gebied een unieke sfeer. De buurt lijkt 
opnieuw tot leven te zijn geblazen en begint steeds meer terug deel uit te 
maken van het stadscentrum.

Van magazijn naar Museum Aan de Stroom (MAS)
Zowel binnen het Eilandje als tussen het Eilandje en de binnenstad was er 
vroeger sprake van barrièrewerking. Het zuidelijk deel rond het Willem- en 
Bonapartedok sloot eerder aan bij de binnenstad. Het noordelijk deel werd 
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Fig. 4 Bufferzone in Berendrecht & conflict tussen havenactiviteit en woongebied in Multedo.
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hiervan afgescheiden door de drukke Londen- en Amsterdamstraat. Het 
toevoegen van een alleenstaand, publiek gebouw, het MAS, dat zich bevindt 
op het cultureel traject Falcon-Nassau doorbreekt deze barrièrewerking. Het 
gebouw functioneert als scharnierpunt en is dé ontmoetingsplaats tussen 
noord en zuid, maar ook tussen oost en west en tussen binnenstad en haven.  

Op exact dezelfde plaats als waar het MAS werd gebouwd, bevonden zich 
vroeger loodsen en magazijnen. Deze loodsen (en bijhorende parkings) 
vormden ook een barrière tussen noord en zuid.

Het toevoegen van een publiek gebouw op een belangrijke culturele as 
zou ook in Genova kunnen toegepast worden. Het gebouw op Piazza delle 
Raibetta bevindt zich op zo’n as. De afbraak ervan en de constructie van een 
aantrekkelijk gebouw, met publieke functie, zou de plek tot een scharnierpunt 
kunnen maken. Het gebouw zou zich op het kruispunt bevinden van twee 
culturele trajecten: Porta Soprana - Piazza De Ferrari - Palazzo Ducale - 
Cattedrale di San Lorenzo, die de verbinding maakt tussen binnenstad en 
haven, en Grande Bigo - Palazzo San Giorgio - aquarium - Museo del Mare, 
die de verschillende wijken met mekaar verbindt. 

Londen-en Amsterdamstraat
De Londen-en Amsterdamstraat was een grote verkeersader die vroeger 
als barrière functioneerde tussen de Oude Dokken en de Cadix- en 
Montevideowijk. 

De heraanleg van deze straten, waarbij onder andere het wegprofiel werd 
versmald en een brede, centrale, voetgangers- en verblijfsstrook werd 
toegevoegd, zorgde ervoor dat de drie wijken terug beter met mekaar 
verbonden werden. De straat is getransformeerd tot een aangename, 
groene boulevard die makkelijk oversteekbaar is én bovendien een 
aantrekkingspleister is voor horecazaken en winkels. Deze straat zal in 
de toekomst ook bediend worden door een tramlijn, wat de stedelijke 
ontwikkeling nog meer in de hand zal werken. Naast een betere samenhang 
tussen de drie wijken, vormen deze straten ook een belangrijke schakel 
tussen de Leien en Park Spoor Noord in het oosten en de Scheldekaaien in 
het westen. 

De manier waarop deze grote verkeersas werd omgevormd tot een groene 
wandelboulevard zou een inspiratie kunnen zijn voor Genova. Na de sloop 
van de ‘Sopraelevata Aldo Moro’, zou een groot deel van de ruimte aan de 
Porto Antico terug vrijkomen. Deze ruimte zou, net als op het Eilandje, kunnen 
transformeren naar een groene wandelboulevard, die zowel de wijken die 
grenzen aan de kustlijn verbindt, als het stadscentrum en havengebied terug 

met mekaar linkt.  

Parking Hanzestedenplaats
Zoals hierboven reeds vermeld droeg de parking rondom de loodsen ook 
bij tot de barrièrewerking tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het 
Eilandje. 

Het plein, dat zich voor het MAS bevindt, is vandaag een groot publiek plein. 
Het is enerzijds een ontmoetingsplaats, maar anderzijds ook een rustplek 
op het Eilandje.

Net zoals men de Hanzestedenplaats omtoverde van een parkeerplaats naar 
een kwalitatieve, publieke ruimte, zou men in Genova de parkeerplaats aan 
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Fig. 5 Mogelijke ontwikkeling Eilandje & Porto Antico.

Fig. 6 MAS, bestaand scharnierpunt op het Eilandje & eigen suggestie 
toekomstige ontwikkeling Porto Antico (met publiek gebouw als scharnierpunt) 
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de Via Filippo Turati kunnen heraanleggen. Hierbij zou de parkeerplaats 
kunnen vervangen worden door een ondergrondse parkeerruimte en zou 
het vrijgekomen plein kunnen functioneren als een ontmoetingsplaats voor 
het nieuwe, publieke gebouw dat hierboven reeds werd besproken. 

  
  5.2  BARRIÈRES TUSSEN NIEUWE HAVEN & DORP
  

    5.2.1 MULTEDO

Vanaf het eerste bezoek is duidelijk hoe sterk de aanwezigheid van de 
petroleumhaven het dorp beïnvloedt. De olie-activiteiten snijden het dorp 
volledig af van de haven. Daarnaast vormen ook de drukke Via Aurelia en de 
spoorweg een barrière tussen dorp en water. Deze vierbaansweg verbindt 
Multedo met onder andere Savona en Genova én wordt ook door bussen 
bediend. Daarnaast is ze niet aantrekkelijk voor zwakke weggebruikers, wat 
de drempel voor bewoners verhoogt om zich uit het dorp, richting het water, 
te begeven. Het informele wonen tenslotte en de slechte staat van het strand 
maken de kustlijn geen interessante plek voor bewoners om te vertoeven. 
Mensen trekken ofwel naar hogerop, ofwel naar kust-en havengebieden in 
de buurt. 

Haveninstallaties
De oliehaven bezet vandaag de dag zo’n drie kwart van de kustlijn.  Dit is 
goed voor een ondoordringbare grens van ongeveer één kilometer tussen 
dorp en water. 

In het havenplan van Genova (Piano Regolatore Portuale van 2015) werd geen 
definitieve uitspraak gedaan over de toekomst van de oliehaven. Ofwel blijft 
deze in Multedo (maar krimpt hij wel in), ofwel wordt deze in de toekomst 
volledig verhuisd naar Sampierdarena (een wijk ten oosten van Multedo). 
Wat wel zeker is, is het weghalen van de olie-activiteiten uit het centrum. 
In mijn ogen hoeft de oliehaven niet te verdwijnen langs de kustlijn. Er zijn 
echter twee voorwaarden: er zou een groene buffer moeten komen tussen 
het dorp en de haven (die meteen ook de Via Aurelia veel aantrekkelijker 
zou maken) en de waterloop ten westen van het dorp wordt het nieuwe 
waterfront. Het weghalen van de olie-activiteit uit het stedelijk weefsel is 
hiervoor cruciaal. Hierdoor zou een nieuwe, open ruimte ontstaan die zou 
functioneren als verbindingszone tussen het dorp en het water. De ruimte 
zou bovendien kunnen functioneren als gecontroleerd overstromingsgebied. 

Via Aurelia
Deze vierbaansweg loopt langsheen de kustlijn van Multedo en verbindt 
het dorp met Voltri en Savona (ten westen) en de luchthaven ‘Cristoforo 

culturele as groene as culturele activiteit
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Colombo’ en Genova (ten oosten). Langsheen de weg bevinden zich vooral 
opslagplaatsen en grote detailhandelszaken. Het drukke verkeer, de slechte 
toestand van de voetpaden, de leegstaande metaalgieterij en een tekort aan 
groen, maken het tot een onaangename plek om te wandelen. Het contrast 
met de smalle, historische steegjes in het centrum is groot. Een invulling 
vinden voor de leegstaande metaalgieterij (en bijhorende renovatie) is in 
mijn ogen prioritair. De slechte toestand van dergelijk, historisch waardevol, 
gebouw bepaalt in sterke mate het straatbeeld. 

Het gebouw zou deels kunnen gebruikt worden voor stedelijke functies en 
deels voor (administratieve) havenfuncties. De strategische ligging ervan 
(tussen dorp en haven) en de verbinding met het nieuwe waterfront worden 
hierdoor optimaal uitgebuit. Het gebouw zou symbool kunnen worden van 
een vernieuwde relatie tussen dorp en haven. 

Onaantrekkelijke kust & informeel wonen
Op verschillende plaatsen aan de kustlijn bevinden zich caravans, tenten en 
koterijen. De informele bewoners claimen hierdoor grote delen van het strand 
waardoor er nauwelijks ruimte overblijft voor anderen. Het rondslingerende 
afval maakt de plek bovendien onaangenaam om te vertoeven. 

Aangezien het waterfront verlegd zou worden naar het westen, zou deze 
plek in de toekomst kunnen worden ingenomen door havenactiviteit. 
Omwille van de nabijheid van andere stranden is het wel wenselijk dat dit 
‘zachte’ activiteiten zouden zijn zoals havendiensten en/of opslagplaatsen.

    5.2.2 BERENDRECHT

Berendrecht mag zich dan wel vlak naast de Schelde bevinden, toch is er 
vanuit het dorp nauwelijks een relatie merkbaar met de haven. Het is pas 
vanaf de Zoutestraat (ten westen) en de Sint-Jan Baptiststraat (ten zuiden) 
dat duidelijk wordt dat dit een polderdorp is. Vanaf deze eerste straat kan je, 
langsheen verschillende paden en door de Zouten, het kanaal bereiken. Dit 
dijklandschap, dat enkele meters hoger is dan het dorp, is een kwalitatieve 
bufferzone tussen haven en dorp. De dijk beschermt het dorp zowel tegen 
stof-, lawaai- als tegen geluidshinder afkomstig van de haven. Omwille van de 
landschappelijke kwaliteit werkt hij eerder uitnodigend dan barrièrevormend 
en leidt hij wandelaars naar de esplanade op de kanaaloever. Het jaagpad 
langs het kanaal is momenteel de enige plaats waar nog echt contact is met 
de haven en wordt het zowel gebruikt door voetgangers, fietsers als door 
vissers. 

Ten zuiden van Berendrecht bevindt zich een tweede bufferzone: de 
Opstalvallei. Dit nat natuurlandschap zal in de toekomst nog verder 
ontwikkeld worden ter compensatie voor de geplande havenuitbreiding. 

Haveninstallaties 
Ten gevolge van het ‘Tienjarenplan’ (1957-1966) werd de bestaande 
haveninfrastructuur uitgebreid tot aan de Nederlandse grens. Voor deze 
noorderlijke havenuitbreiding werden grote delen van het polderlandschap 
onteigend en werd het dorp van de Schelde afgesneden. Het dorp verloor 
abrupt zijn relatie met het water. De haveninstallaties bevinden zich nog 
steeds op dezelfde plaats en snijden nog steeds het dorp af van de Schelde. 
Er werd echter een waardevolle groenbuffer gecreëerd die niet enkel een 
filter is tussen havengebied en dorp, maar ook een echte meerwaarde vormt, 

1

3

SUGGESTIE VOOR
PORTO ANTICO

SUGGESTIE VOOR
PORTO ANTICO

A
RC

H
IT

EC
TU

RA
LE

 
BA

RR
IE

RE

A
RC

H
IT

EC
TU

RA
LE

 B
A

RR
IE

RE
PU

BL
IE

KE
 R

U
IM

TE
A

LS
 B

A
RR

IE
RE

SUGGESTIE VOOR
PORTO ANTICO

SUGGESTIE VOOR
PORTO ANTICO

Fig. 6 Mogelijke ontwikkeling Eilandje en Porto Antico.
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Fig. 7 Bufferzone in Berendrecht & conflict tussen havenactiviteit en woongebied in 
Multedo.

Fig. 8 Bestaande barrière in Berendrecht (kanaal met slechts 1 brug als verbinding 
tussen dorp en havengebied) & Multedo (drukke verkeersweg). 

Fig. 9 Mogelijke ontwikkeling Berendrecht & Multedo. 
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terwijl dit voor het Eilandje het MAS is. Het opladen van de gebieden met 
verschillende functies en de herinrichting van de publieke ruimte, zorgden 
ervoor dat ze terug deel gingen uitmaken van de binnenstad. 

Terwijl in Antwerpen het Eilandje het belangrijkste scharnierpunt is tussen 
noord en zuid, oost en west en tussen de haven en de binnenstad, wordt in 
Genova vooral gefocust op de as langsheen de havenboog. De intenties om 
meer zichten (en dus ook meer relaties) te creëren van stad naar haven zijn 
er, maar kwamen nog niet tot uiting in de plannen. 

4.2  RELATIE NIEUWE HAVEN-DORP

Door de haven uit de stad te bannen en de havenactiviteit te verschuiven is 
uiteraard ook het milieuprobleem verschoven. De haven komt nu in conflict 
met omliggende dorpen. Voor Multedo voorziet men in Genova twee 
mogelijke toekomstscenario’s: ofwel verplaatst men de havenactiviteit en 
voorziet men  nieuwe verbindingen tussen haven en dorp, ofwel wordt deze 
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5. Eigen observaties & suggesties
 
 5.1  BARRIÈRES TUSSEN OUDE HAVEN & STAD
        5.1.1  PORTO ANTICO
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    5.1.2  ‘T EILANDJE

Wanneer je op het Eilandje rondloopt merk je dat deze buurt zeer grote 
veranderingen heeft ondergaan én nog steeds aan het ondergaan is. De 
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hiervan afgescheiden door de drukke Londen- en Amsterdamstraat. Het 
toevoegen van een alleenstaand, publiek gebouw, het MAS, dat zich bevindt 
op het cultureel traject Falcon-Nassau doorbreekt deze barrièrewerking. Het 
gebouw functioneert als scharnierpunt en is dé ontmoetingsplaats tussen 
noord en zuid, maar ook tussen oost en west en tussen binnenstad en haven.  

Op exact dezelfde plaats als waar het MAS werd gebouwd, bevonden zich 
vroeger loodsen en magazijnen. Deze loodsen (en bijhorende parkings) 
vormden ook een barrière tussen noord en zuid.

Het toevoegen van een publiek gebouw op een belangrijke culturele as 
zou ook in Genova kunnen toegepast worden. Het gebouw op Piazza delle 
Raibetta bevindt zich op zo’n as. De afbraak ervan en de constructie van een 
aantrekkelijk gebouw, met publieke functie, zou de plek tot een scharnierpunt 
kunnen maken. Het gebouw zou zich op het kruispunt bevinden van twee 
culturele trajecten: Porta Soprana - Piazza De Ferrari - Palazzo Ducale - 
Cattedrale di San Lorenzo, die de verbinding maakt tussen binnenstad en 
haven, en Grande Bigo - Palazzo San Giorgio - aquarium - Museo del Mare, 
die de verschillende wijken met mekaar verbindt. 

Londen-en Amsterdamstraat
De Londen-en Amsterdamstraat was een grote verkeersader die vroeger 
als barrière functioneerde tussen de Oude Dokken en de Cadix- en 
Montevideowijk. 

De heraanleg van deze straten, waarbij onder andere het wegprofiel werd 
versmald en een brede, centrale, voetgangers- en verblijfsstrook werd 
toegevoegd, zorgde ervoor dat de drie wijken terug beter met mekaar 
verbonden werden. De straat is getransformeerd tot een aangename, 
groene boulevard die makkelijk oversteekbaar is én bovendien een 
aantrekkingspleister is voor horecazaken en winkels. Deze straat zal in 
de toekomst ook bediend worden door een tramlijn, wat de stedelijke 
ontwikkeling nog meer in de hand zal werken. Naast een betere samenhang 
tussen de drie wijken, vormen deze straten ook een belangrijke schakel 
tussen de Leien en Park Spoor Noord in het oosten en de Scheldekaaien in 
het westen. 

De manier waarop deze grote verkeersas werd omgevormd tot een groene 
wandelboulevard zou een inspiratie kunnen zijn voor Genova. Na de sloop 
van de ‘Sopraelevata Aldo Moro’, zou een groot deel van de ruimte aan de 
Porto Antico terug vrijkomen. Deze ruimte zou, net als op het Eilandje, kunnen 
transformeren naar een groene wandelboulevard, die zowel de wijken die 
grenzen aan de kustlijn verbindt, als het stadscentrum en havengebied terug 

met mekaar linkt.  

Parking Hanzestedenplaats
Zoals hierboven reeds vermeld droeg de parking rondom de loodsen ook 
bij tot de barrièrewerking tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het 
Eilandje. 

Het plein, dat zich voor het MAS bevindt, is vandaag een groot publiek plein. 
Het is enerzijds een ontmoetingsplaats, maar anderzijds ook een rustplek 
op het Eilandje.

Net zoals men de Hanzestedenplaats omtoverde van een parkeerplaats naar 
een kwalitatieve, publieke ruimte, zou men in Genova de parkeerplaats aan 
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als barrière functioneerde tussen de Oude Dokken en de Cadix- en 
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groene boulevard die makkelijk oversteekbaar is én bovendien een 
aantrekkingspleister is voor horecazaken en winkels. Deze straat zal in 
de toekomst ook bediend worden door een tramlijn, wat de stedelijke 
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tussen de drie wijken, vormen deze straten ook een belangrijke schakel 
tussen de Leien en Park Spoor Noord in het oosten en de Scheldekaaien in 
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De manier waarop deze grote verkeersas werd omgevormd tot een groene 
wandelboulevard zou een inspiratie kunnen zijn voor Genova. Na de sloop 
van de ‘Sopraelevata Aldo Moro’, zou een groot deel van de ruimte aan de 
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bij tot de barrièrewerking tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het 
Eilandje. 
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Het is enerzijds een ontmoetingsplaats, maar anderzijds ook een rustplek 
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Net zoals men de Hanzestedenplaats omtoverde van een parkeerplaats naar 
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zowel op ecologisch als esthetisch vlak. De renovatie van het jaagpad en de 
aanleg van een loopparcours versterkt de link tussen dorp en Schelde. De 
uitbouw van uitzichtpunten draagt hier bij toe. 

De manier van buffering zou ook kunnnen toegepast worden in Multedo. 
Bufferen betekent niet persee dat elke relatie tussen dorp en haven wordt 
afgebroken. De bufferzone zou net als in Berendrecht een ecologische rol 
kunnen spelen en gebruikt worden voor zachte recreatie.

Afwezigheid infrastructuur
Het Kanaaldok snijdt het dorp volledig af van de Schelde én van de 
havenactiviteit. Het havengebied is slechts bereikbaar via één brug die zich 
in de aangrenzende gemeente bevindt: de Noordlandbrug. 

In de structuurschets (Structuurschets Berendrecht-Zandvliet 2015) wil men 
het dorp beter ontsluiten door het kanaal te gebruiken als een ‘snelweg naar 
stad en haven’. In de toekomst zouden pendelaars naar de stad, toeristen en 
werknemers van de haven een watertaxi kunnen nemen. Berendrecht zou 
een stopplaats zijn binnen dit nieuwe transportnetwerk. Het kanaal wordt 
hierdoor een meerwaarde voor de dorpen.

De drukke Via Aurelia die in Multedo het dorp van de haven afsnijdt en de 
leefbaarheid ervan aantast, zou in de toekomst deels ontlast kunnen worden 
door, net als in Berendrecht, een watertaxi in te voeren. Een potentiële 
aanmeerplaats zou zich ter hoogte van het nieuwe park kunnen bevinden. 

Kwaliteitsloze buffer
Bij de aanleg van het kanaal werden de polders opgespoten met een 
zandlaag van drie meter dik. Het dorp verloor het zicht op het water en keek 
uit op een kale zandvlakte. 

De afstandsbuffer heeft vandaag hoge landschappelijke kwaliteiten en 
een ecologische rol. Hij sluit aan op het Opstalvalleigebied en bestaat uit 
graslanden, wilgenbos en duinrietvelden en levert hierdoor een bijdrage aan 
bepaalde soorten die verbonden zijn aan dergelijke biotopen. Daarnaast heeft 
het ook een recreatieve functie; verschillende wandelpaadjes doorkruisen 
het gebied en een klein gedeelte wordt ook gebruikt voor paardensport. 

De manier waarop een buffer een grote meerwaarde kan betekenen voor 
de omgeving, zou ook kunnnen toegepast worden in Multedo. Bufferen 
betekent niet persee dat elke relatie tussen dorp en haven wordt afgebroken. 
De bufferzone zou net als in Berendrecht een ecologische rol kunnen spelen 
en gebruikt worden voor zachte recreatie.
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Fig. 7 Mogelijke ontwikkeling Berendrecht en Multedo.

watertaxi en aanmeerplaatsgroene bufferwoongebied culturele as

  5.3  CONCLUSIE

Beide oude havens hadden in het verleden een aantal barrières die de 
relatie tussen haven en stad verzwakten. Terwijl door de stadsvernieuwing 
in Antwerpen het Eilandje terug volop deel begint uit te maken van de 
binnenstad, hinkt Genova nog achterop. De focus ligt vooral op de link tussen 
culturele activiteiten langs het water, maar de relatie tussen binnenstad en 
haven blijft op de achtergrond. De manier waarop in Antwerpen gelijkaardige 
barrières tussen stad en haven werden opgelost, kan een inspiratie zijn voor 
de Porto Antico van Genova. 

Er is ook een analogie te vinden wat betreft de barrières tussen haven en dorp. 
In Antwerpen creëerde men een bufferzone van zodra de havengebieden 
werden geconstrueerd. Terwijl deze in het begin louter zandvlaktes waren, 
zijn deze vandaag een meerwaarde voor het dorp en omgeving. Alhoewel 
beide dorpen aan het water liggen, wordt er nauwelijks gebruik van 
gemaakt. Het water behoort vandaag bijna volledig tot de wereld van de 
haven. In de toekomst wil men in Berendrecht het kanaal gebruiken voor 
personenvervoer. Hierbij zou zich een aanmeerplaats aan het dorp kunnen 
bevinden die gekoppeld zou worden aan het fietsnetwerk. Opnieuw kan dit 
een inspiratie zijn voor Genova. 

Fig. 8 Publiek gebouw als culturele en visuele schakel 
op Piazza Della Raibetta.

Fig. 10 Bufferzone met ecologische waarde en zachte 
recreatie.

Fig. 9 Groene wandelboulevard als verbindend element

Fig. 11 Rivier als snelweg met watertaxi’s. 
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Fig. 10 Toekomstige aanmeerplaats watertaxi Berendrecht & eigen suggestie 
toekomstige ontwikkeling Multedo
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zowel op ecologisch als esthetisch vlak. De renovatie van het jaagpad en de 
aanleg van een loopparcours versterkt de link tussen dorp en Schelde. De 
uitbouw van uitzichtpunten draagt hier bij toe. 

De manier van buffering zou ook kunnnen toegepast worden in Multedo. 
Bufferen betekent niet persee dat elke relatie tussen dorp en haven wordt 
afgebroken. De bufferzone zou net als in Berendrecht een ecologische rol 
kunnen spelen en gebruikt worden voor zachte recreatie.

Afwezigheid infrastructuur
Het Kanaaldok snijdt het dorp volledig af van de Schelde én van de 
havenactiviteit. Het havengebied is slechts bereikbaar via één brug die zich 
in de aangrenzende gemeente bevindt: de Noordlandbrug. 

In de structuurschets (Structuurschets Berendrecht-Zandvliet 2015) wil men 
het dorp beter ontsluiten door het kanaal te gebruiken als een ‘snelweg naar 
stad en haven’. In de toekomst zouden pendelaars naar de stad, toeristen en 
werknemers van de haven een watertaxi kunnen nemen. Berendrecht zou 
een stopplaats zijn binnen dit nieuwe transportnetwerk. Het kanaal wordt 
hierdoor een meerwaarde voor de dorpen.

De drukke Via Aurelia die in Multedo het dorp van de haven afsnijdt en de 
leefbaarheid ervan aantast, zou in de toekomst deels ontlast kunnen worden 
door, net als in Berendrecht, een watertaxi in te voeren. Een potentiële 
aanmeerplaats zou zich ter hoogte van het nieuwe park kunnen bevinden. 

Kwaliteitsloze buffer
Bij de aanleg van het kanaal werden de polders opgespoten met een 
zandlaag van drie meter dik. Het dorp verloor het zicht op het water en keek 
uit op een kale zandvlakte. 

De afstandsbuffer heeft vandaag hoge landschappelijke kwaliteiten en 
een ecologische rol. Hij sluit aan op het Opstalvalleigebied en bestaat uit 
graslanden, wilgenbos en duinrietvelden en levert hierdoor een bijdrage aan 
bepaalde soorten die verbonden zijn aan dergelijke biotopen. Daarnaast heeft 
het ook een recreatieve functie; verschillende wandelpaadjes doorkruisen 
het gebied en een klein gedeelte wordt ook gebruikt voor paardensport. 

De manier waarop een buffer een grote meerwaarde kan betekenen voor 
de omgeving, zou ook kunnnen toegepast worden in Multedo. Bufferen 
betekent niet persee dat elke relatie tussen dorp en haven wordt afgebroken. 
De bufferzone zou net als in Berendrecht een ecologische rol kunnen spelen 
en gebruikt worden voor zachte recreatie.
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Fig. 7 Mogelijke ontwikkeling Berendrecht en Multedo.

watertaxi en aanmeerplaatsgroene bufferwoongebied culturele as

  5.3  CONCLUSIE

Beide oude havens hadden in het verleden een aantal barrières die de 
relatie tussen haven en stad verzwakten. Terwijl door de stadsvernieuwing 
in Antwerpen het Eilandje terug volop deel begint uit te maken van de 
binnenstad, hinkt Genova nog achterop. De focus ligt vooral op de link tussen 
culturele activiteiten langs het water, maar de relatie tussen binnenstad en 
haven blijft op de achtergrond. De manier waarop in Antwerpen gelijkaardige 
barrières tussen stad en haven werden opgelost, kan een inspiratie zijn voor 
de Porto Antico van Genova. 

Er is ook een analogie te vinden wat betreft de barrières tussen haven en dorp. 
In Antwerpen creëerde men een bufferzone van zodra de havengebieden 
werden geconstrueerd. Terwijl deze in het begin louter zandvlaktes waren, 
zijn deze vandaag een meerwaarde voor het dorp en omgeving. Alhoewel 
beide dorpen aan het water liggen, wordt er nauwelijks gebruik van 
gemaakt. Het water behoort vandaag bijna volledig tot de wereld van de 
haven. In de toekomst wil men in Berendrecht het kanaal gebruiken voor 
personenvervoer. Hierbij zou zich een aanmeerplaats aan het dorp kunnen 
bevinden die gekoppeld zou worden aan het fietsnetwerk. Opnieuw kan dit 
een inspiratie zijn voor Genova. 

Fig. 8 Publiek gebouw als culturele en visuele schakel 
op Piazza Della Raibetta.

Fig. 10 Bufferzone met ecologische waarde en zachte 
recreatie.

Fig. 9 Groene wandelboulevard als verbindend element

Fig. 11 Rivier als snelweg met watertaxi’s. 
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