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2 Inleiding 
Tussen Merksem en Ekeren, in de noordelijke rand van Antwerpen ligt een 
openruimtegebied met veel potentieel, dat schreeuwt om een uitgedragen visie 
en een gestructureerd, vooruitkijkend ruimtelijk beleid. Daarom geven wij als 
masterstudenten stedenbouw en ruimtelijke planning de aanzet voor een 
grootschalig RUP voor het gebied. Zes deelgebieden krijgen hierin een concrete 
en onderbouwde bestemmingswijziging (zie kaart 1). Met behulp van dit document 
kunnen lokale beleidsmakers vervolgens actie nemen om van het RUP een realiteit 
te maken.  
 
De opmaak van dit document gebeurde in opdracht van GruunRant, een 
burgerbeweging die zich inzet voor het behouden, versterken en verbinden van 
de groene en open ruimte in de noordelijke en oostelijke stadsrand van 
Antwerpen. GruunRant maakte reeds een startnota voor dit RUP, dat de basis 
vormde voor deze uitgebreidere aanzet en leverde daarbovenop heel wat 
informatie over het gebied waar zij al jarenlang om strijden.  
 
Het gebied wordt gekenmerkt door enkele ruimtelijke problemen. Ten eerste is er 
heel wat waardevolle open ruimte in het gebied met een harde bestemming. 
Hierdoor staat het gebied onder bouwdruk en als er niks gebeurt, zullen deze 
gebieden bebouwd worden. Open ruimtegebieden met een harde bestemming zijn 
niet uitzonderlijk in Vlaanderen. Er is maar liefst meer dan 70.000 ha van dit soort 
grond in Vlaanderen (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). Het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen heeft hier dan ook reeds heel wat aandacht aan besteed en zal daarom 
worden meegenomen in de visie van dit GruunRUP. Het RUP zal de bestemming 
van de openruimtegebieden in het studiegebied deels moeten veranderen om ze 
te beschermen. 
 
Naast beschermd, moeten de openruimtegebieden ook verbonden worden. De 
connectiviteit van de open ruimte is vandaag immers ondermaats en het 
GruunRUP moet daarom ook kwaliteitsvolle open ruimte voorzien langs cruciale 
verbindingen.  
 
Daarboven moet de open ruimte die er vandaag is ook versterkt worden. 
Biodiversiteit, water, recreatie, leefbaarheid en heel wat andere facetten van een 
waardevol openruimtegebied moeten er allemaal hun plaats krijgen. Om de 
versterking van het openruimtegebied mogelijk te maken, moet het RUP de 
deelgebieden een adequate bestemming geven. Zo kan open ruimte met 
waardevolle natuur de bestemming ‘natuurgebied’ krijgen. Daarnaast vormen ook 
gepaste inrichtings- en beheersvoorschriften een belangrijk onderdeel van sterke 
openruimtegebieden. 
 
Het grootste deel van dit GruunRUP bestaat uit een toelichtingsnota, die men 
terugvindt in hoofdstuk 3 van het RUP. Hierin wordt de visie achter het RUP en de 
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motivering voor de gewijzigde bestemmingen stapsgewijs toegelicht. De visie 
werd opgebouwd rond vijf thematische ambities, die aan bod komen in het eerste 
hoofdstuk van toelichtingsnota (3.1). Vervolgens worden in het tweede hoofdstuk 
van de toelichtingsnota (3.2) vier strategieën naar voor geschoven om de ambities 
te verwezenlijken. In het derde hoofdstuk (3.3) gaat de focus naar de zes 
deelgebieden waar een bestemmingswijziging wordt voorgesteld. In hoofdstuk 4 
van dit RUP vindt men vervolgens de plannen en voorschriften. 
 

Kaart 1: Deelgebieden van het GruunRUP 

 
Bron: Eigen kaart met info uit GRB, stadsportaal Antwerpen en Gruunrant. 
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3 Toelichtingsnota 

3.1 Ambities 

3.1.1 Waterrobuust landschap creëren 
 
Het watersysteem in het studiegebied is door de jaren heen sterk beïnvloed door 
de mens. Beken werden verlegd, natuurlijke overstromingsgebieden bebouwd en 
infiltratiebekkens verhard. Hierdoor is een kwetsbaar gebied ontstaan, waar 
droogte en overstromingen een grote impact hebben op het lokale ecosysteem en 
de inwoners. Watergebonden ecologie kan er ook niet floreren. We moeten het 
watersysteem robuuster en zichtbaarder maken en waar mogelijk herstellen. Op 
die manier krijgt de ecologie in het gebied meer kansen en stijgt de 
waterveiligheid.  
 
Wij zien het landschap en de fysische onderlegger als drager voor dit 
waterrobuuste systeem en baseren ons daarvoor op het Waterplan van de stad 
Antwerpen, op de watersysteemkaart van de Universiteit Antwerpen en op de 
ambities omtrent Gezonde waterlopen van de Provincie Antwerpen. De hoger 
gelegen zandgronden rond Fort van Merksem laten infiltratie toe, terwijl de natte 
valleigronden rond de Laarse en Oudelandse beek ideaal zijn als wetland of gebied 
voor waterberging. De besproken tweedeling bepaalt welke ingrepen er moeten 
plaatsvinden. Men vindt ze ook terug in de landschapsstudies van o.a. Bas Smets 
omtrent het Laaglandpark, een gebied dat voor een belangrijk deel overeenkomt 
met het gebied van de GruunRUP. 
 
Binnen de besproken natte valleigronden schuiven we nog een aantal scherpere 
ambities naar voor. We willen immers een klimaatbestendig watersysteem waarin 
valleigebieden beschermen voorop staat en volgen daarmee de ambitie van de 
provincie Antwerpen. De provincie stelt dat ‘Beekherstel’ in  valleigebieden 
noodzakelijk is voor de ambitie ‘Afvoer waterlopen vertragen’, want het natuurlijke 
bochtenpatroon van een open waterloop zal veel meer water bergen dan een 
rechtgetrokken, antropogene waterloop. 
 
Het robuuste watersysteem vormt de basis van de gebiedsvisie en stuurt de 
andere ambities van dit GruunRUP. De bestemmingen en functies binnen het 
gebied moeten aangepast zijn aan de eigenschappen van het lokale 
watersysteem. Op natte meersgronden, gelegen naast een ecologisch waardevolle 
beek, kunnen bijvoorbeeld geen harde bestemmingen komen. 
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3.1.2 Groenblauw netwerk uitbouwen 
 
De open ruimte in dit deel van de Antwerpse stadsrand is schaars en versnipperd. 
De beperkte groene ruimte is er vooral agrarisch en natuurlijk groen is nagenoeg 
afwezig (Groenplan Antwerpen). Nabijgelegen waardevolle bosgebieden, zoals het 
Peerdsbos en Vordenstein, liggen dan weer geïsoleerd van het studiegebied. Er 
zijn een aantal groenblauwe linten met potentieel die verbinding maken met 
nabijgelegen waardevolle groengebieden, maar deze zijn onvoldoende ontwikkeld. 
 
Daarom moet een sterk groenblauw netwerk uitgebouwd worden dat via 
groenblauwe corridors de groenkernen van het ‘superpark Noord’ met elkaar 
verbindt. De bestaande groenkernen moeten versterkt en uitgebreid worden tot 
ecologisch waardevol groen, met gebruiks en belevingswaarde. De corridors 
tussen die kernen functioneren als migratiezones voor flora en fauna, maar ook 
als ruggengraat voor zachte weggebruikers en waar mogelijk wordt ook naar 
andere synergieën gezocht. Ze zullen aantakken op grotere regionale groene 
netwerken en zoeken tegelijk verbinding met groene vingers die richting de 
kernstad lopen.  
 
Ook op micro- en mesoschaal moeten we deze verbindingen inpassen op 
strategische locaties. Ze maken bij voorkeur gebruik van bestaande routes die 
ecologisch interessant zijn of kunnen worden. Beken hebben hierbij een 
prominente rol. Bovendien gaan de corridors gepaard met ontsnipperingsacties 
nabij grote infrastructuren als snelwegen en spoorwegen. Bij het bepalen van de 
locatie en vormgeving van de ontsnipperingsacties dient men rekening te houden 
met heel wat parameters. Deze worden verder besproken in de strategieën van 
deze GruunRUP.  
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3.1.3 Efficiënt omgaan met open ruimte 
 
De oververzadigde Antwerpse huizenmarkt creëert een grote bouwdruk op de 
schaarse open ruimte, waardoor percelen met een harde bestemming snel ten 
prooi vallen aan grote bouwprojecten. Uiteraard moet de open ruimte in eerste 
instantie maximaal gevrijwaard worden, zoals ook gesteld wordt in het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen. Ook de visies van de subwerkgroep Ruimte voor Water, alsook 
de provincie en stad Antwerpen streven allen naar het behoud van de open ruimte. 
Als het echter (financieel) niet mogelijk is om deze gronden volledig te vrijwaren, 
moeten ze op een duurzame en ruimtelijk efficiënte wijze ontwikkeld worden. 
Cruciaal hierbij is waardevolle natuur in tact houden en versterken!  
 
De bebouwde ruimte kan beperkt worden door het clusteren en stapelen van 
woningen en functies op strategische locaties. Deze beperkte bebouwing mag 
echter niet concurreren met de aangrenzende natuur en het onderliggende 
fysische systeem. Daarnaast moet ze ook geplaatst worden op een centrale en 
bereikbare plaats, waardoor verdere mobiliteitstoename en versnippering 
voorkomen wordt. 
 
Ook de groene ruimte kan efficiënter worden ingezet. Recreatief medegebruik kan 
gestimuleerd worden en waterhuishouding kan gecombineerd worden met 
biodiversiteit. Agrarische gebieden kunnen door enkele kleine aanpassingen 
biologisch waardevoller worden, zonder dat de productie daarbij naar beneden 
gaat (bronnen). Ruimte wordt eveneens efficiënt gebruikt door bovenop 
ondertunnelde infrastructuren groene ruimte in te vullen. Een ondertunneling is 
daarom waardevol voor het vrijwaren van natuur en kan gecombineerd worden 
met de creatie van natuurlijke verbindingen.  
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3.1.4 Biodiversiteit versterken 
 
Een biodivers gebied is de sleutel tot een robuust en veerkrachtig systeem. Dat 
beseft ook de Europese Unie (EU) die een aantal doelstellingen voorop stelde om 
de biodiversiteit in Europa tegen 2030 te redden. Deze doelstellingen zijn 
uitgebreid en breed. Een eerste doelstelling streeft bijvoorbeeld naar meer 
biologische landbouw, terwijl ook het verminderen van nutriënten en het omkeren 
van de achteruitgang van bestuivers behoort tot de doelstellingen. Verder doelt 
men op het planten van 3 miljard extra (inheemse) bomen in de EU en het 
bestrijden van invasieve soorten. Ook niet onbelangrijk voor dit GruunRUP is de 
ambitie om minstens 25.000 km aan waterlopen in de EU weer vrij te laten 
stromen. Ten slotte stelt de EU ook dat ze een samenhangend netwerk van 
beschermde zones wil creëren dat 30% van de landoppervlakte van de EU beslaat. 
(EU Biodiversity Strategy Actions Tracker). 
 
Er is biologisch waardevolle natuur aanwezig nabij Ekeren en Merksem. Het gebied 
rond de Laarse beek in het Peerdsbos is zelfs geklasseerd als natura 2000 
(Geopunt). Ook het westelijk deel van het natuurgebied Oude Landen is aangeduid 
als natuurlijk waardevol gebied op de biologische waarderingskaart. Toch zijn voor 
het behalen van de Europese beleidsdoelstellingen tegen 2030 extra inspanningen 
nodig. In Merksem betreft het groenaandeel van het district immers 29%, 
waarvan slechts 1% (2,6 ha) natuurlijk waardevol groen bedraagt. Ekeren heeft 
met 71% het grootste groenaandeel in heel Antwerpen. Maar van deze 71% is 
slechts 0,2 ha natuurlijk groen. Het westelijk deel van Oude Landen (grondgebied 
Ekeren) is namelijk agrarisch groen (Groenplan Antwerpen). Er is dus nauwelijks 
waardevolle natuur. De aanwezige waardevolle natuur is daarbij ondermaats 
geconnecteerd met elkaar, wordt bedreigd door bouwprojecten, infrastuctuur… en 
wordt onvoldoende ondersteund door gericht beheer. Voor het behalen van de 
Europese doelstellingen, maar ook de doelstellingen in het burgemeestercovenant 
waar ecologie en ontharden doelstellingen beslaan is behouden, verbinden en 
versterken van de natuur cruciaal! 
 
Alle ruimte wordt daarom zoveel mogelijk ingericht en beheerd ten voordele van 
die dier- en plantensoorten uit de species action plans (SAP’s) waarvoor potentieel 
is in het gebied (EEA Report No 10/2020). Dit gebeurt in de eerste plaats in de 
kerngebieden, waar naast inrichting en beheer ook aandacht gaat naar de ‘massa’ 
(=schaalgrootte) van het gebied (bron: groenplan Antwerpen). Daarnaast kunnen 
ook kleine restgebieden uitgroeien tot groene pareltjes. Ook de corridors van het 
netwerk houden rekening met fauna en flora, onder meer door de principes van 
ecologische ontsnippering toe te passen. Ten slotte moet ook buiten het 
kernnetwerk plaats zijn voor biodiversiteit. Denk daarbij aan (voor-) tuinen, daken 
en andere ruimtes met potentieel. Uiteraard valt de ambitie biodiversiteit voor een 
groot deel samen met de ambities van een groenblauw netwerk en een robuust 
waterlandschap.  
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3.1.5 Leefbaarheid in de stadsrand vergroten 
 
Vervuilende mobiliteitsinfrastructuren drukken vandaag nog steeds hun stempel 
op de levenskwaliteit in de noordelijke stadsrand van Antwerpen. Naast Gruunrant 
bestaan er dan ook nog heel wat andere burgerbewegingen die ijveren voor meer 
leefbaarheid in dit gebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Lenora en Natuurpunt.  
 
Het GruunRUP moet een hefboom zijn om die leefbaarheid op te krikken, want 
leefbaarheid en groen gaan hand in hand. Door groen op een intelligente wijze in 
te zetten op strategische locaties, kan de impact van gemotoriseerd verkeer 
gemilderd worden en zachte mobiliteit gestimuleerd worden. Anderzijds kunnen 
kleine mobiliteitsingrepen ook kansen bieden voor een robuust, natuurlijk 
systeem. Ook nieuwe infrastructuren mogen de leefbaarheid niet in het gedrang 
brengen, maar moeten de leefbaarheid juist resoluut verbeteren. Deze laatste 
ambitie vinden we ook terug in het bestuursakkoord van Ekeren van 28.02.2019.  
 
Leefbaarheid heeft betrekking op vele indicatoren. Drie grote peilers zijn 
mobiliteit, de impact op de omgevingskwaliteit en klimatologische gevolgen. Zoals 
zichtbaar op onderstaande kaarten (figuur 2) heeft de bestaande infrastructuur 
een grote impact op de luchtkwaliteit van de omgeving. Bij het toevoegen van 
meer infrastructuur zijn oplossingen nodig zodat bijkomende impact op de 
omgeving en de leefbaarheid kan worden uitgesloten. 

      
Figuur 2: Luchtkwaliteit in projectgebied  
bron: www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen 
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3.2 Strategieën 

3.2.1 Laarse Beek heropwaarderen 

 
Het heropwaarderen van De Laarse beek kan een antwoord bieden op 
verschillende ambities. De opwaardering kan het landschap waterrobuust maken, 
maar draagt ook bij aan het uitbouwen van het groenblauwe netwerk en het 
versterken van de biodiversiteit. 
 
De Laarse beek is van nature de grootste beek in Ekeren. Voor een aantal 
kunstmatige ingrepen mondde de Laarse beek in zijn natuurlijke omvang uit in 
het Groot Schijn, ter hoogte van Antwerpen Dam. Helaas is vandaag de Laarse 
beek nog slechts een schim van wat vroeger was. Haar monding werd verlegd 
naar een kunstmatige omleiding van het Groot Schijn. Hier komt ze terecht in een 
overkapte waterloop, waar uiteraard een slechte ecologische kwaliteit heerst. Ook 
verder stroomopwaarts, waar de beek parallel met de E19 loopt, laat de ecologisch 
toestand van de Laarse beek te wensen over. Een resem aan antropogene 
ingrepen leidde hier tot een ondermaatse hydromorfologie. Meanders vindt men 
er niet en de oevers zijn er verre van natuurlijk en dan vooral de zuidelijke (linker) 
oever die bestaat uit de betonnen muur van de aangrenzende spoorweg. Ook de 
wijdere omgeving rond de beek, met vooral weiland en akkerland, heeft weinig 
biologische waarde voor de beek. 
 
Hierdoor is ook de biologische kwaliteit van dit deel van de Laarse beek niet goed. 
Metingen van de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) ter hoogte van het 
knooppunt Antwerpen Noord tonen dat de ecologische kwaliteitscoëfficiënt (EKC, 
schaal van 0 tot 1) van macrofyten blijft hangen op 0,56, terwijl fytobenthos zelfs 
nog slechter scoren met een EKC van 0,25. Verder stroomopwaarts ter hoogte van 
Sint-Lucas, waar de beek wel lichtjes meandert, scoort de Laarse Beek 
onmiddellijk beter. Daar vindt men voor fytobenthos een EKC van 0,35. Nog 
verder stroomopwaarts in het Peerdsbos, waar naast meandering ook een 
waardevolle omgeving bestaat, scoort fytobenthos zelfs 0,60 (Geoloket 
waterkwaliteit, VMM). Dit toont direct wat de waarde is van een goede 
hydromorfologie en een natuurlijke omgeving. 
 
Daarbij kan de Laarse beek in haar huidige toestand weinig bijdrage leveren als 
corridor in het groenblauwe netwerk. De duikers van de beek onder barrières, 
zoals wegen, zijn voor de meeste fauna niet toegankelijk, waardoor die fauna niet 
makkelijk langs de Laarse beek kan migreren (MJP ontsnippering). Bovendien is 
ook de beperkte breedte van de corridor een probleem. Migrerende diersoorten 
hebben weinig natuurlijke, beschutte ruimte aan de oeverzijdes van de rivier, 
aangezien weiland en kleinschalige akkerbouw tot enkele meters van de Laarse 
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beek komen. De corridor zou volgens berekeningen van Gruunrant minstens 30 
meter breed moeten zijn om goed te functioneren binnen het groenblauwe 
netwerk. 
 
Bovenop de nadelen voor biodiversiteit, heeft het rechttrekken van de Laarse beek 
ook gevolgen gehad voor de waterveiligheid. Het heeft geleid tot een snellere 
afvoer van water waardoor er stroomafwaarts overstromingen kunnen optreden. 
In een open waterloop met meanders kan daarentegen meer water geborgen 
worden, waardoor er minder snel overstromingen zullen optreden. Daarbij zal een 
meanderende rivier ook bijdragen aan een mooi landschap (Waterplan provincie).  
Door al deze tekortkomingen kan de Laarse beek de ecosysteemdiensten die ze 
normaal opbrengt niet leveren. Niet alleen de watergebonden flora en fauna 
verliezen hierbij, maar ook de omwonenden en het landschap. Een 
heropwaardering dringt zich dus op! 

Deze heropwaardering bestaat uit een aantal met elkaar verbonden ingrepen die 
hieronder in een niet-limitatieve lijst worden opgesomd (zie ook figuur 3).   

- Natuurlijke hermeandering (referentie Donkse beek Rozemaaipark) 
- Creëren van natuurlijke oever met riet en andere watergebonden flora 

(referentie Wondelgemse meersen - Lieve) 
- Reserveren van alluviale bedding met hoge grondwatertafel rond de 

Laarse Beek voor Elzenbroekbos (referentie Elzenbroekbos Zobbroekbeek 
Dilbeek + Rozemaai) 

- Zeker geen schadelijke pesticiden of bemesting in de directe omgeving 
(sowieso niet binnen 6 m van oppervlakte water volgens wetgeving MAP) 

- Ecoduikers onder wegen (referentie ecoduiker Molenbeek Echt-Susteren) 
- Gracht door Sint-Lucas en Hoekakker als extra wateropvang (referentie 

Rietschotse loop) 

Figuur 3: Collage heropwaardering Laarse Beek in Ekeren Donk.  
Bron: eigen product 
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3.2.2 Sloten- en heggenlandschap creëren 

 
De site in kwestie bevat enkele restanten van een oud polderlandschap met 
strakke lijnstructuren beplanting en sloten. Zoals vooropgesteld in verschillende 
ontwerpstudies voor het Laaglandpark (Bas Smets, OMGEVING Landscape 
architecture urbanism) kan dit landschap weer tot leven gebracht worden, door 
nieuwe parallelle lijnstructuren aan te leggen en bestaande lijnstructuren uit te 
breiden.  
 
Met sloten en heggen bestaande uit verschillende boomsoorten (elzen, essen, 
sleedoorn, hazelaar, meidoorn, eik, beuk, enzovoorts) kan een biodivers 
landschap gevormd worden waar verschillende diersoorten zich in kunnen 
vestigen. De lijnstructuren corridors zorgen namelijk voor voldoende veilige routes 
en dus migratiemogelijkheden voor (kleine) fauna (Bas Smets). Tevens zijn de 
heggen en sloten weinig intensief in beheer. 
 
De sloten worden ingericht als latente waterlopen, waardoor deze dienen als 
infiltratiegrachten. Op deze manier wordt de retentietijd verhoogd, waardoor het 
waterbergend vermogen vergroot wordt. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan 
de watergevoelige kenmerken van het gebied; een sloten- en heggenlandschap 
kan dienen als waterbergingsgebied voor de (bebouwde) omgeving. Tevens zorgt 
de lange retentietijd voor infiltratie, waardoor de grondwaterreserves worden 
aangevuld. 
 
Belangrijk bij een waternetwerk is dat het gelijktijdig wordt gekoppeld aan 
kwalitatieve publieke ruimte. Groenblauwe netwerken brengen leven en vormen 
een lust voor het oog. Aldus vormt een fijnmazig waternetwerk een sterke 
stedenbouwkundige structuur met ruimte voor flexibiliteit (zie figuur 4). Een 
dergelijk landschap heeft hoge waarde naar recreatie toe. Langs de lijnstructuren 
beplanting en sloten kunnen (fiets)paden worden aangelegd, waardoor het gebied 
goed doorwaadbaar wordt voor zachte weggebruikers. Door enkele paden subtiel 
verhoogd aan te leggen kunnen deze dijken vormen waardoor het landschap als 
‘kom’ kan werken voor hemelwater en de waterbergende functie versterkt wordt. 
De heggen- en slotenstructuur brengt een esthetische waarde aan het landschap, 
refererend aan het oude polderlandschap, waardoor er op een prettige manier 
gerecreëerd kan worden. 
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Figuur 4: Sloten en Heggenlandschap. ` 
Bron: Visiebundel Landschapspark Laagland DS. 
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3.2.3 Strategisch verdichten volgens fysisch systeem 

 
Extra bebouwing willen we zoveel mogelijk voorkomen in dit gebied. Verdichting 
kan daarom alleen worden uitgevoerd wanneer volgende strategische 
voorwaarden vervuld zijn:  

3.2.3.1 Watersysteem als onderlegger 
Op natte gronden, zoals het natuurlijke overstromingsgebied van een rivier of 
kwelgebieden, kunnen geen nieuwe ontwikkelingen komen. Ze zouden leiden tot 
een aanwakkering van de bestaande waterproblemen. Ook infiltratiegevoelige 
gronden kunnen beter niet bebouwd worden, opdat regenwater de 
grondwatertafel kan blijven aanvullen. Wanneer een nieuwe ontwikkeling een 
nihile invloed heeft op de grondwatertafel en er geen extra wateroverlast 
gecreëerd wordt, is ze in lijn met het watersysteem. De locatie is hiervoor 
uiteraard de belangrijkste voorwaarde, maar ook de bouwtechniek kan bijdragen 
aan deze voorwaarde. Zo kunnen paalwoningen met onderliggende wadi’s een 
oplossing zijn. Voorbeelden hiervan vindt men in de Assels in Drongen, Gent. 
 

3.2.3.2 Groene corridors behouden 
Nieuwe ontwikkelingen mogen in geen geval een obstructie vormen in het 
blauwgroene netwerk. Vanuit dat oogpunt kan het voordelig zijn om bebouwing 
aan de rand van groengebieden te plaatsen, zodat er centraal een brede corridor 
gevrijwaard blijft. Deze techniek zou ook worden toegepast in het RUP van Sint-
Lucas. 

3.2.3.3 Groene vingers naar de stad behouden 
Vooral percelen met een harde bestemming die dicht bij de stad liggen, zijn 
kwetsbaar voor woon-, infrastructuurprojecten... Deze percelen zijn vaak gelegen 
in zogenaamde groene vingers die de stad inlopen. Het zijn groengebieden die de 
de verbinding  maken tussen de stad en het groenblauwe netwerk in het 
buitengebied. Ze zorgen voor ventilatie in de stad en milderen op die manier het 
hitte-eilandeffect, maar brengen ook biodiversiteit naar de stad en bieden 
potentieel voor zachte mobiliteitsassen van de stad naar het buitengebied. 
Kortom: het zijn zeer waardevolle groengebieden. 
 
Het spreekt dan ook voor zich dat deze groene vingers zoveel mogelijk gevrijwaard 
moeten worden van een harde invulling. Als er toch delen van de groene vinger 
onderdeel uitmaken van een bouwproject, moet ook hier de bebouwing aan de 
randen worden geplaatst, zodat de groene vinger blijft doorlopen richting de stad. 
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3.2.4 Barrières overbruggen, wegwerken & verzachten van 
infrastructuurranden  

 
Om een blauwgroen netwerk te creëren, de biodiversiteit te versterken en de 
leefbaarheid te vergroten, moeten heel wat barrières in het studiegebied onder 
handen genomen worden. Dit kan op drie verschillende manieren: wegwerken, 
overbruggen en afschermen.  
 
In uitzonderlijke gevallen kunnen barrières weggewerkt of afgezwakt worden. 
Deze strategie kan men toepassen bij infrastructuren die in onbruik zijn geraakt 
en weinig of geen meerwaarde bieden voor de mens. Maar ook overbodige 
infrastructuren, waarvoor voldoende alternatieven bestaan, kunnen worden 
weggewerkt of afgezwakt. We denken daarbij aan oude verbindingswegen of 
overontwikkelde residentiële toegangswegen die een obstakel vormen voor een 
aaneengesloten natuurgebied. Ten slotte kan men de invloed van nieuw te bouwen 
infrastructuur ook afzwakken door ze ondergronds te bouwen voor zoverre dat de 
ondergrondse grontwaterlagen en -structuren dit toelaat. Zo wordt een verdere 
versnippering van het groenblauwe netwerk voorkomen. 
 
De meest gebruikte strategie om het effect van barrières zoals snelwegen, 
spoorwegen en kunstmatige waterlopen te verminderen is overbrugging. Dit is 
ook de voornaamste strategie die naar voren geschoven wordt in het Nederlandse 
meerjarenprogramma ontsnippering (https://ontsnippering.nl/). Concreet gaat 
het dan om ecoducten, ecoduikers, faunatunnels, boombruggen en makkelijk 
uittreedbare oevers. De keuze voor een bepaald type overbrugging is in eerste 
plaats afhankelijk van de doelsoorten. Maar ook de precieze locatie waar zo een 
barrière overbrugd wordt is belangrijk. Dit moet gebaseerd zijn op gegevens over 
de doelsoorten, het huidig aantal oversteekpogingen, de technische 
eigenschappen van de infrastructuur en de ecologische waarde van het 
omliggende gebied. Interessante referenties zijn de Groene Recreatieve Corridor 
Schoten-Deurne-Wijnegem die werd onderzocht door BUUR in opdracht van 
Regionaal Landschap de Voorkempen en die momenteel goedgekeurd is door de 
3 desbetreffende gemeentebesturen. 
 
Ten slotte moeten grootschalige infrastructuren niet alleen overbrugd worden, 
maar moet er ook strategisch worden omgegaan met aanliggende bestemmingen. 
Zo zou een groengebied bijvoorbeeld kunnen dienen als buffer naar woongebied 
toe. Dit creëert niet alleen een beter leefgebied voor fauna en flora, maar ook voor 
de mens. Zo kan de aanwezigheid van bomen en riet met bijbehorende 
(ruis)geluiden het geluid van de voertuigen ‘maskeren’ en daarmee een milderend 
effect hebben op de ervaren geluidsoverlast (GGD Amsterdam, 2018). 
  



15 
 

Zo moet de geplande spoorwegvertakking Oude Landen naast zijn economische 
functie de leefbaarheid in Ekeren ook resoluut verbeteren en de landschapswaarde 
bewaren (Vestuursakkoord Ekeren 28/02/2019). Er zijn een aantal specifieke 
ingrepen mogelijk voor het integreren van landschapselementen aan de randen 
van de infrastructuur. 
 
Ten eerste een breed en flauw hellend vlak construeren voor het creëren van een 
boszone ( traditionele spoorwegberm) (zie figuur 5). Op die manier vormt het 
bos op de helling een groen scherm voor de aangrenzende woonwijk. Gelijktijdig 
wordt ook het geplande sportpark in Ekeren visueel onttrokken van het 
spoorwegverkeer. Daarnaast is het creëren van een ecologische gradiënt nodig, 
aan de voet van de spoorwegberm voor een zachte overgang tussen het droge 
spoorwegtalud en het waternetwerk. Zowel voor versterking van de natuur als 
voor de integrale leefbaarheid binnen dit gebied zijn dit cruciale ingrepen. 
(Masterplan Sportpark Oude Landen 2011) 

  
Figuur 5: Groene barrièrerand.  
Bron: Masterplan Sportpark Oude Landen (2011) 
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Kaart 2: Ingrepen die deel uitmaken van de strategie

 
Bron: Eigen kaart met info uit GRB, stadsportaal Antwerpen en Gruunrant  
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3.3 Deelgebieden 

3.3.1 Deelgebied Sint-Lucas 
 

1. Situering 
Dit gebied is gelokaliseerd in het zuiden van Ekeren, boven de weg Laar en ten 
zuiden van Hoekakker. Via de Eduard Waghemansbrug is het goed bereikbaar 
vanuit Merksem. 
 

2. Kwaliteiten van het gebied 
Sint-Lucas wordt op de biologische waarderingskaart aangeduid als een complex 
van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen. 
Het is een ideale zone voor de aanwezigheid van natte natuurelementen en natte 
natuurverbindingen door de hoge grondwaterstand. Het gebied zou gevrijwaard 
moeten worden van zijn huidige harde bestemmingen om zo de 
waterbergingscapaciteit in stand te houden. 
 

Kaart 3: Biologische Waarderingskaart (BWK) 

 
Bron: Geopunt Vlaanderen 

 
Er is momenteel een aansluiting voor openbaar vervoer aanwezig met buslijn 33, 
maar een vlotte verbinding via een trage weg vanaf het rusthuis is momenteel 
onbestaande. 
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Het Hof van Delft dat in 1903 gebouwd is in de neo-Vlaamse renaissancestijl, staat 
sinds 2019 op de inventaris onroerend erfgoed, maar staat sinds 1986 leeg en is 
sterk in verval. Er is discussie over de sloop van dit gebouw (nieuwsblad.be). 
Verder staat er in het gebied nog een hoeve, dat het landelijke karakter uitstraalt. 
 

3. Ruimtelijke context 
Sint-Lucas is een gebied van ongeveer negen hectare met voornamelijk groene 
invulling. Er bevinden zich een hoeve en een kasteel. Het gebied vormt samen 
met Hoekakker een groene vinger in de bebouwing van zuidwest Ekeren, grenzend 
aan het valleigebied van de Laarse Beek in het zuiden. 
 

4. Bestaande feitelijke toestand 

 
Figuur 6: Luchtfoto 
 

5. Bestaande juridische toestand 

 
Figuur 7: Gewestplan 
 

6. Planningscontext 
Het gebied grenst in het noorden aan Hoekakker, waar gewerkt wordt aan het 
‘RUP Hoekakker’. Dit RUP voorziet woongebied langs de randen en parkgebied in 
het midden. 
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Kaart 4: RUP Hoekakker 

Bron: RUP Hoekkakker: https://www.antwerpen.be/info/58457ce4ca69bc02521dfe39/rup-hoekakker-ekeren# 

 
 

7. Motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Sint-Lucas is gelegen in overstromingsgebied dat een grote biologische waarde 
heeft. Door hier een bestemmingswijziging uit te voeren verhinderen we dat dit 
gebied verder wordt verhard waardoor het waterbergende vermogen van Sint-
Lucas zoals het nu is wordt gevrijwaard. 
 
Het gebied kan tevens dienen als ideale zone om een verbinding te leggen tussen 
de Oudelandse beek, gelegen ten noorden van Sint-Lucas in Hoekakker, en de 
zuidelijk gelegen Laarse Beek. De verbinding kan bestaan uit een gracht in 
combinatie met een rietlandschap naar voorbeeld van de plannen die gemaakt zijn 
door studiebureau OMGEVING. Hierdoor wordt het biologisch waardevol karakter 
van Sint-Lucas versterkt. Op deze manier wordt er voldaan aan de ambities om 
een waterrobuust landschap te creëren met ruimte voor biodiversiteit.  
 
  

https://www.antwerpen.be/info/58457ce4ca69bc02521dfe39/rup-hoekakker-ekeren
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Kaart 5: Gracht met zachte as 

 
Bron: Google Earth (aangepast) 

 
Wanneer deze gracht in combinatie werkt met een trage weg tussen Laar en de 
Gerardus Stijnenlaan, kan de verbinding met de aanwezige openbaar 
vervoersinfrastructuur vlotter verlopen. Mensen worden op deze manier ook 
aangemoedigd om te bewegen. Door de Gerardus Stijnenlaan deels te ontharden 
kan het landelijk karakter versterkt worden, waarbij auto’s worden gestimuleerd 
zachter te rijden. Hierdoor wordt een veilig groengebied gecreëerd met ruimte 
voor zachte weggebruikers en recreatie in het groen. 
 

8. Uitvoering van het RUP  
De uitvoering van het RUP in dit gebied betreft in de eerste plaats een bestendiging 
van de huidige feitelijke toestand. De feitelijke biologisch waardevolle 
landbouwzone krijgt ook die bestemming. Hiervoor zal planschade betaald moeten 
worden. Deze kost kan beperkt worden, aangezien een deel ervan in de toekomst 
betaald zal worden door de Vlaamse regering. Daarbij zijn een aantal van de 
percelen waar bestemmingswijziging wordt doorgevoerd in bezit van de Vlaamse 
Overheid. Zij kan afstand kan doen van haar recht op planschade. Op de rand van 
de percelen van de Vlaamse overheid moet ook de gracht met zachte as komen. 
Hiervoor zal dus moeten samengewerkt worden tussen lokaal en regionaal 
beleidsniveau. 
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Kaart 6: Gracht met zachte as 

 
Bron: https://experience.arcgis.com/experience/8b7b1a1875b8479e95dc9107fd83ec5e?locale=nl  

 
9. Inbedding in visiedocumenten 

a. Groenplan Antwerpen 
b. Waterplan Antwerpen 
c. Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) 

 
Grafisch plan 
 
Zie hoofdstuk 4. 
  

Perceel Vlaamse Overheid 

Legende 

https://experience.arcgis.com/experience/8b7b1a1875b8479e95dc9107fd83ec5e?locale=nl
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3.3.2 Deelgebied Vallei Laarse Beek 
 

1. Situering 

Het deelgebied ‘Vallei Laarse Beek’ is het gebied waar de Laarse Beek langs de 
E19 loopt, tussen het Peerdsbos en Oude Landen.  Daarom heeft deze plek het 
potentieel om een ecologische verbinding te vormen tussen het Peerdsbos en 
Oude Landen. 

2. Kwaliteiten van het gebied 
Langsheen de Laarse Beek wordt er volgens de biologische waarderingskaart een 
complex aangeduid van minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle 
gebieden.   

Kaart 7: biologische waarderingskaart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Geopunt Vlaanderen 
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Het deelgebied omvat een strook vrij van bebouwing waar ruimte voor water en 
natuur is en de beek een meanderend tracé zou kunnen volgen. Mogelijk zou dit 
een elzenbroekbos kunnen vormen, en hiermee het biotoop van het Peerdsbos 
kunnen uitbreiden tot aan Oude Landen om zo migratiestromen te bevorderen. 
Dit was voormalig een waardevol bosgebied, dus deze zou strategisch 
heraangeplant kunnen worden (actieplan GruunRant). Verder is de waterkwaliteit 
sterk verbeterd de laatste jaren (VMM Geoloket), en wordt er verdere verbetering 
verwacht bij toekomstige projecten zoals de openlegging van de Laarse Beek als 
meanderende stroom door Oude Landen Oost. Dit versterkt het potentieel van de 
beek om een gezonde biotoop te vormen. De Laarse Beek (samen met Oude 
Landen) is tevens geklasseerd als relictzone in de Landschapsatlas voor Onroerend 
Erfgoed, en moet daarom ook met zorg behandeld worden (landschapsatlas 
2001). 

Tegelijkertijd kent het gebied een hoge geluidsbelasting van de E19. Dit is nefast 
voor de aanwezige fauna, maar dat betekent niet dat de spoorwegberm niet zijn 
eigen soort van biodiversiteit kan teweegbrengen.  

     
Figuur 8: Geluidsbelastingskaart.      Figuur 9: Luchtkwaliteit in projectgebied 
Bron: Departement Omgeving (2016)      Bron: www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen 
 

 
3. Ruimtelijke context 

Het gebied vormt een groene strook, voornamelijk gebruikt voor landbouw, 
grenzend aan de E19 tussen de knoop ‘kleine bareel’ en Oude Landen. Verder ligt 
er de Laarse Beek in combinatie met enkele achtertuinen van privéwoningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen
http://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen
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4. Bestaande feitelijke toestand 

 
Figuur 10: Luchtfoto 

 
5. Bestaande juridische toestand 

 
Figuur 11: Gewestplan 

 
6. Planningscontext 

In het deelgebied werden nog geen ruimtelijke plannen opgemaakt. Verder 
stroomafwaarts langs de Laarse beek ligt het gebied Oude Landen Oost waar een 
RUP werd opgemaakt voor onder andere het verhogen van de spoorwegberm en 
het inrichten van Oude Landen oost als natuurgebied (zie 3.3.3). Dit RUP wordt 
echter aangevochten door burgerbewegingen. De uitkomst van deze juridische 
betwistingen zal gevolgen hebben voor de meanderenende Laarse beek in dit 
deelgebied. Daarnaast zal er ook invloed zijn van de plannen voor de A102, met 
een groter knooppunt aan het huidige knooppunt van de A12 en de E19.  
 
 

7. Motivatie wijziging en gewenste bestemming  
De geluidsbelasting in het gebied maakt dat deze niet geschikt is voor de 
woonfunctie. Momenteel wordt het grotendeels gebruikt voor landbouw. Dit gebied 
kan de ideale link vormen tussen Oude Landen en Peerdsbos, daarom stellen wij 
voor dit gebied te ontwikkelen als natuurgebied rond de Laarse Beek. Het vormt 
een kleine maar onmisbare schakel in de grotere groenstructuur, doordat het 
migratie mogelijk maakt. Tegelijkertijd zal deze strook een buffer vormen tussen 
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de E19 en de huizen aan de Laar, die zowel luchtvervuiling als geluidsoverlast 
mildert. 
 
Het deelgebied ‘Vallei Laarse Beek’ wordt in zijn geheel bestemd als 
natuurgebied. Alleen zo kan deze strook de ecologische verbinding vormen die 
nodig is tussen Peerdsbos en Oude Landen. Door de gehele strook vrij te houden 
voor een meanderende Laarse Beek wordt ruimte gegeven aan het water, met 
meer waterveiligheid stroomafwaarts. Daarnaast kan het biotoop Elzenbroekbos 
hierdoor ontstaan. Het is in deze zone niet wenselijk om een fietsinfrastructuur 
te plaatsen, dus deze wordt hier niet toegestaan. Ter hoogte van de Kleine 
Bareel worden voor de Laarse Beek ecoduikers voorzien onder de wegen zodat 
de ecologische verbinding gelegd wordt. Hetzelfde geldt ter hoogte van de 
spoorweg, op de grens met deelgebied Oude Landen Oost. 
 
Motivering GENO 
De waterhuishouding wordt bewaard of hersteld in haar natuurlijke staat of 
afgestemd op natuurelementen met een hoge waarde. Daarvoor wordt er gewerkt 
aan de verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit, de structuur van de 
waterlopen en hun oevers, uiteraard zonder dat dit disproportionele gevolgen 
heeft voor de gebieden buiten het VEN. De verbetering van de structuur van de 
waterloop, de aandacht voor natuurlijke overstroming e.d. kunnen bovendien 
positieve gevolgen hebben op de bescherming tegen wateroverlast in andere 
gebieden en op de bescherming van de infiltratiegebieden van het grondwater 
 

 
Figuur 12: Oude landen is Grote Eenheid Natuur gebied 
Bron: Geopunt Vlaanderen 

 
8. Uitvoering van het RUP 

Er zijn verschillende pistes mogelijk om deze bestemmingswijziging en inrichting 
uit te voeren. We raken hier slechts enkele mogelijheden aan. De 
landbouwpercelen in het gebied worden omgezet naar natuur, waardoor 
landbouwers die dezelfde teelt willen blijven uitvoeren moeten uitwijken naar 
andere gebieden. Instrumenten uit het decreet landinrichting (28 maart 2014) 
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kunnen hiervoor van pas komen. ‘Herverkaveling uit kracht van wet met 
planologische ruil’ kan een handig instrument zijn als elders een gebied met 
minder waardevolle natuur ingezet kan worden als landbouwgebied, maar ook 
andere herverkavelingsvarianten zijn mogelijk. 
 
Het is echter ook een mogelijkheid dat een natuurorganisatie, zoals natuurpunt, 
de gronden aankoopt van de huidige eigenaars. 
 
Voor de uitvoering van de werken aan de Laarse beek, kan men steunen op de 
‘inrichtingswerken uit kracht van wet’, waarbij men inrichtingswerken die het 
openbaar nut dienen mag uitvoeren op grond die niet van de overheid is.  
 

9. Inbedding in visiedocumenten 
a. Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 

structuur (AGNAS) 
 



27 
 

 
In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd er in 
2008 door de Vlaams overheid een ruimtelijke visie opgesteld op 
landbouw, natuur en bos voor de regio Antwerpse gordel en Klein-
Brabant. In maart 2009 werd deze goedgekeurd door de Vlaamse 
regering. 
 
Het projectgebied situeert zich in de deelruimte “Verstedelijkt gebied 
ten NO van Antwerpen - Westelijk deel”. De gewenste ruimtelijke 
structuur voor deze deelruimte is opgebouwd uit een aantal 
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ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de 
legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. 

 
Volgende concepten zijn van toepassing op het projectgebied 
 

 
22. Behoud en ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch 
waardevolle lineaire elementen als natuurverbinding en specifiek 
“22.4. Laarse Beek” 
 
 

b. Groenplan Antwerpen 
c. Waterplan Antwerpen 
d. Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) 

 
Grafisch plan 
 
Zie hoofdstuk 4. 
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3.3.3 Deelgebied Oude Landen Oost-Spoorberm 
 

1. Situering 
Dit gebied is gelokaliseerd ten Oosten van het natuurgebied Oude Landen, aan de 
overkant van de spoorweg. 
 

2. Kwaliteiten van het gebied 
De condities aan het Oostelijk deel van Oude landen zijn typisch voor een 
moerasgebied. De natuurlijke functie van een kwelgebied en de aanwezigheid van 
de Oudelandse Beek zorgen ervoor dat deze zone vaak fungeert als 
overstromingsvlakte. Hierdoor is het belangrijk om dit gebied te vrijwaren van 
bebouwing. Naar de toekomst toe kan ook de Laarse beek hier een natuurlijk 
meanderende weg in vinden om zo het natte natuurgebied te verstevigen. 
 

 

 
Figuur 13: weergave Biologische Waarderingskaart 
Bron: Geopunt Vlaanderen 
 

 
Op de landschapsatlas van onroerend erfgoed is dit gebied geclassificeerd als 
relictzone (Landschapsatlas). Het is een landschap gekenmerkt door kreekoevers 
die afgewisseld worden met rechte afwateringsgreppels als restant van het oude 
polderlandschap. Dit zorgt voor een rijke verscheidenheid aan vegetatie die een 
habitat biedt aan enkele zeldzame diersoorten. Hier is het dus ideaal vertoeven 
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voor bijvoorbeeld marterachtigen als de Bunzing, maar ook de waterspitsmuis en 
passerende otters kunnen hun plek vinden in dit landschap. Het gebied bevat ook 
enkele biologisch waardevolle elementen aangeduid op de Biologische 
Waarderingskaart. 
 

3. Ruimtelijke context 
Het gebied wordt omkaderd door spoorwegen, in oost en west, en ten noorden 
bevindt zich de bebouwing van Donk. In het zuiden sluit het aan aan het 
deelgebied ‘Vallei Laarse Beek’, en de E19 werkt als barrière voor het 
Laaglandpark. 
 

4. Bestaande feitelijke toestand 

 
Figuur 14: Luchtfoto 

 
5. Bestaande juridische toestand 

 
Figuur 15: Gewestplan 
 

6. Planningscontext 
Voor het gebied Oude Landen Oost-Spoorberm wordt gewerkt aan een nieuwe 
ontwikkeling omtrent de spoorweg. Er wordt een nieuwe aftakking beoogd vanaf 
de oostelijke spoorweg richting de reservatiestrook (zie deelgebied 6), waarbij een 
niet-gelijkvloerse spoorwegkruising moet worden aangelegd. Hiervoor wordt er 
gemikt op een opgehoogde spoorwegberm. In het masterplan van Infrabel 
(infrabel) wordt naast de spoorverbinding ruimte vrijgemaakt voor 
natuurontwikkeling, namelijk een meanderende biotoop van de Laarse Beek, 
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waarbij deze afgewaterd wordt via de Oudelandse Beek. Ten oosten van de 
oostelijke spoorlijn in dit gebied wordt een sportpark beoogd. In 2011 voltooide 
het masterplan Sportpark Oude Landen, door Cluster Landscape en Grontmij 
Belgium (heden: Sweco Belgium).  In een bestuursakkoord van Ekeren, 2019 werd 
beslist dat dit masterplan geactualiseerd zal worden en uitgevoerd. Aangezien de 
spoorberm nog sterk betwist wordt, focussen we in dit plan op de natuur- en 
recreatiegebieden rond de spoorontsluiting. 

 
Figuur 16: Masterplan Sportpark Oude Landen (2011) Cluster Landscape en Grontmij Belgium 
 
 ' 
 

 
 

 
Figuur 17: Zonering harde en zachte recreatie: bv boszone (typeprofielen op brede en zacht hellende spoorwegberm)   
bron: Masterplan Sportpark Oude Landen (2011) 
 

 
Figuur 18                    Figuur 19 
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7. Motivatie wijziging en gewenste bestemming 
 

Dit gebied doet momenteel dienst als overstromingsgebied. Hier extra 
verhardingen voorzien zal enkel en alleen maar de waterproblematiek die er nu 
heerst versterken. Door dit gebied te wijzigen naar parkgroen met een deel 
natuurgebied willen we voornamelijk voldoen aan de ambitie om een waterrobuust 
landschap  te ontwikkelen, maar tegelijkertijd wordt zo ook de biodiversiteit en de 
leefbaarheid versterkt terwijl er gewerkt wordt aan het uitbouwen van een 
groenblauw netwerk. De gewijzigde bestemming voorziet ook mogelijkheden om 
hier een grachtensysteem aan te leggen naar ontwerpvoorbeelden van Bas Smets 
en het studiebureau OMGEVING (omgeving, smets). Er komt ook ruimte om een 
natte natuurverbinding te ontwikkelen tussen de Oudelandse beek en de Laarse 
beek om zo in te spelen op de natuurlijke kracht van het gebied. Ten slotte zal dit 
ervoor zorgen dat er in Ekeren ook meer toegankelijk groen aanwezig is. 
Momenteel is maar 48% van het groen in Ekeren toegankelijk voor de bewoners. 
Door op deze plek een park te voorzien kunnen meer mensen genieten van de 
aanwezige natuur. 

 
Figuur 20: ontwerpbureau Omgeving 

 
 

8. Uitvoering van het RUP 

 
Gezien dit gebied vandaag al grotendeels bestemd is als natuur of recreatie, is 
de uitvoering ervan op planologisch vlak niet moeilijk. De meanderende Laarse 
beek, die naar dit gebied verlegd wordt, kan uitgegraven worden met behulp van 
het instrument ‘inrichtingswerken uit kracht van wet’. 
 

9.  Inbedding in visiedocumenten 
a. Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 

structuur (AGNAS) 
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In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd er in 
2008 door de Vlaams overheid een ruimtelijke visie opgesteld op 
landbouw, natuur en bos voor de regio Antwerpse gordel en Klein-
Brabant. In maart 2009 werd deze goedgekeurd door de Vlaamse 
regering. 
 
Het projectgebied situeert zich in de deelruimte “Haven en polder”. 
De gewenste ruimtelijke structuur voor deze deelruimte is 
opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke 
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concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende 
structuurschetsen. 
 
In het Groenplan van Stad Antwerpen komt tevens de visie van 
transformatie tot natte natuur naar boven van Oude Landen-Oost. 
Voor het stuk tussen de spoorlijn en de bebouwing van Donk wordt 
een recreatiecluster beoogd. 
 
Volgende concepten zijn van toepassing op het projectgebied 
 

 
7. Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met 
ruimte voor waterberging en specifiek “7.1 Spoorbundel Oude 
landen” 

b. Groenplan Antwerpen 
c. Waterplan Antwerpen 
d. Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) 

verwerkt in eerdere delenZie hoofdstuk 4. 
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3.3.4 Deelgebied Kwade Velden  
 

1. Situering 
Dit gebied wordt ten noorden begrensd via de reservatiestrook van de A12 en ten 
zuiden via de Lange Bremstraat. het gebied is ingesloten door de Laaglandlaan en 
de Zwaantjeslei. 

 
2. Kwaliteiten van het gebied 

Kwade Velden is als restant van het oude polderlandschap van grote 
cultuurhistorische waarde voor de omgeving. Het is ook één van de weinige open 
binnengebieden van bouwblokken die nog resteren in Merksem. Dit zorgt voor een 
vergrote leefbaarheid voor de omwonenden. De grond is deels geschikt voor 
infiltratie en deels kwelzone. 
 

3. Ruimtelijke context 
Het gebied behelst een groene vinger in de bebouwing van Merksem. Afgezien 
van de reservatiestrook in het noorden is het omringd met bebouwing. Merksem 
is een dichtbebouwd district van Antwerpen met relatief weinig toegankelijk 
groen. Kwade velden ligt op de rand van de bebouwde zone van dit district. 
 

4. Bestaande feitelijke toestand 

 
Figuur 21: Luchtfoto 
 

5. Bestaande juridische toestand 

       
Figuur 22: Gewestplan & BPA 
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6. Planningscontext 
a. BPA Kwade Velden  

In 2007 is het BPA Kwade Velden goedgekeurd. In de toelichtingsnota van dit BPA 
wordt er vermeld dat dit gebied geconfronteerd wordt met een manifeste 
overstromingsproblematiek en dat door de inbuizing van de Brandtbeek ook de 
waterbergingscapaciteit werd ingeperkt. Toch voorziet het plan dat het 
groengebied dat nog over is in Kwade Velden wordt voorzien voor nieuwe 
woonontwikkelingen. 

 
Figuur 23: BPA Kwade Velden 
 

7. Motivatie wijziging en gewenste bestemming 
Het grondgebied van Merksem wordt voor 29% ingepalmd door 
groenvoorzieningen. Dit ligt rond het Antwerps gemiddelde. Merksem zelf heeft 
nauwelijks natuurlijk groen, maar 2,6 ha ofwel maar 1% van het totale groen in 
Merksem is natuurlijk groen. Het merendeel van het groen in Merksem is recreatief 
groen (45% of 109,3 ha) en ligt voornamelijk rond het fort van Merksem. Meer 
dan de helft van het groenareaal van Merksem (52%) is structuurgroen of 
agrarisch groen en is dus niet bereikbaar voor mensen (Groenplan Antwerpen). 
Merksem heeft dus nood aan meer bereikbaar groen. 
 
Momenteel wordt de volledigheid van Kwade Velden volgens het groenplan van 
Antwerpen ingekleurd als agrarisch groen en dus niet bereikbaar voor 
omwonenden. Door dit gebied te bestemmen als gemend openruimtegebied komt 
er ongeveer een 3 ha groen terug ter beschikking en wordt er voldaan aan de 
ambities vooropgesteld in het GruunRUP. Dit gebied dat gelegen is vlak naast een 
enorm verharde en dichtbebouwde zone (stadincijfers) kan dienen als zone om de 
nabije leefomgeving van de bewoners te versterken.  
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8. Uitvoering van het RUP → Instrumenten/verkaveling/…  
Aangezien het gebied van Kwade Velden in 2021 verkocht is aan een private 
ontwikkelaar is het belangrijk om hiermee in dialoog te gaan om samen te werken 
aan een duurzame oplossing voor het projectgebied. De bestemming ‘gemengd 
openruimtegebied’ betekent geen volledig verbod op bebouwing, maar wel een 
zeer sterke regulering en minimale oppervlakte van bebouwing, waardoor de 
projectontwikkelaar geïnteresseerd kan blijven. Planschade zal uiteraard wel aan 
de orde zijn.  
 

9.  Inbedding in visiedocumenten 
a. Groenplan Antwerpen 
b. Waterplan Antwerpen 
c. Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) 

 
Grafisch plan 
 
Zie hoofdstuk 4 
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3.3.5 Deelgebied P+R Merksem Bredabaan 
(reservatiestrook) 

 
1. Situering 

Gelegen aan de tramhalte P&R Merksem Bredabaan, is deze plek direct bereikbaar 
met de tram, en ook met de auto. Het ligt juist ten noorden van het woongebied 
van Merksem, ten zuiden van het Fort van Merksem 
 

2. Kwaliteiten van het gebied 
Dit gebied is onderdeel van het unieke vergezicht van de bossen in Schoten tot de 
kerk in ekeren. Het is momenteel een openruimtegebied met landbouw, en heeft 
potentie om de verbinding te leggen tussen het Laaglandpark en de groengebieden 
ten oosten van de Bredabaan. Het is goed bereikbaar vanaf de stad door de 
aanliggende tramhalte P&R Merksem en heeft daardoor groot potentieel om een 
recreatieve functie te vervullen. Ook dit gebied is deels geclassificeerd als 
verdwenen bosgebied, die in ere hersteld dient te worden volgens het Actieplan 
van GruunRant (GruunRant startnota? 2021). 
 
Door de deels hoge zandgrond is het gebied deels geschikt voor infiltratie. De 
geplande tunnel van de A102 zal een effect hebben op de infiltratiecapaciteit, 
afhankelijk van de soort tunnel (cut & cover of boortunnel).  
 

3. Ruimtelijke context 
Dit gebied omvat de reservatiestrook voor de A102, aansluitend aan het 
Laaglandpark enerzijds, en anderzijds de Bredabaan met P&R. Ten noorden ligt 
het Fort van Merksem met aanliggende recreatiezone en begraafplaats, ten zuiden 
wordt het begrensd door de bebouwing van Merksem en een gebied met 
volkstuintjes. 
 

4. Bestaande feitelijke toestand 

 
Figuur 24: Luchtfoto 
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5. Bestaande juridische toestand 

 
Figuur 25: Gewestplan 

 
6. Planningscontext 

Voor het gebied rondom het Fort van Merksem (inclusief dit deelgebied) zijn 
verschillende ontwerpen opgemaakt voor een landschapspark na een open oproep 
door Stad Antwerpen bij de Vlaamse bouwmeester. (Zie bronnen) 
 

7. Motivatie wijziging en gewenste bestemming 
We behouden het open zicht naar Ekeren vanuit de P+R Merksem. Deze 
bestemming kan tevens groenverbindingen creëren mits ecologische 
randvoorwaarden worden meegenomen in de voorschriften. Landbouw behouden 
aan de rand van de stedelijke omgeving, dit stimuleert ook duurzame korte keten. 
Hiermee voldoen we aan ambities 2/4/5. Deze overdruk verankerd ook de 
ondertunneling van de T102. Hierdoor mag er immers niet gebouwd worden op 
het maaiveld.  
 

a.  
Figuur 26 
Bron: intern materiaal GruunRant 
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8. Uitvoering van het RUP 

Bij dit complexe infrastructuurproject zal de uitvoering een huzarenstukje zijn. 
Verschillende partners zullen deel uitmaken van het project, waaronder ook het 
Vlaamse agentschap wegen en verkeer en het departement mobiliteit en openbare 
werken. Het wordt hier vooral belangrijk om alle partners van het project ervan 
te overtuigen om de open ruimte boven de infrastructuur te behouden en de 
ecologische ontwikkeling ervan te verankeren in het infrastructuurproject. 
 

9. Inbedding in visiedocumenten 
a. Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 

structuur (AGNAS) 
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In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd er in 
2008 door de Vlaams overheid een ruimtelijke visie opgesteld op 
landbouw, natuur en bos voor de regio Antwerpse gordel en Klein-
Brabant. In maart 2009 werd deze goedgekeurd door de Vlaamse 
regering. 
 
Het projectgebied situeert zich in de deelruimte “Verstedelijkt gebied 
ten NO van Antwerpen – Westelijk deel”. De gewenste ruimtelijke 
structuur voor deze deelruimte is opgebouwd uit een aantal 
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ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de 
legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. 
 
Volgende concepten zijn van toepassing op het projectgebied 
 

 
27. Behoud en versterking van waardevolle stedelijke groengebieden 
en specifiek “27.1. Open ruimte aan Fort van Merksem” 
 

b. Groenplan Antwerpen 
c. Waterplan Antwerpen 
d. Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) 

 
Grafisch plan 
 
Zie hoofdstuk 4. 
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4 Voorschriften RUP 
In dit hoofdstuk wordt de voorgestelde bestemming per deelgebied grafisch voorgesteld. De 
legende bij deze bestemmingen staan aan het einde van dit hoofdstuk opgesomd. 

4.1 Deelgebied Sint-Lucas 

 

4.2 Deelgebied Vallei Laarse beek 

 



44 
 

4.3 Deelgebied Oude Landen Oost – Spoorberm 

 

4.4 Deelgebied Kwade Velden 
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4.5 Deelgebied PR Merksem Bredabaan 
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4.6 Voorschriften 
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