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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding tot het RUP

In het strategisch Ruimtelijk Structuurplan van de stad Antwerpen, waarin de stad
zijn ruimtelijke langetermijnvisie heeft vastgelegd, werd de ambitie vooropgesteld
om de zone van de Molen (gemeenzaam bekend als Sint-Annastrand) en Esmoreit
(het onderwerp van het RUP Esmoreitpark) uit te bouwen tot één cultuurrecreatieve
cluster. Het Sint-Annastrand zou verder uitgebouwd kunnen worden als levendige
recreatieve cluster, terwijl voor de zone ten Noorden van de Esmoreitlaan eerder
werd voorgesteld om deze te bestendigen als groene ruimte waarin de bewoners
van Linkeroever kunnen recreëren. Op deze manier zou er een natuurlijke
overgang kunnen gecreëerd worden tussen de hardere recreatie aan het
Sint-Annastrand en de natuurlijke zone die het Sint-Annabos momenteel is. 

 
Figuur: situeringsplan

Het RUP Esmoreitpark is een belangrijke stap in het bestendigen van deze visie.
Het RUP beschermt grotendeels het bestaande park en tegelijkertijd behoudt het
de mogelijkheid om aan de kop (zijde huidige parking) een aantal recreatieve
voorzieningen toe te laten die de overgang maken naar de cluster van het
Sint-Annastrand.

Als één van deze mogelijke recreatieve voorzieningen is een nieuwe
‘familiemanege’ expliciet opgenomen in de voorschiften. Naar aanleiding van het
gewestelijk RUP Oosterweel, en de natuurcompensaties ten gevolge van de
geplande Oosterweelverbinding, is de bestaande manege immers onteigend en
afgebroken. De stad Antwerpen is steeds van mening geweest dat een manege
een troef is voor Linkeroever en heeft zich dan ook actief ingezet voor het vinden
van een nieuwe locatie voor een manege. Uit dit locatieonderzoek kwam
Esmoreit/Gloriantlaan naar voren als best mogelijke. Hier zou de manege immers
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de attractiviteit van het Sint-Annastrand kunnen verhogen en tegelijkertijd kunnen
aansluiten bij het Sint-Annabos. 

1.2 Situering

De zone Esmoreit wordt in het noorden begrensd door de Schelde, in het oosten
door het einde van de Gloriantlaan, in het zuiden door de Esmoreitlaan, en in het
westen door het Sint-Annabos. Het gebied is toegankelijk via een aantal
olifantenpaden vanuit de Esmoreitlaan, en vanuit de parking aan de Gloriantlaan.
De parking is gelegen tegenover de Kastanjedreef in het noorden en de Thonetlaan
in het zuiden.

 
Figuur: Situering RUP Esmoreitpark

1.3 Relatie met het s-RSA

Volgens de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening moet elke opmaak van een
gemeentelijke RUP kaderen in de visie van het gemeentelijke structuurplan. Een
ruimtelijk uitvoeringsplan is letterlijk een plan dat het ruimtelijk structuurplan moet
uitvoeren. In Antwerpen is dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan het s-RSA
‘Antwerpen Ontwerpen’. 

Zoals al hierboven aangehaald is het s-RSA net één van de belangrijke
aanleidingen van het RUP Esmoreitpark. In het structuurplan worden een aantal
zeer concrete uitspraken gedaan over dit gebied die dan ook een belangrijk
uitgangspunt zijn voor het RUP. Hieronder worden bondig de belangrijkste
bepalingen van het s-RSA met betrekking tot het gebied aangehaald en wordt er
ingegaan op de relatie van het RUP met het structuurplan (zie bijlage C voor meer
informatie). 
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• Gloriantlaan: De Gloriantlaan wordt in het s-RSA gezien als een onderdeel
van de strategische ruimte van het lager netwerk en de stedelijk centra. Over
de Gloriantlaan wordt o.a. gezegd dat deze in de toekomst een tramlijn zou
moeten dragen en dat deze ook een belangrijke drager voor traag verkeer
moet worden. Langs de Gloriantlaan dient bijzondere aandacht besteed te
worden aan de uitbouw van een stedelijk centrum langsheen deze
Gloriantlaan; vertrekkende vanuit het F. Van Eedenplein, als ‘hart van
Linkeroever’. Langsheen de Gloriantlaan komen verderop nog een aantal
kleine centrale plekken voor, ondersteunend voor specifieke woonwijken. Zo
kunnen de behoefte aan een aantal commerciële en
gemeeschapsvoorzieningen verspreid worden opgevangen(s-RSA p 280). 

In het RUP Esmoreitpark wordt de visie over het noordelijke eindpunt van de
Gloriantlaan juridisch in een ruimtelijk uitvoeringsplan vertaald. Zo worden
alle publieke functies langs de Gloriantlaan ingepland. Enerzijds versterkt dit
de Gloriantlaan als stedelijke drager, anderzijds zorgt dit voor een heldere
ontsluiting van het gebied langs deze Gloriantlaan. 

• Cultuurrecreatieve cluster De Molen – Esmoreit: De cultuurrecreatieve
cluster is een nieuwe interpretatie van de stedelijke ruimte, waarbij de relatie
tussen de verschillende soorten recreatieve voorzieningen op buurt- en
wijkniveau benadrukt wordt. De lokale cluster is gebaseerd op de
mogelijkheden van medegebruik tussen bestaande of nieuwe scholen,
speeltuinen, sportinfrastructuur en groen. Het gebied Esmoreit - De Molen is
geselecteerd als lokale cultuurrecreatieve cluster. In het algemeen moeten
de recreatieve verbindingen langs de scheldeboord hier vervolledigd en beter
benut worden. De zone Esmoreit (tussen de Schelde en de Esmoreitlaan)
moet als buffer worden behouden ten opzichte van de haven en kan
herbestemd worden als groene ruimte waar zacht recreatief medegebruik,
mogelijk is. In deze zone bevindt zich een belangrijke toegang tot het
vernieuwde Sint-Annabos. Deze zone zal alleszins een deel van het
momentele recreatief medegebruik van dit bos (dat tijdens en een paar jaar
na de werken zal verdwijnen) kunnen opvangen. Ook het gebied in de
omgeving van de Molen moet geherstructureerd worden in functie van een
natuurlijke scheldeboord: de relaties tussen de recreatieve en publieke
voorzieningen moeten er verbeterd worden en de toegankelijkheid van de
scheldeboord vergroot door het vervolledigen van de wandelpromenade
(s-RSA, p 190).

Het RUP Esmoreitpark garandeert dat de zone een goede toegang kan
blijven voor het Sint Annabos. Door de nieuwe functies langs de Gloriantlaan
in te planten worden bezoekers sneller naar de Schelde geleid. De nieuwe
functies zijn tevens bewust aan de zijde van het Sint-Annastrand gevestigd.
Nieuwe voorzieningen zullen slechts als nevenfunctie ook horeca kunnen
bevatten zodat er een betere synergie met de horeca aan het
Sint-Annastrand kan ontstaan. Het versterken van de Gloriantlaan vergroot
de toegankelijkheid van deze scheldeboord. Het verhogen van de
scheldeboorden in kader van het Sigmaplan, en hoe deze verhoging wordt
aangepakt zal in de toekomst de toegankelijkheid van de scheldeboorden
enkel maar vergroten. 

• Zachte ruggengraat - Scheldepark: Het Esmoreitpark is onderdeel van de
strategische ruimte van de zachte ruggengraat. Het structuurplan stelt voor
om het systeem van groene open ruimten te versterken. De zachte
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ruggengraat is een opeenvolging van onderling verbonden ruimten,
gerelateerd aan het watersysteem. Deze strategische ruimte heeft als
voornaamste doelstelling het creëren van een krachtig samenhangend
ecologisch systeem zoals omschreven door het beeld van de Ecostad en de
Waterstad. “De zone Esmoreit (tussen de Schelde en de Esmoreitlaan) moet
als buffer worden behouden ten opzichte van de haven en kan herbestemd
worden als groene ruimte waar zacht recreatief medegebruik, mogelijk is.
Bebossing is mogelijk maar het gebied moet wel doorwaadbaar blijven voor
voetgangers en fietsers in de richting van en langs de Schelde. In deze zone
bevindt zich een belangrijke toegang tot het vernieuwde Sint-Annabos. Deze
zone zal alleszins een deel van het momentele recreatief medegebruik van
dit bos (dat tijdens en een paar jaar na de werken zal verdwijnen) kunnen
opvangen.” (S-RSA, Richtinggevend deel, p 249)

Het RUP Esmoreitpark herbestemt de op het gewestplan als recreatiegebied
ingekleurde zone aan de Esmoreitlaan tot een groengebied waarin slechts
een beperkt aantal recreatieve voorzieningen kunnen gevestigd worden.
Deze recreatieve voorzieningen worden daarenboven op een zodanig manier
ingepland dat het gebied als één groene zone wordt beschermd. De
doorwaadbaarheid, zowel langs als naar de Schelde is tevens in het plan
vastgelegd. De visie voor het Scheldepark is binnen de stad verder
uitgediept en als ‘ontwikkelingsconcept Scheldepark Linkeroever’ door het
college goedgekeurd (zie bijlage C). Vooral de hierin beschreven gradiënt
van stedelijke groenzone het Sint-Annastrand tot het natuurlijke groen op
Blokkersdijk is bepalend voor het RUP. 

Het samengaan van deze ruimtelijke visie-elementen vormen de basis van het
RUP. Door bijkomend gebiedsgericht onderzoek te doen en ontwerpend na te gaan
hoe deze visie op een kwalitatieve manier kan worden uitgevoerd werd een visie en
een gewenste toekomst voor het gebied opgesteld die als basis heeft gediend bij
de opmaak van het grafisch plan en de voorschriften.
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2 BESTAANDE TOESTAND

2.1 Geschiedenis

De geschiedenis van de zo ne Esmoreit geeft veel inzicht in de huidige structuur
van het Esmoreitpark. Vroeger hoorde het gebied bij het waasland en werd het ook
de Borgerweertpolder genoemd. 

 
Figuur: plan 1858

In het begin van de twintigste eeuw werd het voormalige Sint-Annadorp een
populair oord van vertier (mosselrestaurants, casino's). De Sint-Annekeveerboot
zorgde voor een regelmatige verbinding met Antwerpen. Vanaf de jaren dertig
ontstond aan het Sint Annastrand, de meest noordelijke Scheldeoever op
linkeroever een levendige recreatie en werden hier vele weekendhuisjes gebouwd
langs de Schelde. Deze zijn nog goed te zien op de kaart van 1948. Toen liep het
strand en de recreatie zoals je op de kaart kan zien ook nog verder in de zone
Esmoreit. 
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 Figuur: zone Esmoreit 1948

In de nadagen van WOII vestigden de geallieerden in het gedeelte direct langs de Esmoreitlaan
een militair kamp, dat de naam ‘Top Hat’ droeg. Na de ontruiming van deze site werd ook hier
een cluster van vakantiewoningen uitgebouwd. De meeste van deze woningen werden
uitgevoerd in hout. Op de kaart van 1969 zijn deze goed te zien. 

 
Figuur: zone Esmoreit 1959

Na de opmaak van de gewestplannen eind 1972 werden deze zonevreemd (de
private concessie was ondertussen ook verlopen), en werden alle gebouwen in de
strook, met uitzondering van een aantal stenen gebouwen, afgebroken. Voor de
stenen woningen werd een uitdoofbeleid opgesteld. Het toegekende tijdelijk
woonrecht kan niet via erfenisrecht worden doorgegeven. Ondertussen zijn de
meeste woningen ook daadwerkelijk verdwenen. Een viertal woningen zijn
momenteel nog bewoond. Op de kaart van 2001 zie je dan ook dat een heel deel
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van deze woningen ook daadwerkelijk zijn verdwenen. Het afbraakbeleid wordt nog
steeds goed opgevolgd en momenteel zijn er nog maar vier woningen aanwezig. 

 

figuur: zone Esmoreit 2001

Ondertussen is het gebied geleidelijk vergroent. Toch blijven er nog sporen van het
verleden aanwezig. Het padensysteem komt nog sterk overeen met het vroegere
padensysteem. Op sommige plaatsen liggen de originele kasseistroken. Ook de
bestaande gebouwen op het terrein verwijzen naar het verleden van het gebied.
Waar vakantiewoningen werden afgebroken zie je soms nog doorgegroeide
tuinrelicten terug. 

 
Figuur: luchtfoto met duidelijk zicht op de relicten van het vakantiedorp
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2.2 Parkgebied

2.2.1 Morfologie

Open versus gesloten: In het Esmoreitpark zijn momenteel twee zones te
herkennen: een open grasland dat ‘gespikkeld’ is met solitaire bomen (meestal
Italiaanse populieren of pioniersbomen) en een meer gesloten deel dat zowel een
onder als bovenbegroeiing heeft van pioniersgroen. 

 
Figuur: open en gesloten delen

Tuin (relicten): Verder wordt de morfologie medebepaald door zowel de huidige
als vroegere bebouwing (zie hoofdstuk 2.1) en de groenelementen die daar aan
gekoppeld zijn. Doordat de meeste van de vroegere bebouwing al is afgebroken
heeft ook de nog overblijvende bebouwing een sterk random karakter. Op
sommige plaatsen zijn er nog relicten van tuingroen aanwezig.

 
Figuur: Tuingedeelten en relicten
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Lijnstructuren: Op een aantal plaatsen zijn nog opvallende groenfiguren
aanwezig. Vaak hebben deze te maken met begrenzingen van huidige of vroegere
functies: de opvallendste is een lijn met hogere beplanting parallel met de
Esmoreitlaan. Verder zijn er nog een aantal kleinere lijnstructuren van vroegere
functies te ontdekken. 

 
Figuur: lijnstructuren

2.2.2 Beplanting

Graslanden: ¾ van het gebied is bedekt met graslanden. Soms bestaan deze uit
grotere gehelen, maar heel vaak wordt deze gekenmerkt door solitaire bomen, of
door kleine groeneenheden.
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Figuur: graslanden
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Populieren: over het gehele park staan er her en der verspreid Italiaanse
populieren. Deze hebben reeds een grote omvang. Op een aantal plaatsen komen
deze ook gegroepeerd, of in een bepaalde lijn voor. 

 
Figuur: populieren

Pioniersbegroeiing: Vooral aan de westelijke zijde zijn er dichte eenheden met
pioniersbegroeiing terug te vinden (met ook hier af en toe populieren) en meer in
de oostelijke richting zijn soms ook solitaire pioniersbomen (berk, wilg)
doorgegroeid. Vaak lijken deze samen te gaan met overblijfselen van
tuinbegroeiing. In het westen van het gebied is deze pioniersbegroeiing op een
aantal plaatsen uitgegroeid tot jonge bosgehelen. 

 
Figuur: pioniersbegroeiing
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Figuur: pioniersbegroeiing

Kunstmatige elementen: op een aantal plaatsen zijn relicten terug te vinden van
vroegere functies en hun begroeiing. In het oosten van het gebied zijn deze het
resultaat van de oude begroeiing rond de vakantiewoningen in het vakantiedomein.
Aan de westelijke grens lijkt er op de paden naar de vroegere bedrijfswoningen een
aanplanting te zijn gebeurt. 
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Figuur: kunstmatige elementen
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2.3 Paden

2.3.1 Globale padenstructuur

 
Figuur: globale padenstructuur

 

2.3.2 Soorten paden

Dijkpad: het dijkpad is ter hoogte van Esmoreit een zeer comfortabele wandel en
fietspad, uitgevoerd in asfalt dat op de dijk zelf ligt. Langs het pad staan banken
met een goed uitzicht over de Schelde. De aansluiting van het pad op het
Sint-Annastrand en de dijk is zeer onduidelijk. Ook voorbij het Esmoreitpark ter
hoogte van het Sint Annabos wordt de kwaliteit van het pad een stuk minder
comfortabel (zeer ruw grint).
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Figuur: dijkpad

Kasseiwegen: De Kasseiwegen die in het gebied liggen zijn allen relicten van
vroegere functies in het gebied. Het voormalige vakantiedorp had een netwerk van
wegen aangelegd in kasseien. Deze kasseiwegen waren uitgevoerd als twee
verharde kasseistroken. Waar deze elkaar kruisen is een vol stuk aangelegd. 

Een aantal van deze kasseistroken zijn terug uitgebroken en vervangen door grint
(dit is gebeurd op de plaatsen waar de meeste huisjes al zijn verdwenen). 

Het Sint Annabos en het Esmoreitpark worden momenteel ook gescheiden van
elkaar door een volledig breed aangelegde kasseistrook (de Noordscheldeweg) die
tot aan het bestaande bedrijfsgebouw loopt en dan wegdraait in het Sint Annabos.
Een grintpad sluit op dit pad aan en maakt de verbinding met het dijkpad.
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Figuur: Kasseiwegen

Verstevigde paden (grint): Er komen een aantal verstevigde grintpaden voor.
Deze hebben allen een nogal verscheiden uitzicht. Er zijn er een aantal die
ongeveer een drietal meter breed zijn en ook met de auto te berijden zijn. In de
plaats van de kasseistroken werden soms twee sporen met grint gelegd. En er zijn
ook een aantal met grint verharde wandelpaden van ongeveer een meter breed.

 
Figuur: Verstevigde paden
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Figuur: verstevigde paden

Dolomietpad: Tussen het rust- en verzorgingstehuis ‘Hof Ter Schelde’ en de dijk is
een kwalitatiever dolomietpad aangelegd. Langs dit traject zijn ook bankjes
geplaatst en is er een kleine aanplanting gebeurd. Het pad loopt bijna parallel met
de Noordscheldeweg en komt de leesbaarheid van het gebied niet ten goede. Dit
wordt versterkt door het wat gebiedsvreemde verhardingsmateriaal.

 
Figuur: dolomietpad
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Zandpaden/ olifantenpaden: In het gebied zijn ook een heel aantal spontane
zandpaden of olifantenpaden aanwezig. Sommige hiervan hebben reeds een
behoorlijk formeel karakter, andere zijn slechts moeilijk te ontdekken. 

 
Figuur: zandpaden en olifantenpaden
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2.4 Gebouwen

2.4.1 Overzicht

 
Figuur: overzicht gebouwen (1 Schoolgebouw; 2 Gebouwen parochie; 3-6
Woningen)

2.4.2 Gebouwen

School (1): Gebouwtje met daaromheen een tuin waar praktijkervaring tuinbouw
wordt onderwezen. 
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Parochie (2): de parochie Sint-Anna-Ten-Drieën heeft deze gronden en gebouwen
in concessie van de NV Waterwegen &Z Zeekanalen. Het voorste paviljoen wordt
gebruikt door Oxfam als wereldwinkel. Verder is er nog een kleine kapel aanwezig
en een feestzaal/ vergaderzaal. De huidige kapel is het enige restant van de
vroegere kerk die voor de rest is afgebrand.
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Woning (3) kleine versteende woning 

 
Woning (4): in zeer slechte en vervallen toestand
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Woning (5): grote versteende woning

 

Woning (6): grote versteende woning
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2.5 De Gloriantlaan

 
Figuur: luchtfoto's Gloriantlaan

De Gloriantlaan bestaat uit twee maal twee rijbanen met tussen deze rijbanen een
ruime groene berm. Tot aan de Esmoreitlaan ligt er op deze berm een breed en
kwalitatief fietspad. Ter hoogte van het Sint-Annastrand en het Esmoreitpark wordt
deze berm gebruikt voor parkeren. Ook de Gloriantlaan zelf wordt op deze plaats
gebruikt om te parkeren. Als rijweg is deze hier immers sterk
overgedimensioneerd. 

Bovendien zijn aan weerszijde van de Gloriantlaan bijkomende parkeerterreinen
voorzien. Deze zijn grote geasfalteerde vlakten waar een aanzienlijk aantal
parkeerplaatsen op gecreëerd zijn: 224 aan de zijde van het Esmoreitpark, 168 aan
de andere zijde. Verder is er ook langs de Thonetlaat een strook ingetekend waarin
men dwars kan parkeren. 
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Figuur: Foto's Gloriantlaan
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3 VISIE

3.1 Doelstellingen

Vanuit een ruimtelijke analyse van het gebied, de bestaande programmatorische
vragen en de visie van het s-RSA kunnen een aantal doelstellingen worden
afgeleid, die de basis vormen van de visie achter het RUP: 

• Het Esmoreitpark krijgt een definitieve eindbestemming als onderdeel van de
zachte ruggengraat. De concepten van de zachte ruggengraat in het
algemeen, en voor de zone Esmoreit in het bijzonder, zoals vastgelegd in het
strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, worden als basis van het
ontwerp genomen. De relatie met het water, de continuïteit van onderling
verbonden ruimten, en de aansluiting met het Sint Annabos, zijn
uitgangspunten. Alle handelingen moeten toegelaten blijven die noodzakelijk
zijn voor de aanleg van een Sigmadijk.

• Een betere definiëring tussen ‘natuur’ en ‘recreatie’. Waar in het gewestplan
slechts één algemene bestemming voorzien werd, wordt dit in het RUP
Esmoreitpark sterk genuanceerd. De gradiënt die bestaat tussen de meest
intieme natuurgebieden aan Blokkersdijk en de commerciële recreatieve
activiteiten aan het Sint-Annastrand ter hoogte van De Molen, geldt als
uitgangspunt voor het definiëren van de concrete invulling van het begrip
“zachte recreatie”. 

• Plaats voor sport en jeugdactiviteiten, een levendige kop aan de Gloriantlaan
en het Sint Annastrand. De nieuwe locatie voor een manege, samen met de
vraag naar een locatie voor jeugdvoozieningen moet een levendige kop
geven aan het Sint Annastrand. Tegelijkertijd moeten deze voorzieningen de
Gloriantlaan ook verder opladen als stedelijk centrum van linkeroever. 

• Uitdoofbeleid zonevreemdheid van woningen en school. De opmaak van het
RUP zal het besliste beleid om de zonevreemde woningen en de
tuinbouwafdeling van de Sibso Stuivenberg te laten uitdoven, niet in vraag te
stellen. 

3.2 Visie op het plangebied

Zoals al in het ‘ontwikkelingsconcept Scheldepark Linkeroever’ werd vastgelegd is
het inpassen van de zone in het rondje rond Linkeroever en het versterken van het
Scheldegevoel aan de oevers belangrijk.

De bufferstrook tussen de Esmoreitlaan en de Schelde ziet er uit als een informeel

park en wordt vandaag ook zo gebruikt. De huidige activiteiten van het park:

wandelen, fietsen, een ad-hoc speelterrein tussen de bomen, enzovoort, worden

bewaard en kunnen worden verbeterd.

Het programma dat in de groene strook ontwikkeld wordt, staat in eerste instantie
in dienst van de aanpalende wijken. De toegankelijkheid van het gebied is dan ook
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belangrijk. Vanuit de verschillende ontsluitingsstraten langs de bebouwing aan de
Esmoreitlaan wordt het gebied via wandelpaden richting Schelde ontsloten. 

Een bijkomend programma, op de kop van de Gloriantlaan, kan gerealiseerd
worden als afwerking van de strook aan het Sint-Annastrand. Het ontwikkelen van
een levendige kop, waar plaats is voor de manege, eventueel beperkte en lokale
sport- en jeugdactiviteiten, komt hierbij in zicht. In het overige en grootste deel van
het terrein geldt een rustige invulling van de rest van het terrein, waar buiten
wandel, fiets, en ruiterpaden, bijkomende activiteiten zich zullen beperken tot
kleinschalige landschappelijke ingrepen. Bijkomende bebouwing is hier niet
gewenst, net zomin als extra wegenis voor gemotoriseerd verkeer.

Het huidige informele karakter van het gebied wordt o.a. door de buurt als troef
beschouwd. Dit informele karakter wensen we in dit RUP zo veel mogelijk te
behouden.

3.3 Programma & randvoorwaarden

Zoals al hierboven staat vermeld is een belangrijke aanleiding voor de opmaak van
dit RUP het locatieonderzoek naar een goede plaats voor een nieuwe manege
geweest. Uit dit locatieonderzoek kwam duidelijk dat deze plaats zowel ruimtelijk
maar ook om pragmatische redenen de meest te verkiezen locatie was. Op
Linkeroever zijn grote gehelen bestemd als natuurgebied waardoor deze zone
(bestemd als recreatiegebied) één van de weinige mogelijkheden was.
Tegelijkertijd werd ook wel duidelijk dat de bestemming van louter recreatiegebied
veel te ruim was en dat deze moest genuanceerd worden.

Een duidelijk afgebakend programma is er niet opgemaakt voor het Esmoreitpark,
maar bij de opmaak van het RUP werd wel rekening gehouden met het volgende
richtinggevende programma:

•••• Publiek park: Het overgrote gedeelte van het gebied is bestemd als
groengebied. Hierin kunnen kleine inrichtingen geplaatst worden als deze de
mederecreatie in het gebied kunnen ondersteunen: bijvoorbeelden
wandelpaden, zitbanken, petanquebaan, speeltuintje, etc.… Deze moeten
allen publiek toegankelijk blijven

•••• Manége: Bij de opmaak van het RUP werd uitdrukkelijk rekening gehouden
met de komst van een manege. De manége zou een familiemanege moeten
worden, met een goede architecturale kwaliteit. Een goede bedrijfsvoering
moet een eender welke overlast (vb geurhinder) moeten vermijden.

In de voorschriften wordt een manége niet uitdrukkelijk vermeld. Theoretisch
zijn ook andere locale recreatieve voorzieningen hier mogelijk zoals een
sporthal of een cultureel centrum. Op 16 juli 2010 werd de bouwaanvraag
voor een manege met conciërgewoning door de stad Antwerpen
goedgekeurd. Een klacht bij het provinciebestuur werd op 18 november 2010
verworpen aangezien de aanvraag strookt met de door het gewestplan
voorziene bestemming (dagrecreatie). Momenteel wordt de aanvraag nog
aangevochten bij de raad voor vergunningsbetwistingen. 

•••• Jeugd, cultuur of spel: Naast de manége kunnen op termijn indien hieraan
behoefte zou zijn ook nog andere recreatieve functies worden ingepland.
Ook hier wordt gedacht aan locale kleinere voorzieningen zoals
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bijvoorbeelden lokalen voor jeugdverenigingen, een jeugdhuis of een
seniorenlokaal. De maximale vloeroppervlakte is hier beperkt waardoor deze
functies ook zeker beperkt zullen blijven. 

•••• Parkeren: In het RUP wordt de huidige parking behouden. Deze kan
wijzigen van uitzicht of inrichting. Deze parking is momenteel voldoende en
kan ook de plaatsbehoefte van de nieuwe functies opvangen. Enkel op
piekmomenten in de zomer (zwembad De Molen/ Sint-Annastrand) worden
ook de omliggende lanen gebruikt om langs te parkeren.

•••• Wonen: Het is de vraag van de stad Antwerpen om het huidige uitdoofbeleid
van de zonevreemde woningen verder te zetten. Momenteel hebben de
bewoners er een levenslang woonrecht. Wanneer dit woonrecht vervalt
worden ze stelselmatig door de huidige eigenaar afgebroken. 

•••• School: Het huidige schoolgebouw gaat in gebruik perfect samen met het
naastliggende parkgebied. Momenteel wordt de school gebruikt voor een
tuinbouwopleiding. Functiewijzigingen worden in de toekomst wel uitgesloten.
Het is de bedoeling dat de school op langere termijn verdwijnt.
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4 CONCEPTEN

Aan de hand van de hierboven beschreven doelstellingen en visie werd door
middel van ontwerpend onderzoek bekeken hoe de verschillende functies op de
beste manier konden ingepland worden en welke randvoorwaarden er hier voor het
RUP uit werden gedestilleerd. De hieronder geponeerde concepten maken op een
heldere manier de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten weer van het RUP. 

4.1 De Gloriantlaan als Schakel

• De Gloriantlaan vormt de insteek van de parkstad in de Scheldeboord: het
verbind het centrum van Linkeroever tot op de Scheldedijk & wordt door het
opladen van deze laan met een publiek programma nog meer deel van het
stedelijk centrum van Linkeroever.

• De Gloriantlaan vormt het einde van de ontwikkeling van het Sint-Annastrand
en de overgang naar het natuurlijk deel. Door nieuwe voorzieningen enkel
nog langs de Gloriantlaan te leggen ontstaat er een geleidelijke overgang en
worden de zones Esmoreit en De Molen door de synergieën in programma
toch aan elkaar geschakeld. De functies koppelen zich aan de Gloriantlaan
zodat de verkavelingsdruk langs de Schelde en de Dijk vermindert.

 
Figuur: Concept De Gloriantlaan als schakel

• De Gloriantlaan vormt het hoofdontsluitingssysteem. De verharding plooit uit
om de verschillende functies te bedienen. Op deze manier wordt de
versnippering van het Esmoreitpark beperkt. De Gloriantlaan is tevens
drager van een goed uitgerust fietspad en openbaar vervoer. In de toekomst
kan de bediening door openbaar vervoer nog vergroot worden door de
aanleg van de geplande tramlijn tot aan het Esmoreitpark. Hoewel de tram
de bereikbaarheid van het Esmoreitpark en het Sint Annastrand kan
verbeteren is de Stad Antwerpen er geen voorstander van dat de tram tot
diep in de Gloriantlaan doordringt. De tram mag geen barrière vormen
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tussen Sint Annastrand en het Esmoreitpark. Het zou daarom beter zijn dat
er geen gebruik wordt gemaakt van een keerlus. 

 
Figuur: de verharding plooit uit om de functies te bedienen

4.2 Natuurlijke gradiënt

• De op macro schaal bestaande natuurlijke gradiënt van Blokkersdijk tot
Esmoreit, wordt verder verfijnd: op niveau Esmoreit door een parkgebied en
parkgebied met bebouwde stempels.

• Het gebied Esmoreit is deels natuurlijk parkgebied waar we geen
verhardingen, nog bebouwing toestaan. Grasland en kleinschalige
parkondersteunende voorzieningen zijn mogelijk. Deze worden best ingepast
in de natuurlijke grammatica.

• De zone naar het schakelstuk is een overgangsgebied waar
bebouwingsstempels met daartussen publiek toegankelijk groen zich
inpassen in het ruimer groengebied. 
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Figuur: Concept Natuurlijke gradiënt 

• De parkonderlegger loopt door tot aan het schakelstuk. De gebouwen zijn
stempels in het parkgebied. De groenaanleg tussen deze stempels gebeurt
bij voorkeur in dezelfde taal als het park. Ook de doorwaadbaarheid moet in
deze tussenzones gegarandeerd worden. Om dit publieke groen in de
toekomst te garanderen werden in het RUP een maximale bebouwbare
oppervlakte en een minimale publieke groene oppervlakte vastgelegd.

 
Figuur: Eén park als onderlegger
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4.3 Scheldeboorden

• De relatie van Linkeroever met de Schelde moet versterkt worden. In dit
RUP zijn daarvoor vooral het uitbouwen van de Gloriantlaan als schakel
tussen de Schelde en de parkstad en het bevestigen van de
doorwaadbaarheid door het park richting Schelde belangrijk.

• Het Sigmaplan voorziet een verhoging van de Scheldeboorden.  De exacte
locatie van deze verhoogde dijken is nog niet gekend. Binnen de Stad
Antwerpen is men met behulp van ontwerpend onderzoek bezig met de
opmaak van een visie over deze verhoging van de Scheldedijken. Dit RUP
doet nog geen uitspraken over deze gewenste ligging of profilering. Wel laat
ze uitdrukkelijk veel mogelijkheden over voor een landschappelijke inpassing
van deze Scheldeboorden. 

 
Figuur: Concept Scheldeboorden

4.4 Doorwaadbaarheid

• Het Esmoreitpark wordt vandaag gekenmerkt door een grote
doorwaadbaarheid en een hiërarchie aan paden, gaande van kasseiwegen
tot spontaan platgelopen routes. Deze karakteristieken willen we
bestendigen en versterken. 

• De doorwaadbaarheid moet in verschillende richtingen gerespecteerd
blijven. Er moet gegarandeerd zowel doorgangen zijn van de Esmoreitlaan
richting schelde als van ‘De Molen’ tot het Sint-Annabos.
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Figuur: Concept Doorwaadbaarheid

• De Gloriantlaan maakt de koppeling tussen park en de zone ‘De Molen’ Het
park moet op verschillende plaatsen en op een kwalitatieve manier
toegankelijk zijn vanaf de Gloriantlaan. 

• Het Esmoreitpark vervult een poortfunctie voor het te vernieuwen
Sint-Annabos. De toegankelijkheid vanuit het Esmoreitpark naar het
Sint-Annabos moet dus gegarandeerd worden
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5 INRICHTINGSPRINCIPES

Wanneer de verschillende concepten op elkaar worden geprojecteerd komt men bij
 de gewenste ruimtelijke structuur van het gebied. Voor deze gewenste ruimtelijke
structuur kunnen volgende elementen bescheven worden: 

• bebouwing ('bebouwde ruimte' op tekening): De nieuwe bebouwing bevind
zich allen zoveel mogelijk langs de Gloriantlaan. Hierdoor kan de
Gloriantlaan volledig zijn rol als schakel tussen parkstad en scheldeboord
opnemen. Tevens sluit dit aan bij het ruimtelijk concept om een gelijdelijke
gradient van harde recreatie (Sint-Annastrand) naar groen en zachte
recreatie (Sint-Annabos) te willen creeëren. Deze gradiënt wordt verder
verzekerd door nieuwe bebouwing als stempels in het parkgebied uit te
werken waardoor het groen tussen de hardere recreatie kan doorlopen en er
geen breuk tussen de twee zones ontstaat.  De verschillende functies
kunnen hierdoor gebruik maken van de bestaande parking.

• geprivatiseerde open ruimte ('open ruimte' op tekening):elk van de nieuwe
mogelijke voorzieningen langs de gloriantlaan kan een beperkt gedeelte
open ruimte privatiseren. Deze ruimte werd om dezelfde reden als voor de
bebouwing beperkt. De geprivatiseerde ruimte maakt deel uit van de
receatieve stempels. Het publieke groen moet ook tussen deze
geprivatiseerde buitenruimtes moeten kunnen verder lopen (op
onderstaande tekening werd de geprivatiseerde ruimte voor het grootste
gebouw anders aangeduid, deze open ruimte kan als buitenpiste voor een
manege gebruikt worden. In het RUP worden hiervoor gelden hiervoor
dezelfde regels. 

• formelen en informele padenstructuur (idem op tekening): Vanuit het concept
doorwaadbaarheid is belangrijk om de bestaande doorwaadbaarheid en te
versterken. De tekening geeft verder ook nog een mogelijke inplanting van
een ruiterpad aan dat een korte verbinding maakt tussen manege en
Sint-Annabos.

• groene publieke parkonderlegger (suggestief aangeduid op tekening door
groene stippen): Als negatief van bovenstaande inrichtingen wordt het
volledige gebied gezien als één groen samenhangend gebied, waar de
nieuwe bebouwing en de geprivatiseerde buitenruimtes zich als stempels
(paviljoenen) zich in bevinden. Ook de padenstructuur maakt deel uit van
deze groene parkonderlegger.  Het bestaande karakter van het gebied vormt
reeds deze eenheid en wordt in de inrichtingsprincipes hieronder dan ook
zoveel mogelijk bestendigd. 

 De gewenste ruimtelijke structuur ligt direct aan de basis van de afbakening van
de verschillende zones in het RUP. 
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Figuur: Gewenste ruimtelijke structuur

De gewenste inrichting van het gebied sluit best zo goed mogelijk aan bij het
karakter van het bestaande groene gebied. Het bestaande huidige karakter van
pioniersbegroeiing op  een opgespoten grond wordt als een kwaliteit die zowiezo
voor de nodige eenheid in het gebied kan zorgen. De beschijving in hoofdstuk 2
van deze toelichtingsnota geeft meer inzicht in deze besaande toestand. Alle
nieuwe inrichtingen in het gebied moeten dan ook in harmonie zijn met deze
bestaande toestand. Wat dit betekend wordt hieronder in verschillende themas
verder verduidelijkt. Deze inrichtingsprincipes vormen de basis van de
inrichtingsvoorschriften van het RUP en kunnen verder als leidraad gebruikt
worden worden om na te gaan hoe nieuwe inrichtingen ingepast kunnen worden in
het bestaande karakter. 

5.1 Parkgebied

Het parkgebied moet zowel in de groene zone als tussen de recreatiezones één
eenheid vormen. Deze éénheid kan gevormd worden door het huidige informele
karakter van het gebied te bestendigen. Het huidige karakter van
pioniersbegroeiing op een opgespoten grond, waarin zich zowel open als gesloten
delen bevinden wordt immers ook door de buurt als positief ervaren.

Het idee om het huidige informele karakter van het park te bestendigen is de
achterliggende filosofie van alle inrichtingsprincipes. Alle nieuwe inrichtingen in het
gebied moeten dan ook in harmonie zijn met dit principe. Specifiek voor het groen
wordt gesteld dat nieuwe aanplantingen of het rooien van bomen kunnen voor
zover deze acties het huidige karakter ondersteunen. 

In het RUP wordt daardoor gesteld dat alle nieuwe inrichtingen in het park in
harmonie moeten zijn met deze bestaande toestand. Nieuwe bebossing of
eventuele ontbossing kan enkel toegelaten worden als hierbij wordt aangetoond dat
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het huidige karakter van het gebied niet wordt aangetast. 

De belangrijkste (te behouden) elementen van het park worden beschreven in de
‘bestaande toestand’. Specifiek voor de parkonderlegger zijn dit de graslanden, de
sporadische aanwezigheid van populieren en de aanwezige pioniersbegroeiing
(zowel de solitaire als deze in dichtere structuren). 
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Er moet voorzichtig omgesprongen worden met nieuwe kunstmatige
groenstructuren in het gebied in te planten omdat dit het informele karakter van het
park te sterk kan aantasten. Eventueel kan hier wel gedacht worden aan het
inplanten van nieuwe groenstructuren ten behoeve van voorzieningen voor
mederecreatie. 

Kort samengevat zijn volgende zaken mogelijk in verband met de groene
onderlegger. 

• Het rooien van bomen is mogelijk als dit de morfologie van het gebied niet
aantast.

• Aanplanten van bomen kan als deze de bestaande morfologie van het park
niet aantasten en als deze nieuwe bomen in ‘harmonie’ zijn met de
bestaande begroeiing. 

• Wijzigen mogen de waardevolle graslanden niet aantasten.

• Kunstmatige groenelementen kunnen toegevoegd worden als deze het
informeel karakter van het park niet aantasten, en enkel als deze in dienst
staan van een nieuwe infrastructuur in het park. 

• Beheersmaatregelen moeten aangepast zijn op het karakter van de
bestaande park. 
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Figuur: het park moet doorlopen tussen de verschillende recreatieve functies

5.2 Parkpaden

Ook voor de paden dient het huidige karakter van het park als referentie.
Momenteel bestaan de paden in het park uit:

• Dijkpad in asfalt

• Kasseiwegen

• Half-verharde paden met grint of steenpuin

•  (spontane) zandpaden.

Voor nieuwe materialen moet er gezocht worden naar materialen die het informele
karakter van het park ondersteunen. Asfalt of dolomiet is hierdoor minder geschikt.
Alle verhardingen in het gebied moeten waterdoorlatend zijn (behalve het pad op
het dijklichaam). Er kan gedacht worden aan het verstevigen van paden door
bijvoorbeeld schelpen. 
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Figuur: referentievoorbeeld van paden verstevigd met schelpengruis 

De doorwaadbaarheid van het park is belangrijk. Nu is het park in elke richting
goed doorwaadbaar. Toch zou de kwaliteit van deze doorwaadbaarheid kunnen
verbeteren. Vooral vanaf de Esmoreitlaan naar het park, of van de Gloriantlaan
naar het park is de toegang niet duidelijk. Hier zou het goed zijn dat er kwalitatiever
of formelere paden zouden bijkomen. De bestaande olifantenpaden die daar zijn
ontstaan kunnen hiervoor gebruikt worden.

Het RUP wil de doorwaadbaarheid niet op specifieke plaatsen opleggen maar legt
het principe van doorwaadbaarheid wel vast in de voorschriften. Vooral in de zones
tussen de nieuwe recreatieve voorzieningen is het belangrijk dat de
doorwaadbaarheid wordt vastgelegd. Doorwaadbaarheid wordt in het RUP
gedefinieerd als ‘een terrein is doorwaadbaar wanneer er meerdere toegankelijke
doorgangen zijn in verschillende richtingen door het terrein’. 

Voor de ontsluiting van nieuwe functies wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van
bestaande wegen en paden. De ontsluiting van nieuwe hardere recreatieve functies
moet gebeuren via de Gloriantlaan of de bestaande parking, en maakt bij voorkeur
tevens gebruik van de bestaande wegen. 

De sociale functie van het park primeert. Daarom mogen onduidelijke of te veel
ruiterspaden het gebied niet minder toegankelijk maken. Om deze reden mag er
maar één ruiterpad in het gebied zijn. Dit ruiterpad moet fysiek goed gescheiden
zijn van de andere paden. Bij kruisingen met paden voor voetgangers en fietsers
moet deze goed gesignaliseerd zijn. Het ruiterpad moet op een korte manier
toegang verlenen aan Sint-Annabos.

Kort samengevat zijn dit de vuistregels voor paden in het gebied:

• Nieuwe of vernieuwde paden moeten in waterdoorlatende materialen worden
aangelegd.
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• Nieuwe of vernieuwde paden moeten in materialen worden uitgevoerd die in
harmonie zijn met de bestaande toestand en het idee van het informele park.
Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld: zandpaden, paden verhard door grind
of schelpen en paden in kasseien.

• Voor de ontsluiting van nieuwe functies wordt bij voorkeur gebruik gemaakt
van bestaande wegen en paden. 

• De doorwaadbaarheid moet gegarandeerd blijven: ook tussen de nieuwe
recreatieve functies

5.3 Mederecreatie

Nieuwe elementen voor mederecreatie moeten ook dit informeel karakter
ondersteunen. Als inrichtingen voor mederecreatie kan gedacht worden aan
elementen die aanleiding geven tot spel, sport of cultuur zoals zitgelegenheden,
speeltuigen of doelpalen zonder dat daarbij een formele aanleg van een
voetbalveld moet gebeuren.

Voor de beeldkwaliteit is immers ook de verwijzing naar de bestaande toestand
belangrijk. De informele sfeer die het park moet uitstralen zal eerder elementen
toelaten die dienen voor spelaanleiding dan echte speeltuigen. De volgende
referentiebeelden kunnen een idee geven wat mogelijk is: 

 
Figuur: referentiebeeld informele zit- en speelmogelijkheid
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Figuur: refentiebeeld  uitkijktoren
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Figuur: referentiebeeld – losse doelelementen kunnen aanleiding geven voor
sport of spel

In de voorschriften wordt duidelijk gesproken over mederecreatie. Dit betekent o.a.
dat deze mogelijke voorzieningen een publiek karakter moeten hebben en niet
permanent mogen worden afgesloten. Het verbod op afsluitingen moet dus met
enige flexibiliteit worden geïnterpreteerd. Een permanente afsluiting kan niet, maar
een beperkte afsluiting voor bijvoorbeeld evenementen moet wel mogelijk zijn. 

5.4 Gebouwen

Het bestaande schoolgebouw kan in de toekomst gebruikt blijven als
schoolgebouw, maar functiewijzigingen worden uitgesloten. In de realiteit wordt er
een uitdoofbeleid voor de bestaande school voorgesteld. Het uitbreiden van de
bestaande functie mag niet, het instandhouden wel, maar met de wetenschap dat
dit nadien niet voor andere functies kan gebruikt worden. Afbraak is nadien
eigenlijk de enige mogelijke optie. 
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Hetzelfde geld voor de bestaande woningen. Deze worden afgebroken van zodra
de huidige huurders het gebouw verlaten. Het afsluiten van een nieuw contract is
niet meer mogelijk en de woningen zullen nadien worden afgebroken. Dit beleid
werd in het verleden reeds strikt nageleefd.

De bestaande gebouwen van de parochie kunnen wel verder gebruikt worden en
eventueel verbouwd worden in functie van recreatieve of maatschappelijke
functies. In deze zone kan tevens een bijkomend volume voor recreatieve of
maatschappelijke functies worden voorzien. Er wordt wel gevraagd dat dit nieuw
volume geclusterd wordt met het bestaande volume, en dat het hier visueel een
eenheid mee vormt. De beeldkwaliteit zal afgetoetst worden door de
welstandscommissie.

De nieuwe bebouwing willen we zo veel mogelijk zien als losse stempels in het
gebied. Hierdoor willen we niet te veel elementen in verband met beeldkwaliteit
opnemen voor deze gebouwen. Een gebouw is een element in het park, waar het
park ook tot aan de gevels grenst. Voor de private buitenruimte direct grenzend
aan deze gebouwen geld hetzelfde principe. Twee tactieken zijn hierdoor mogelijk:

• De afscheidingen van de private buitenruimte worden in dezelfde beeldtaal
van het gebouw uitgevoerd waardoor dit als één eenheid kan geïnterpreteerd
worden.

  
Figuur: Referentiebeeld
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• De afscheidingen worden uitgevoerd door beplanting met inheemse planten,
die slechts beperkt zijn in hoogte (1m20 - onder kijkhoogte). Visueel kan op
deze manier het park nog wel steeds tot de gevel van het gebouw doorlopen.

 
Figuur: Referentiebeeld – openbaar domein

Kort samengevat zijn dit de vuistregels voor de gebouwen in het gebied:

• Alle bestaande gebouwen in het gebied zullen in de toekomst moeten
worden afgebroken, behalve de gebouwen van de parochie.

• Nieuwe gebouwen moeten een duidelijke stempel vormen in het park. Het
park wordt geacht door te lopen tot aan de gevel van het gebouw.

• De welstand van de gebouwen wordt afgetoetst aan de hand van de
welstandscommissie.

• Afscheidingen van de private buitenruimte moeten ofwel duidelijk onderdeel
vormen van ‘de stempel’ door de materiaalkeuze, of moeten uitgevoerd
worden in natuurlijke materialen zodat deze meer deel uitmaken van het
park. 

5.5 Gloriantlaan - Parking

Voor de Gloriantlaan en de bestaande parking worden nog niet veel zaken
vastgelegd. Voor de bestaande parking zal in het RUP worden opgelegd dat deze
in de toekomst vergroent moet worden. De eventuele tram met keerlus zou in de
toekomst immers zeer bepalend kunnen worden. Het RUP wil deze zaken niet
hypothekeren en houdt hiervoor een grote flexibiliteit open. Toch zijn er een aantal
zaken die belangrijk worden geacht: 

• De aansluiting van het Sint Annastrand en het dijkpad moet op een heldere
manier gebeuren. Op de plaats waar het dijkpad en de Gloriantlaan
samenkomen, kan een publieke plaats met meer betekenis worden
gecreëerd.

• De parking aan de Gloriantlaan in het Esmoreitpark sluit niet genoeg aan bij
het informele groene karakter van het Esmoreitpark. Vergroenen van deze
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parking is noodzakelijk. De bijkomende beplanting moet aansluiten bij het
informele karakter van het gebied. Een strikt bomenraster is daardoor dus
niet gewenst. Wel kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met een losser
bomenkader. 

•• Bij het herbekijken van de Gloriantlaan moet gezien worden welke
parkeerplaatsen echt nodig zijn. Als een goede tramverbinding wordt
gerealiseerd wordt er verondersteld dat er minder parkeerplaatsen
noodzakelijk zijn en er parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. Ook in het
omliggende openbaar domein is er al een groot aanbod aan parkeerplaatsen
en zijn er nog potentiële plaatsen voor nieuwe te vinden.

• In de toekomst moet de Gloriantlaan niet langer met de wagen bereikbaar
zijn tot vlak aan de Schelde. Hierdoor ontstaat er potentiële ruimte om ook
een kwalitatievere verbinding tussen het strand en het Esmoreitpark te
creëren.

• Bij een tram wordt er bij voorkeur niet gewerkt met een keerlus aangezien dit
te veel plaats zou innemen en een barrière vormt tussen Esmoreitpark en
Sint-Annastrand. De tramhalte hoeft niet te stoppen vlak aan de Schelde. De
Gloriantlaan moet in deze zone primair gebruikt kunnen worden voor de
zachte weggebruiker. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een groene
trambedding. 
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6 TECHNISCHE CONQEQUENTIES

6.1 Op te heffen strijdige voorschriften

• Gewestplan: gewestplan Antwerpen (KB 3/10/1979)  Het plangebied ligt in een zone voor
‘dagrecreatie’. 

• BPA: Geen BPA’s
• RUP: Geen strijdige RUP’s
• Verordeningen: Alle bepalingen van de verordeningen blijven geldig.

Het gebied werd op het gewestplan (herzien januari 2002) volledig bestemd als
zone voor dagrecreatie.

De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische

accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie. In deze gebieden
kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten
einde het recreatief karakter van de gebieden te bewaren.

 

Op te heffen voorschrift: De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen

van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip van de

verblijfsaccomodatie. In deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan

beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van de gebieden

te bewaren. De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en

toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccomodatie. 
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Deze voorschriften worden in het RUP verfijnd, evenwel zonder dat de algemene
bestemming van gebied voor recreatie fundamenteel wordt veranderd. De
voorschriften van het gewestplan worden vervangen door het RUP. 

Er dienen geen ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het plangebied of plannen van
aanleg opgeheven te worden.

6.2 Gevolgen voor de feitelijke en juridische bestaande toestand

De bestaande woningen en school waren zonevreemd en blijven dit ook. Deze
zullen via het uitdoofbeleid verdwijnen. De bestaande functies in de zone Re2
(kapel, winkeltje NGO) blijven juridisch in de correcte bestemming liggen en
kunnen gewoon behouden blijven. 

Op 16 juli 2010 werd de bouwaanvraag voor een manege met conciërgewoning
door de stad Antwerpen goedgekeurd. Een klacht bij het provinciebestuur werd op
18 november 2010 verworpen aangezien de aanvraag strookt met de door het
gewestplan voorziene bestemming (dagrecreatie). Momenteel wordt de aanvraag
nog aangevochten bij de raad voor vergunningsbetwistingen. 

6.3 Planbaten & Planschade

Register van de percelen die mogelijks in aanmerking komen voor
planschadevergoeding, planbatenheffing, bestemmingswijzigings- compensatie of
compensatie ingevolgen beschermings- voorschriften

Overeenkomstig artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtleijke Ordening dient
een ruimtelijk uitvoeringsplan een register te bevatten van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal-of
gebruikersschadecompensatie ingevolge een bestemmingswijziging of overdruk.
Een grafisch register in die zin is weergeven op de kaart in bijlage.

De regeling over de planschade is terug te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is
te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.  De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel
6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid.  De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het
decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en
erfdienstbaarheden tot openbaar nut.  De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd worden op
www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet
gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be,
zoekterm "gebruikerscompensatie". 

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de "richtlijn voor digitale uitwisseling van
gegevens betreffende planbatenheffing" dd. oktober 2009. Het register heeft
slechts een informatieve en indicatieve betekenis: het betreft enkel de aanwijzing
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van percelen waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt
aangebracht die in beginsel kan leiden tot een planbatenheffing of één van de
genoemde vergoedingen. In die zin kunnen er géén rechtsgevolgen aan het
register gekoppeld worden: de indicatieve aanduiding van een perceel op het
grafisch register betekent dus niet dat er per definitie een vergoeding of heffing van
toepassing is. Bij de planopmaak wordt geen onderzoek verricht naar de
aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing noch naar het
voorhanden zijn van uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen. 

Door een aantal technische beperkingen van de basisgegevens die o.m. het gevolg
zijn van het schaalverschil tussen de gewestplannen, de plannen van aanleg en de
ruimtelijke uitvoeringsplannen, kunnen de bestemmingen van de voorheen
geldende plannen van aanleg bovendien niet altijd eenduidig teruggebracht worden
tot op het niveau van de kadastrale percelen waardoor het register slechts als een
indicatieve interpretatie beschouwd mag worden. Andere interpretaties bij de
verdere bepalingen van heffingen of vergoedingen door de daarvoor bevoegde
instanties kunnen bijgevolg niet uitgesloten worden.
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BIJLAGE  A:  Bestaande-, juridische- en beleidscontext

A.1 Gewestplan

Het gebied is op het gewestplan van 1972 (herzien januari 2002) volledig bestemd
als zone voor dagrecreatie.

Links wordt het gebied begrensd door een zone voor gemeenschapsvoorzieningen
en openbaar nut (opgeheven door GRUP Oosterweel) en door een speelbos. Ten
zuiden ligt ingevuld woongebied. De Scheldeboorden op Linkeroever oostwaarts
zijn aangeduid als een aaneengesloten recreatiezone. 
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Figuur: Gewestplan

A.2 BPA's en RUP's

Er zijn voor de site geen BPA’s of RUP’s van kracht. 

Ten westen van het plangebied wordt het gebied begrensd door het gewestelijk RUP
Oosterweel.

A.3 Eigendomsstructuur

Op onderstaande kaart wordt de bestaande eigendomsstructuur aangegeven. 

 

Figuur: eigendomsituatie

A.4 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
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Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd door de Vlaamse Regering in
1997 goedgekeurd. In het RSV wordt een onderscheid gemaakt tussen stedelijk
gebied en buitengebied, het zogenaamde ‘Vlaanderen, open en stedelijk’.

De afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen is ondertussen afgerond en
het plangebied behoort tot dit stedelijk gebied. Voor deze stedelijke gebieden wordt
een ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld. Deze zijn hiervan belang voor het
plangebied:

•••• Versterken van multifunctionaliteit: Het versterken van multifunctionaliteit
door verweving kan de sociale, economische en culturele slagkracht en
dynamiek van de stedelijke gebieden ten goede komen. Alleen wanneer de
inplanting van sommige activiteiten wegens hinder, schaal, … niet
aanvaardbaar is, moeten zij zich elders vestigen. Verweving moet de regel
zijn, niet de uitzondering.

•••• Zorg voor collectieve en openbare ruimten: In de stedelijke gebieden
speelt het publieke leven zich meer en in belangrijker mate af in de ‘private
collectieve ruimten’ zoals warenhuizen, (voetbal)stadions, attractieparken,
winkelgalerijen, bioscoopcomplexen en bijbehorende parkeer- en andere
voorzieningen. Daartegenover staat het verlies van het openbaar karakter en
van de publieke functie van de eigenlijke ‘openbare ruimte’, met name de
straten, de pleinen en de parken. 

De private collectieve ruimten moeten in samenhang met de omgevende
openbare ruimte worden geconcipieerd en ingericht. Voor de openbare
ruimte moeten kwaliteitsverbetering, het openbare karakter, de publieke
functie en de veiligheid de uitgangspunten zijn. 

Een fundamentele herwaardering van de openbare ruimte in het stedelijk
gebied is een onmiskenbare voorwaarde om de stedelijke vernieuwing en
zeker het stedelijk wonen terug aantrekkelijk te maken.

•••• Behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en
randstelijke: Tot de stedelijke natuurelementen behoren enerzijds de
gebieden van de natuurlijke structuur die doordringen tot in het stedelijk
gebied (natuurgebieden, boscomplexen en parken), en anderzijds
onderdelen van de ecologische infrastructuur zoals tuinen, bermen, oevers
en beplantingen.

Stedelijke natuurelementen hebben verschillende maatschappelijke functies.
Ze zijn ecologisch (indicator, buffer voor het klimaat, absorptie van geluid en
materie), esthetisch, sociaal (recreatie, educatie), en psychologisch
(geborgenheid, herkenbaarheid) belangrijk en bovendien
stadslandschapsvormend (afbakening van plein en en straten,
verkeersgeleiding).

Binnen het stedelijk gebied zijn er de randstedelijke groengebieden waartoe
ook parken behoren, gebieden met een open en multifunctioneel karakter.
Zij komen in aanmerking voor de aanleg van bossen, uitbouw van
parkgebieden en stedelijke groenprojecten met socio-educatieve en/of
recreatieve functie, natuurbouw en - ontwikkeling. 

Omwille van hun belang voor de stedelijke leefbaarheid moeten de stedelijke
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natuurelementen en randstedelijke groengebieden worden behouden en
ontwikkeld. 

Concreet betekent dit dat in de randstedelijke groengebieden de
mogelijkheid moet bestaan dat de overheid (Vlaams Gewest, provincie of
gemeente) - op basis van de visie voor het stedelijke gebied - ruimte voorziet
voor de aanleg van speelbossen en -parken. 

Ook kan de ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke gebieden worden verbeterd
door de relatie met de rivier- en beekvalleien die onderdeel uitmaken van het
stedelijk gebied te herwaarderen. Het is logisch om deze component van het
fysisch systeem ook hier als ruimtelijk structurerend element te beschouwen
en er te streven naar het herstel van de ecologische verbindingsfunctie
Concreet kan dit door waar mogelijk, ingebuisde beken of rivieren terug
ruimte te geven of waterlopen samen met hun oevers opnieuw te laten
fungeren als natuurlijke linten in het stedelijk weefsel.

A.5 Ruimtelijk Structuurplan provincie Antwerpen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen werd in januari 2001 definitief
vastgesteld. In het structuurplan worden 4 grote hoofdruimten aangeduid binnen de
provincie, waarvan de ‘Antwerpse fragmenten’ van toepassing is voor het RUP.
Karakteristiek voor de hoofdruimte is de sterke verwevenheid van functies en
activiteiten.

Aan deze hoofdruimte wordt een beleid gekoppeld van omgaan met fragmentatie:
de verdergaande fragmentatie van de provincie Antwerpen wordt binnen de
grenzen van de ‘Antwerpse fragmenten’ gehouden. De kwaliteit van de
woonomgevingen moet worden verhoogd, met nieuwe nederzettings- en
woontypologieën, nabijheid van voorzieningen, goede verplaatsingsmogelijkheden
en groenstructuren.

Voor het plangebied is het ruimtelijk concept ’Gordel grootsteldeijke groenstructuur
met groene vingers tot in de kernstad’: Hierin wordt gezegd dat in afwachting van
de afbakening van het grootstedelijk gebied acties kunnen worden ondernomen
(herbestemmingen, inrichting, aankoop, enz.) om groene vingers te vrijwaren voor
zover dit nodig is. Onder andere de groene vinger ‘linkeroever van de vallei van de
Schelde’ werd hiervoor geselecteerd. 

Op 4 mei 2011 werd een gedeeltelijke herziening van het provinciaal structuurplan
goedgekeurd. 

A.6 strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

A.6.1 Informatief gedeelte
“De manege aan de Charles De Costerlaan: wordt zonevreemd door middel van
het gewestelijk RUP Oosterweel (krijgt bestemming groengebied). Deze manege
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dient geherlokaliseerd te worden in het kader van de natuurcompensaties naar
aanleiding van de Oosterweelverbinding” (RSA, Informatief deel, p 204).

A.6.2 Richtinggevend gedeelte de generieke beelden
Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen
van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden, die op hun beurt
strategische selecties en maatregelen bepalen. De beelden (of thema’s) van de
stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op
Antwerpen, rekening moet houden. Het generiek beleid bestaat uit regels die
gelden voor iedereen en die afgewogen zijn ten opzichte van alle gebieden van de
stad. Het generiek beleid is dus ook van toepassing op de gebieden die
geselecteerd zijn in het actief beleid.

In de volgende beelden vinden we relevante visies terug voor het plangebied:

•••• De spoorstad: “De Beatrijslaan, Thonetlaan, de Esmoreitlaan en A.
Vermeylenlaan moeten specifiek ingericht worden voor het langzaam
verkeer, Gloriantlaan en Halewijnlaan zullen hierbij ook nog een tramtracé
bevatten. De karakteristieke platanenlanen kunnen bewonderenswaardige
eindpunten (bebouwing) of zichten verlenen. De lanen worden best herhaald
en benut voor de begeleiding van wandel- en fietsroutes waar gepast.” En
verder: “De Beatrijslaan, Thonetlaan, Esmoreitlaan en A. Vermeylenlaan zijn
dus lokale wegen binnen Linkeroever, en moeten als dusdanig ingericht
worden, in het bijzonder ook voor langzaam verkeer (RSA, Richtinggevend
deel, p 70-76).

•••• Dorpen & Metropool – polycentrische stad: “De relaties met de grote
groengebieden en de Schelde blijven belangrijk bij de afwerking van het
woonweefsel van Linkeroever. Het grootschalige natuurinrichtingsproject zal
van Burchtseweel, het Rot, Middenvijver_west, Blokkersdijk en St.-Annabos
een kwalitatief aaneengesloten geheel vormen en betere ecologische en
functionele verbindingen tot stand brengen. De cultuurrecreatieve clusters
Esmoreit_De Molen en Middenvijver_centraal functioneren als
overgangszones. De Scheldeboord moet opnieuw doorwaadbaar worden en
het natuurlijk karakter behouden met recreatief medegebruik” (s-RSA,
richtinggevend deel, p119).

•••• Dorpen & Metropool – recreatie: “De zone Esmoreit (tussen de Schelde en
de Esmoreitlaan) moet als buffer worden behouden t.o.v. de haven en kan
herbestemd worden als groene ruimte waar zacht recreatief medegebruik,
mogelijk is. Bebossing is mogelijk maar het gebied moet wel doorwaadbaar
blijven voor voetgangers en fietsers in de richting van en langs de Schelde.
In deze zone bevindt zich een belangrijke toegang tot het vernieuwde St.
Annabos. Deze zone zal alleszins een deel van het momentele recreatief
medegebruik van dit bos (dat tijdens en een paar jaar na de werken zal
verdwijnen) kunnen opvangen.” (s-RSA, richtinggevend deel, p190).

A.6.3 Richtinggevend gedeelte de strategische ruimtes
Een strategische ruimte is een ruimte die een sleutelrol vervult in de stedelijke
ontwikkeling. De strategische ruimten zijn de ruimten die van groter belang zijn voor
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de implementatie van de visie dan andere. In elke strategische ruimte wordt een
nieuwe ruimtelijke, functionele en soms symbolische organisatie voorgesteld, die in
staat is om de omgeving te beïnvloeden.

 

•••• Zachte ruggengraat: De zone is onderdeel van de strategische ruimte van
de zachte ruggengraat. Het structuurplan stelt voor om het systeem van
groene open ruimten te versterken. De zachte ruggengraat is een
opeenvolging van onderling verbonden ruimten, gerelateerd aan het
watersysteem. Deze strategische ruimte heeft als voornaamste doelstelling
het creëren van een krachtig samenhangend ecologisch systeem zoals
omschreven door het beeld van de Ecostad en de Waterstad. 

 In het gebied Zr_pA.3: Scheldeoever-Linkeroever: : “De zone Esmoreit
(tussen de Schelde en de Esmoreitlaan) moet als buffer worden behouden
t.o.v. de haven en kan herbestemd worden als groene ruimte waar zacht
recreatief medegebruik, mogelijk is. Bebossing is mogelijk maar het gebied
moet wel doorwaadbaar blijven voor voetgangers en fietsers in de richting
van en langs de Schelde. In deze zone bevindt zich een belangrijke toegang
tot het vernieuwde St. Annabos. Deze zone zal alleszins een deel van het
momentele recreatief medegebruik van dit bos (dat tijdens en een paar jaar
na de werken zal verdwijnen) kunnen opvangen.”

•••• Lager Netwerk en Stedelijke Centra: Antwerpen moet opnieuw investeren
in het netwerk van lokale wegen (stedelijke en territoriale boulevards,
winkelstraten) en in het openbaar vervoer. Het lager netwerk, de radiale
stedelijke en territoriale boulevards en de Leien, de Singel, de Mennesroute
en de Krijgsbaan zijn de fundamentele dragers van het openbaar vervoer.
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lager netwerk en structureert de stedelijke en grootstedelijke regio. Het doel
van het ruimtelijk structuurplan is het verhogen van de kwaliteit van het lager
netwerk als een manier om de kwaliteit van de gebieden die hieraan
gerelateerd zijn te bevorderen: de stedelijke buurtcentra, de winkelstraten,
de stationsomgevingen en de gebieden langsheen de tramlijnen.

•••• Ln_pB.13: Linkeroever: Doelstelling is het verbeteren van het stedelijk
karakter van het centrum en enkele aantrekkelijke functies toe te voegen.
Deze modernistische wijk bezit geen echt buurtcentrum. Al de voorzieningen
zijn verspreid. Ook de hoofdplaats aan de ingang van de Sint-Annatunnel en
de wijde winkelstraat vormen geen sterke centraliteit. Het merendeel van het
woongebied bestaat uit hoge gebouwen en uit grote, onderbenutte open
ruimten. Om een sterk centrum te creëren is het nodig om de ontwikkelbare
gebieden te verdichten en de publieke ruimte er rond te verbeteren. 

Het project van de tramlijn in de Gloriantlaan, die leidt naar de noordelijke
wijk, het strand en de toekomstige fietsers- en voetgangersbrug, vormt een
goede gelegenheid om sommige interessante plaatsen en belangrijke
voorzieningen te verbinden met deze nieuwe spooras. Langs de Gloriantlaan
dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de uitbouw van een
stedelijk centrum langsheen de Gloriantlaan, vertrekkende vanuit het F. Van
Eedenplein, als “hart van Linkeroever”. Dit moet afgestemd zijn op het
intergenerationeel project Linkeroever aan het Europark (IGLO), waarin
vernieuwing van de maatschappelijke voorzieningen wordt nagestreefd.
Langsheen de Gloriantlaan komen verderop nog een aantal kleine centrale
plekken voor, ondersteunend voor specifieke woonwijken. Ze kunnen de
behoefte aan een aantal commerciële en gemeenschapsvoorzieningen
verspreid opvangen.  

A.7 GRUP Oosterweelverbinding & masterplan 2020

Het dossier van de Oosterweelverbinding heeft een lange voorgeschiedenis. In
2005 werd het Masterplan Mobiliteit Antwerpen met een hele reeks
infrastructuurpojecten voor weg, water en openbaar vervoer goedgekeurd om de
mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen aan te pakken. Eén van de maatregelen
hierin was de keuze voor de noordelijke sluiting van de Ring (R1) via een tracé met
het zogenaamde “Lange Wapper”-viaduct. Om dit project juridisch mogelijk te
maken werd het gewestelijk RUP Oosterweelverbinding opgemaakt, dat op
16/6/2006 definitief werd vastgesteld. 

Het Gewestelijk RUP Oosterweel wijzigt de Zone voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut uit het gewestplan naar
Groengebied. Tevens wordt het Speelbos gewijzigd naar Groengebied. Het Sint-
Annabos krijgt de bestemming  "Werfzone naar aanleiding van de
Oosterweelverbinding"
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In de loop van het proces was evenwel weerstand gerezen tegen het project .Op
18/10/2009 werd een volksraadpleging georganiseerd in de stad Antwerpen, waarin
een meerderheid zich tegen dit project uitsprak.  

In 2010 werd het Masterplan 2020 goedgekeurd. Het Masterplan 2020 is een
uitbreiding van het in 2005 goedgekeurde Masterplan Mobiliteit Antwerpen.
Uitgaande van dit masterplan en een technisch en financieel onderzoek besliste de
Vlaamse regering op 29/9/2010 om de sluiting van de Antwerpse ring te realiseren
onder de vorm van een tunnel  i.p.v. onder de vorm van een viaduct, zoals voorzien
in het geldend GRUP. Hierdoor is de Oosterweel-verbinding technisch niet meer
realiseerbaar binnen de grenzen van het bestaande GRUP, en moet dit GRUP
aangepast worden. Conform de plan-MER-wetgeving vereist deze wijziging van het
GRUP de opmaak van een nieuw plan-MER. 

De eerste stap in deze plan-MER-procedure is de opmaak van een kennisgeving.
Deze kennisgeving werd gedurende 30 dagen van 16 november tot en met 16
december 2011 ter inzage gelegd.

A.8 Ontwikkelingsconcept Scheldepark Linkeroever

De ruimtelijke visie voor het Scheldepark Linkeroever werd goedgekeurd door het
college op 1 februari 2008 (jaarnummer 1058). Op de themacolleges 22 februari
2008 en 7 maart 2008 werden de op korte en middenlange termijn te nemen
beslissingen voor Scheldepark Linkeroever toegelicht. 
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De voorstellen die hier geformuleerd werden waren het functioneren van het
Scheldepark Linkeroever als geheel, het investeren in een ‘Rondje om Linkeroever’
en het versterken van het Scheldegevoel aan de oevers. 

De voorstellen binnen het ontwikkelingsconcept om het gebied voor te behouden
voor recreatief medegebruik, en de toegang tot het te hernieuwen St. Annabos hier
zeker meer te accentueren, kunnen behouden blijven. 

Het ontwikkelingsconcept wijst op de structurerende kwaliteit van de  overgebleven
kasseiwegen in dit gebied, deze kunnen misschien in een toekomstige
landschappelijke inrichting meegenomen worden als te behouden element.

A.9 Langetermijnvisie Schelde-estuarium

In 2001 werd een lange termijnontwikkelingsvisie (LTV) ontwikkeld voor het
Schelde–estuarium door de Nederlandse en Vlaamse overheid. 

Binnen het kader van de langetermijnvisie (tot 2050) werd een korte termijn
ontwikkelingsschets gemaakt tot 2010 (ProSes). Het geactualiseerde Sigmaplan
wordt geïntegreerd in deze langetermijnvisie.

Hierin zaten voorstellen om ter hoogte van de Noordzijde Sint-Anna op Linkeroever
opnieuw slikken- en schorrengebied in te richten. Dit uitgangspunt kan zeker
interessant zijn voor de bepaling van de nieuwe dijkpositie en de inrichting van het
buitendijks gebied.

 

A.10 Leidingen in verband met drinkwaterbevoorrading (Aww)
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In het plangebied zijn een aantal drinkwaterleidingen aanwezig (zie plan) waardoor
bij eventuele werken de nodige zorg besteed moet worden aan de beveiliging van
de leidingen. 

• De leidingen moeten te allen tijde bereikbaar blijven

• Volgens de algemene rechtsbeginselen en krachtens art. 182 en volgende
van het burgerlijk wetboek is het aan de bouwheer om in alle
omstandigheden alle passende voorzorgsmaatregelen te treffen om te
voorkomen dat bij de uitvoering van werken, hetzij door zijn personeel, hetzij
zelfs door derden, waarvan hij de aanwezigheid of de doorgang op de werf
zou moeten toestaan, schade aan de leidingen en toebehoren zou worden
toegebracht.

• De uitvoering van werken in de nabijheid van leidingen dient met aangepaste
middelen en voorzorgsmaatregelen en volgens geschikte
uitvoeringsmethodes ten einde elke vorm van beïnvloeding van onze
leidingen te voorkomen. 

•  Waar de ontworpen leiding, mantelbuis en/of constructie evenwijdig lopen
met de aanvoer, moet een vrije tussenafstand van minimum 40 cm
gewaarborgd worden.

• Waar de ontwopen leiding, mantelbuis en/of constructie onze leiding kruisen,
hetzij boven of onder, moet ter hoogte van de kruising een vrije
tussenafstand van minimum 20 cm gewaarborgd worden. Daar de
bovengenoemde afstanden noodzakelijk zijn om eventuele herstellingen uit
te voeren en ook om het normale onderhoud van onze leidingen te kunnen
verzekeren verzoeken wij u met aandrang deze te respecteren. Bij
ondergrondse boringen wordt een minimumafstand van 1 meter gevraagd
teneinde alle risico’s te vermijden, zeker wanneer de correcte hoogteligging
van de leidingen niet vooraf door onderkenningsputten werd vastgesteld.

• Bij het heien van damplanken in de nabijheid van de leidingen dient een
voldoende tussenafstand aangenomen tussen de leiding en de damplanken,
afhankelijk van de aard van de grond, om bijkomende zettingen ten gevolge
van de trillingen te voorkomen.

• Bij het heien van damplanken in de nabijheid van de leidingen dient een
voldoende tussenafstand aangenomen tussen de leiding en de damplanken,
afhankelijk van de aard van de grond, om bijkomende zettingen ten gevolge
van de trillingen te voorkomen.

• Ingeval leidingen of installaties van derden voorzien worden van een
kathodische bescherming mag er geenszins een nadelige invloed zijn op
onze leidingen. Eventuele aanpassingen dienen met de instemming van
AWW en onder hun toezicht uitgevoerd te worden.
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BIJLAGE  B:  planMER-besluit
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BIJLAGE  C:  planMER-screening
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1 Kadering van het verzoek tot raadpleging  
De huidige juridische bestemming van het plangebied als dagrecreatie is in conflict met het 
strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, waarbij het gebied expliciet voorzien werd 
als gebied voor groene zachte recreatie, en als een te bebossen/begroeien buffer tussen 
woonwijken enerzijds en haven en industrie anderzijds.  

De bestemming dagrecreatie is vandaag te ruim om juridische zekerheid te geven aan 
eigenaars en omwonenden, en dient minstens verfijnd te worden, om duidelijkheid te 
scheppen over de definitieve eindbestemming van het gebied. Hierdoor is het noodzakelijk 
om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor de zone Esmoreit. Zo kan ingezet 
worden op een maximale groene buffer en kan de afstand van bewoning en horeca tot de 
in te planten manege geoptimaliseerd worden. 

In het kader van de wettelijke verplichting1 voor het RUP ‘Esmoreitpark’ te Antwerpen wordt 
een screening van mogelijk aanzienlijke effecten uitgevoerd. In het licht hiervan en 
overeenkomstig hoofdstuk II artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse regering 
betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, raadpleegt de 
initiatiefnemer (de stad Antwerpen) op eigen initiatief en uiterlijk op het ogenblik dat hij de 
doelstellingen en de reikwijdte van het voorgenomen plan kan afbakenen, de volgende 
instanties: 

• 1° de deputatie van de provincie, waarop het voorg enomen plan of programma 
milieueffecten kan hebben; 

• 2° de betrokken instanties afhankelijk van de ligg ing en de mogelijk te verwachten 
aanzienlijke effecten van het voorgenomen plan of programma op in voorkomend geval 
de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de 
fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de 
atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het 
cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het 
landschap en de mobiliteit.  

 
Op 21 september 2009 werd hiertoe een adviesvraag geformuleerd aan de Dienst 
Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (BGP). Op 05/10/2009 werd door de Dienst 
BGP een selectie van de relevante betrokken instanties die in het licht van het onderzoek 
dienen aangeschreven te worden, meegedeeld. Het betreft: 
 

Provinciebestuur 
Antwerpen 

Departement 
Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit 

Dienst Ruimtelijke 
Planning  Koningin Elisabethlei 22 2018 

Antwerpen 

Agentschap R-O 
Vlaanderen R-O Antwerpen t.a.v. K. Toebak of 

V. Peeters 
Anna 
Bijnsgebouw 

Lange Kievitstraat 111-
113 bus 52 

2018 
Antwerpen 

ANB - Antwerpen   Anna 
Bijnsgebouw 

Lange Kievitstraat 111-
113  bus 63 

2018 
Antwerpen 

BLOSO Afdeling Infrastructuur 
en Logistiek 

t.a.v. Francis 
Pepermans  Arenbergstraat 5 1000 Brussel 

Departement LNE 
Afdeling Lucht, Hinder, 
Risicobeheer, Milieu en 
Gezondheid 

Dienst Lucht en 
Klimaat 

Graaf de 
Ferraris-gebouw 

Koning Albert II-laan 20, 
bus 8 1000 Brussel 

Departement MOW Afdeling Haven- en 
Waterbeleid t.a.v. Elfi Laridon Graaf de 

Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20 
bus 5 1000 Brussel 

                                                      
1 De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de milieueffectrapportage over 
plannen en programma’s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van  27 april 2007, het zogenaamde 
plan-MER-decreet, en trad in werking op 1 december 2007. Artikel 49 inzake de overgangsregeling van plan-
MER’s voor RUP’s zoals vermeld in het programmadecreet van 25 mei 2007 (publicatie B.S. 19/06/2007), stelt 
dat de betreffende nieuwe regelgeving van toepassing is op ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan de plenaire 
vergadering gehouden wordt zes maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit, dus zijnde 1 juni 
2008. 
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Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid 

Afdeling Toezicht 
Volksgezondheid 
Antwerpen 

 Anna 
Bijnsgebouw 

Lange Kievitstraat 111-
113 bus 31 

2018 
Antwerpen 

VMM Afdeling Operationeel 
Waterbeheer t.a.v. Bram Vogels Graaf de 

Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20 
bus 16 1000 Brussel 

VMM Afdeling lucht, Milieu en 
Communicatie 

t.a.v. Edward 
Roekens  Kronenburgstraat 45 2000 

Antwerpen 
Waterwegen en 
Zeekanaal nv    Oostdijk 110 2830 

Willebroek 
 
 
Voorliggend verzoek tot raadpleging is voorzien om de instanties toe te laten de gegevens 
met betrekking tot het studiegebied waarover zij beschikken, die eventueel nog niet bekend 
zouden zijn bij de initiatiefnemer of de Dienst Mer, aan de initiatiefnemer over te maken 
zodat de Dienst Mer een gefundeerde beslissing kan nemen over de plan-MER-plicht van 
het voorgenomen plan.  

Overeenkomstig bovenvermeld besluit vragen wij U om binnen een termijn van 30 dagen  
vanaf de ontvangst van voorliggend verzoek tot raadpleging uw advies omtrent de plan-
MER-plicht van het RUP ‘Esmoreitpark’ te Antwerpen over te maken aan Soresma nv , 
optredend in naam van de initiatiefnemer, zijnde de stad Antwerpen, en dit op volgend 
adres:  

Soresma 

Britselei 23   

2000 Antwerpen  

t.a.v. Dhr. Bossyns Bert 
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2 Beschrijving plan en afbakening plangebied 

2.1 Initiatiefnemer 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen is initiatiefnemer van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Esmoreitpark’ en bijgevolg ook van de screening van de 
plan-MER-plicht.  

2.2 Planomschrijving 

2.2.1 Plangebied 
Locatie 

Het plangebied situeert zich op het grondgebied van de stad Antwerpen, op Linkeroever. 
De zone Esmoreit wordt in het noorden begrensd door de Schelde, in het oosten door het 
einde van de Gloriantlaan, in het zuiden door de Esmoreitlaan en in het westen door het 
Sint-Annabos. Het betreft 21ha. Het gebied is toegankelijk via een aantal ‘olifantenpaden’ 
vanuit de Esmoreitlaan, en vanuit de parking aan de Gloriantlaan, die gelegen is tegenover 
de Kastanjedreef in het noorden en de Thonetlaan in het zuiden. 

 
Figuur 2-1: Situering van het plangebied op topografische kaart 
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Figuur 2-2: Situering plangebied en omgeving op Orthofotoplan (Bron: Google Maps).. 

 

N 
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Het projectgebied bestaat uit een ‘terrain vague’, een ongedefinieerde publieke groenzone 
die iets te wild is om als park omschreven te worden en iets te weinig bomen om een bos te 
zijn. De vegetatie bestaat hier, in tegenstelling tot het Sint- Annabos, waar populieren 
aangeplant werden, uit spontane begroeiing. Het gebied behoort tot de eerste 
poldergebieden die tussen 1894 en 1905 opgehoogd zijn met een 3 à 4 meter zand. Op de 
kaart (zie figuur 5-10) uit 1948 bestond het gebied nog grotendeels uit heide, met in het 
midden een zandduin. Het terrein werd in 1934 samen met de rest van de Sint-Annaplage 
in concessie gegeven aan Emiel Draps. Deze bracht een aantal paviljoenen van de 
wereldtentoonstelling in Brussel in 1935 naar Linkeroever, en ontwikkelde er een 
commerciële recreatieve strip. Toen de concessie van Draps 30 jaar later verviel, werd 
baden in de Schelde verboden, en verdwenen de badhuisjes langzaamaan. In het 
gewestplan van 1972 werd de zone als dagrecreatie bestemd. Vandaag staan op het 
terrein nog een aantal zonevreemde woningen, waarvoor een uitdoofbeleid geldt. In het 
gebied bevindt zich eveneens een schoolgebouw van het Buitengewoon Secundair 
Onderwijs Stuivenberg (tuinafdeling). Het meest oostelijk deel bevat een grote parking die 
vooral dienst doet voor bezoekers van het Sint-Annastrand. Ten zuiden van deze parking 
ligt een lokaal van de Wereldwinkel en een kapelletje, op de plaats waar de vroegere kerk 
is afgebrand en ’t Klokske, een gebouw van de Kerkfabriek van de parochie OLV ter 
Schelde. 
 
In de omgeving van het plangebied treffen we flatgebouwen aan, een woonzone, een 
revalidatiecentrum (Hof ter schelle), het Sint-Annabos en een schoothandelaar. In het kader 
van het GRUP Oosterweel zal de schoothandelaar verdwijnen.  
 
Bijlage 1 Fotoreportage plangebied. 
 
Op figuur 3 zijn volgende elementen van het plangebied zichtbaar: 
 
1. De tuinbouwafdeling van de Sibso Stuivenberg; 
2. De bestaande parking; 
3. De op termijn te verdwijnen zonevreemde bewoning 
4. Kapel, vergaderruimte en ruimte van de afgebrande kerk. 
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Figuur 2-3: Plangebied op orthofoto (Bron: Google Maps). 

 
 

1 

N 
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2.2.2 Visie en randvoorwaarden gesteld aan het ontwerpend 
onderzoek 
Visie: 

Het Esmoreitpark krijgt een definitieve eindbestemming als onderdeel van de zachte 
ruggengraat.  
De concepten van de zachte ruggengraat in het algemeen, en voor de zone Esmoreit in het 
bijzonder, zoals vastgelegd in het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, worden 
als basis van het ontwerp genomen. De relatie met het water, de continuïteit van onderling 
verbonden ruimten, en de aansluiting met het Sint Annabos, zijn uitgangspunten. Alle 
handelingen moeten toelaten dat ingrepen die noodzakelijk zijn voor de aanleg van een 
Sigmadijk, mogelijk blijven. 
 
Een betere definiëring tussen “natuur en recreatie”.  
Waar in het gewestplan slechts enkele algemene bestemmingen voorzien werden, moet dit 
in een landschapsontwerp veel genuanceerder onderzocht worden. De gradiënt die bestaat 
tussen de meest intieme natuurgebieden aan Blokkersdijk en de commerciële recreatieve 
activiteiten aan het Sint-Annastrand ter hoogte van De Molen, geldt als uitgangspunt voor 
het definiëren van de concrete invulling van het begrip “zachte recreatie”. 
 
Plaats voor sport en jeugdactiviteiten, een levendige kop aan het Sint-Annastrand. 
De beslissing om een locatie voor een manege te voorzien op de kop van de parking blijft 
behouden. Onderzocht wordt hoe een manege, ruiterpaden, eventuele lokale jeugd- of 
sportactiviteiten het best geïntegreerd worden in het Esmoreitpark. De kop van dit gebied, 
grenzend aan de Gloriantlaan, bevat vandaag een parking, en een aantal 
gemeenschapsfuncties die behouden, vernieuwd of uitgebreid kunnen worden. 
 
Een plek als buffer tegen de industrie en haven.  
De afstand tussen de bewoning en de harde industriële activiteiten (aan de overzijde van 
de Schelde) zorgt vandaag voor conflicten. Geur- en geluidsoverlast moeten maximaal 
beperkt worden door de inplanting van een groen scherm dat zich als buffer tussen de 
conflicterende activiteiten van wonen en petrochemische productie plaatst.  
 
Uitdoofbeleid zonevreemdheid van woningen.  
De opmaak van het RUP zal het besliste beleid om de zonevreemde woningen te laten 
uitdoven, niet in vraag te stellen. 
 

Randvoorwaarden: 

- Milieu en mobiliteit 
In eerste instantie zal er rekening gehouden dienen te worden met de milieuproblematiek. 
Welke types bomen het meest geschikt zijn om de bufferfunctie te realiseren, zal 
onderzocht worden. 
 
- Fasering 
Een eventuele volledige kap of zelfs bij gefaseerde verjonging van het Sint- Annabos zal de 
bewoning van Linkeroever nog intenser in contact brengen met de industrie aan de  
overzijde van de Schelde. Het bijkomend bebossen van de strook gebeurt daarom zo snel 
mogelijk, en zeker voor de aanvang van de werken Oosterweelverbinding, en aansluiten op 
de ruiterpaden in het plan van Sint- Annabos. 
 

2.2.3 Concepten van het ontwerpend onderzoek 
- Schakelstuk 

o Het schakelstuk (de insteek van de parkstad in de Scheldeboord) vormt het 
einde van de ontwikkeling Sint-Annastrand en de overgang naar het natuurlijke 
deel. 
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o Langs de zijde Sint-Annastrand waar de straten gehecht zijn aan het 
schakelstuk, hechten de functies zich langs de zijde Esmoreit rechtstreeks aan 
het schakelstuk 

 

 
Figuur 2-4: Grafische weergave schakelstuk 

 

- Gradient 

o De op macro schaal bestaande natuurlijke gradiënt van Blokkersdijk tot 
Esmoreit, wordt verder verfijnd: op niveau Esmoreit door een parkgebied en 
parkgebied met bebouwde stempels. 

o Het gebied Esmoreit is deels natuurlijk parkgebied waar we geen verhardingen, 
nog bebouwing toestaan. Grasland en kleinschalige parkondersteunende 
voorzieningen zijn mogelijk, indien ingepast in de natuurlijke grammatica. 

o De zone naar het schakelstuk is een overgangsgebied waar 
bebouwingsstempels met privaat groen zich inpassen in een ruimer 
groengebied. De v/t verhouding van bebouwing en verharde open ruimte dient 
verder onderzocht te worden. 
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Figuur 2-5: grafische weergave gradient 

 

- Dijk 

o Het Sigmaplan voorziet een verhoging van de dijken. De exacte locatie van de  
verhoogde dijk wordt afgetoetst met de visie in opmaak voor de 
Scheldeboorden Linkeroever. 

 
Figuur 2-6: Grafische weergave Dijk 

 

- Parktoegang  

o De Kastanjedreef wordt doorgetrokken en vormt de toegang voor zacht verkeer 
tot het Sint-Annabos. 
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Figuur 2-7: Grafische weergave Parktoegang 

 

- Doorwaadbaarheid  

o Het Esmoreitpark wordt vandaag gekenmerkt door een grote 
doorwaadbaarheid en een hiërarchie aan paden, gaande van kasseiwegen tot 
spontaan platgelopen routes. Deze karakteristieken willen we bestendigen en 
versterken. 

 
Figuur 2-8: Grafische weergave doorwaadbaarheid 
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2.2.4 Gewenste planinvulling volgens ontwerpend onderzoek 
De bestaande bewoning en tuinbouwschool zullen, dankzij het uitdoofbeleid, op termijn 
verdwijnen. Ten zuiden van de bestaande parking aan de Gloriantlaan, situeert zich een 
kapel, een gebouw van de wereldwinkel en een vergaderruimte. De aanpalende kerk is 
afgebrand. Deze ruimte zal worden gebruikt voor de bouw van een nieuw scoutslokaal.  

Ten noorden van de bestaande parking wordt een bouwvolume voorzien dat dienst kan 
doen als cultureel centrum (gemeenschapsvoorziening). Dit wordt in het plan wel 
aangeduid als zijnde optioneel. 

De geplande manege (voor 90 paarden) situeert zich in het oosten van het plangebied 
(grootste rode rechthoek), aansluitend op de Gloriantlaan en bijhorende parking. Aanpalend 
wordt ook een buitenpiste voor de manege voorzien. De ruiters zullen op een buitenpiste 
kunnen rijden en in het Sint-Annabos, waardoor zij het Esmoreitpark doorkruisen te paard. 

De overige zones worden ingevuld als groenzones met mogelijkheid tot zachte recreatie. 
Een netwerk van zachte paden doorkruist het gebied.   

 
Figuur 2-9: Concept inrichtingsplan 

 

Het voorliggend plan zal naar een RUP vertaald worden, waarbij een deel van het 
plangebied als parkzone en een deel als dagrecreatiegebied zal worden ingevuld. 
Eventueel wordt er een verfijning van de huidige bestemming (‘dagrecreatie’) ingevoerd. 
Het RUP zal gebaseerd zijn op het hierboven afgebeelde schetsontwerp.  

2.2.5 Voornaamste planaspecten van belang voor de screening 
van milieueffecten 
De huidige juridische bestemming als dagrecreatie is in conflict met strategisch Ruimtelijk 
Structuurplan Antwerpen, waarbij het gebied expliciet voorzien werd als gebied voor groene 
zachte recreatie en als een te bebossen/begroeien buffer tussen woonwijken en  
haven/industrie.  Binnen een zone ‘dagrecreatie’ zijn er ontwikkeling mogelijk die niet  
wenselijk zijn volgens het RSA. Deze mogelijke ontwikkelingen wil men vermijden door een 
verfijning van de bestemming in te voeren van dagrecreatie naar groene zachte recreatie.  
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Bij uitvoering van het plan wordt de bestaande toestand in grote lijnen bestendigd, maar zijn 
nieuwe hoogdynamische recreatie voorzieningen niet meer mogelijk. De wandelaar, de 
jeugdbeweging,… worden evenwel niet geweerd uit het gebied bij uitvoering van 
voorliggend plan.  

De huidige bewoning zal op termijn verdwijnen, daar er een uitdoofbeleid van kracht  is. Het 
verkregen woonrecht is niet overdraagbaar. Binnen het plangebied wordt een manege 
toegelaten, die dient te verdwijnen op de huidige locatie omwille van het GRUP Oosterweel. 
Aan de vergunning van deze manege worden evenwel strikte voorwaarden gekoppeld. 
Voorts blijft een kapelletje, een gebouw van de kerkfabriek en de wereldwinkel behouden. 
Aanpalend bij deze gebouwen wordt een nieuw scoutslokaal opgericht. 

In het plangebied wordt de structuur van zachte paden versterkt om het gebied toegankelijk 
te houden. Er wordt een verdere (spontane) bebossing voorzien binnen het plangebied.  

Er is op dit ogenblik nog geen RUP-voorstel, maar dit zal gebaseerd zijn op de 
ontwerpschetsen zoals deze in voorliggend document worden voorgesteld. 

2.3 Planalternatieven 
De huidige juridische bestemming als dagrecreatie is in conflict met strategisch Ruimtelijk 
Structuurplan Antwerpen, waarbij het gebied expliciet voorzien werd als gebied voor groene 
zachte recreatie, en als een te bebossen/begroeien buffer tussen woonwijken en  
haven/industrie. De vertrekbasis voor de opmaak van dit gemeentelijk ruimtelijk  
uitvoeringsplan is enerzijds het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen en  
anderzijds het ontwerpend onderzoek dat gevoerd is rond het Scheldepark Linkeroever en 
de Scheldeboorden Linkeroever. 
De ontwikkeling van het plangebied is dus het gevolg van beleidsmatige en juridische 
randvoorwaarden. De relatie van het plan met het strategisch ruimtelijk structuurplan wordt 
toegelicht in de paragraaf §3.2.1 en met andere plannen in paragraaf 3.2.2 .  
 
Planalternatief: 

Er wordt een planalternatief voorzien, waarbij de inplanting van de manege en buitenpiste 
niet aansluit bij de bestaande parking langsheen de Gloriantlaan, maar waarbij deze 
ingeplant wordt aan de westzijde van het park. Tevens dient hier een parking voorzien te 
worden. De overige planaspecten (scoutslokaal, gemeenschapvoorziening, zachte paden, 
uitdoven van bewoning en tuinbouwafdeling) zijn identiek aan het beschreven plan. De 
effecten van dit planalternatief worden besproken per discipline, waarna een vergelijking 
wordt gemaakt tussen het planaspect ‘manege’ voor het plan en planalternatief. 

 

Bij de bespreking van mogelijke effecten vindt wel een toetsing plaats t.a.v. het 
nulalternatief en de autonome evolutie.  

In het nulalternatief wordt het scenario geschetst van de ontwikkeling van het gebied bij het 
uitblijven van het planningsinitiatief. Dit betekent dat men het terrein verder gebruikt 
gebruikt als een ‘terrain vague’ voor de naastliggende bebouwing. Er komen wandelaars en 
joggers, al dan niet met hond voor, families die een barbecue opzetten, jongeren die 
ravotten of een kamp bouwen,... Het terrein leent zich vandaag tot een allegaartje van 
tijdelijke en zachte recreatieve activiteiten.  
 

De autonome evolutie gaat uit van een verdere invullingen van het plangebied binnen de 
huidige bestemmingszones. Dit wil zeggen dat een verdere invulling als zone voor 
dagrecreatie geschiedt.  
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Figuur 2-10: Ontwerpschets planalternatief (manege in het westen). 
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3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

3.1 Juridische randvoorwaarden 
De juridische randvoorwaarden worden weergegeven in onderstaande tabel. 
Tabel 1: Juridische randvoorwaarden RUP Esmoreitpark 

Type plan Kenmerken 
  

Gewestplan Zone voor dagrecreatie 
Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Nvt 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Nvt 
Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Nvt 

Algemene plannen van aanleg Nvt 
Bijzondere plannen van aanleg Nvt 
Habitatrichtlijngebieden Nvt (wel zeer nabij) 
Vogelrichtlijngebieden Nvt 
Gebieden van het VEN/IVON  Nvt (wel zeer nabij) 
Vlaamse of erkende natuurreservaten Nvt 
Bosreservaten Nvt 
Beschermde monumenten Nvt 
Beschermde landschappen Nvt 
Beschermde stad- en dorpsgezichten Nvt 
Bouwkundig erfgoed Nvt 
Polders en wateringen Nvt 
Beschermingszones 
grondwaterwinningen 

Nvt 

Bevaarbare waterlopen Nvt 
Geklasseerde waterlopen Nvt 
Risicozones voor overstromingen 
(watertoetskaart) 

Nvt 

Afbakening agrarische structuur Nvt 
 

Het gebied is op het gewestplan van 1972 (herzien januari 2002) volledig bestemd als zone 
voor dagrecreatie. 
Ten westen wordt het gebied begrensd door een zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbaar nut (opgeheven door GRUP Oosterweel) en door een speelbos. Het gebied 
ten zuiden wordt ingevuld als woongebied. De Scheldeboorden op Linkeroever zijn 
aangeduid als een aaneengesloten recreatiezone. 
 
Er is voor de site geen BPA van kracht. 
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Figuur 3-1: Stiuering op gewestplan 

3.2 Beleidsmatige randvoorwaarden 

3.2.1 Relatie met het strategisch ruimtelijk structuurplan 
Antwerpen (s-RSA, 2006) 
Informatief gedeelte: 

De manege aan de Charles De Costerlaan: wordt zonevreemd door middel van het 
gewestelijk RUP Oosterweel (krijgt bestemming groengebied). Deze manege dient 
geherlokaliseerd te worden in het kader van de natuurcompensaties naar aanleiding van de 
Oosterweelverbinding. 
 

Richtinggevend gedeelte: 

- In het hoofdstuk De Spoorstad: De Beatrijslaan, Thonetlaan, de Esmoreitlaan en A.-
Vermeylenlaan moeten specifiek ingericht worden voor het langzaam verkeer. De 
Gloriantlaan en Halewijnlaan zullen hierbij ook nog een tramtracé bevatten. De 
karakteristieke platanenlanen kunnen bewonderenswaardige eindpunten (bebouwing) 
of zichten verlenen. De lanen worden best herhaald en benut voor de begeleiding van 
wandel- en fietsroutes waar gepast. De Beatrijslaan, Thonetlaan, Esmoreitlaan en A.- 
Vermeylenlaan zijn dus lokale wegen binnen Linkeroever, en moeten als dusdanig 
ingericht worden, in het bijzonder ook voor langzaam verkeer. 

- Dorpen & Metropool – polycentrische stad: De relaties met de grote groengebieden en 
de Schelde blijven belangrijk bij de afwerking van het woonweefsel van Linkeroever. 
Het grootschalige natuurinrichtingsproject zal van Burchtseweel, het Rot, 
Middenvijver_west, Blokkersdijk en St.-Annabos een kwalitatief aaneengesloten geheel 
vormen en betere ecologische en functionele verbindingen tot stand brengen. De 
cultuurrecreatieve clusters Esmoreit-De Molen en de Middenvijver-centraal 
functioneren als overgangszones. De Scheldeboord moet opnieuw doorwaadbaar 
worden en het natuurlijk karakter behouden met recreatief medegebruik. 

- Dorpen & Metropool – recreatie: De zone Esmoreit (tussen de Schelde en de 
Esmoreitlaan) moet als buffer worden behouden t.o.v. de haven en kan herbestemd 
worden als groene ruimte waar zacht recreatief medegebruik, mogelijk is. Bebossing is 
mogelijk maar het gebied moet wel doorwaadbaar blijven voor voetgangers en fietsers 
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in de richting van en langs de Schelde. In deze zone bevindt zich een belangrijke 
toegang tot het vernieuwde St. Annabos. Deze zone zal alleszins een deel van het 
momentele recreatief medegebruik van dit bos (dat tijdens en een paar jaar na de 
werken zal verdwijnen) kunnen opvangen. 

 
Actief beleid – Zachte ruggengraat: 
De zone is onderdeel van de strategische ruimte van de zachte ruggengraat. Het 
structuurplan stelt voor om het systeem van groene open ruimten te versterken. De zachte 
ruggengraat is een opeenvolging van onderling verbonden ruimten, gerelateerd aan het 
watersysteem. Deze strategische ruimte heeft als voornaamste doelstelling het creëren van 
een krachtig samenhangend ecologisch systeem zoals omschreven door het beeld van de 
Ecostad en de Waterstad. 
 
Actief beleid – Lager netwerk en stedelijk centrum: 
De kop van de Gloriantlaan is onderdeel van de strategische ruimte van het lager netwerk 
en stedelijke centra. Het lager netwerk, de radiale stedelijke en territoriale boulevards en de 
Leien, de Singel, de Mennesroute en de Krijgsbaan zijn de fundamentele dragers van het 
openbaar vervoer. Vooral het netwerk van tramlijnen bepaalt de strategische ruimten van 
het lager netwerk en structureert de stedelijke en grootstedelijke regio. Het project van de 
tramlijn in de Gloriantlaan, die leidt naar de noordelijke wijk, het strand en de toekomstige 
fietsers- en voetgangersbrug, vormt een goede gelegenheid om sommige interessante 
plaatsen en belangrijke voorzieningen te verbinden met deze nieuwe spooras. Langs de 
Gloriantlaan dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de uitbouw van een stedelijk 
centrum langsheen de Gloriantlaan, vertrekkende vanuit het F. Van Eedenplein, als “hart 
van Linkeroever”. Langsheen de Gloriantlaan komen verderop nog een aantal kleine 
centrale plekken voor, ondersteunend voor specifieke woonwijken. Ze kunnen de behoefte 
aan een aantal commerciële en gemeenschapsvoorzieningen verspreid opvangen. 
 
Buffer: 
De zone Esmoreit (tussen de Schelde en de Esmoreitlaan) moet als buffer worden 
behouden t.o.v. de haven en kan herbestemd worden als groene ruimte waar zacht 
recreatief medegebruik, mogelijk is. Bebossing is mogelijk maar het gebied moet wel 
doorwaadbaar blijven voor voetgangers en fietsers in de richting van en langs de Schelde. 
In deze zone bevindt zich een belangrijke toegang tot het vernieuwde St. Annabos. Deze 
zone zal alleszins een deel van het momentele recreatief medegebruik van dit bos (dat 
tijdens en een paar jaar na de werken zal verdwijnen) kunnen opvangen. 
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3.2.2 Relatie met andere plannen 
Ontwikkelingsconcept Scheldepark Linkeroever: 

De ruimtelijke visie voor het 
Scheldepark Linkeroever werd 
goedgekeurd door het college 
op 1 februari 2008. Op de 
themacolleges van 22 februari 
2008 en 7 maart 2008 werden 
de op korte en middenlange 
termijn te nemen beslissingen 
voor het Scheldepark 
Linkeroever toegelicht. 
Krachtlijnen voor het 
Scheldepark Linkeroever zijn 
het functioneren van het park 
als geheel, het investeren in 
een ‘Rondje om Linkeroever’ 
en het versterken van het 
Scheldegevoel aan de oevers. 
Binnen het 
ontwikkelingsconcept  werd 
vastgelegd dat het gebied ten noorden van de Esmoreitlaan is voorbehouden voor 
recreatief medegebruik. 
 
De daarop volgende zanderige halfopen vlakte met verspreide bomen en struiken is  
kenmerkend voor Linkeroever. Van een werkelijke formele aanleg is nooit sprake geweest. 
De overgebleven kasseiwegen geven wel enige structuur aan dit gebied, alsook de 
resterende stempels bebouwing die verwijzen naar de charme die deze plek bezat een 
aantal decennia geleden. Deze plek zou onderzocht kunnen worden indien een  
herlocalisatie van de camping zich opdringt, hoewel dit gebied ook een belangrijke 
bufferende waarde heeft ten opzichte van de havenactiviteiten aan de Rechteroever. De 
toegang tot het te hernieuwen St. Annabos kan hier zeker meer geaccentueerd worden. 
 
Sigmawerken 
De planning van het Sigmaplan voorziet dat de werken op Antwerps grondgebied voor 2015 
aangevat worden. Het geactualiseerde Sigmaplan werd op 22 juli 2005 door de Vlaamse 
Regering goedgekeurd. Op Antwerps grondgebied zijn de gevolgen van het vernieuwde 
Sigmaplan in de eerste plaats een verhoging van de waterkeringen langs de Kaaien op de 
rechteroever en de inplanting van twee overstromingsgebieden op de Linkeroever. De 
waterkering van de kaaien en dijken dient hierbij op 9.25m TAW gebracht te worden. Dit is 
ongeveer 0.90 m hoger dan de bestaande dijkhoogte. 
 
Herinrichting Sint-Annabos 
Een voorontwerp voor de herinrichting van het aangrenzende Sint-Annabos werd 
opgemaakt door TV Sam. Dit ontwerp is opgenomen in de bouwaanvraag van het 
Oosterweeldossier.  
 
Beleidsbeslissing manege 
Op basis van materiaal van de dienst Ontwerpend Onderzoek van de stad Antwerpen, en 
op advies van de stadsbouwmeester, stemde het college in met het voorstel om een  
manege de mogelijkheid te bieden zich te vestigen in de zone grenzend aan de parking 
Sint-Anna op het einde van de Gloriantlaan, zijde Esmoreitlaan. Hierbij werden voor 
vergunbaarheid ook een aantal programmatorische randvoorwaarden opgelegd. 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3-2: Scheldepark Linkeroever 
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GRUP Oosterweel 

 
Figuur 3-3: GRUP Oosterweel 

 
Het Gewestelijk RUP Oosterweel wijzigt de ‘Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut’ uit het gewestplan naar ‘Groengebied’. Tevens wordt het ‘Speelbos’ 
gewijzigd naar ‘Groengebied’. Het Sint-Annabos krijgt ook de bestemming “Werfzone naar 
aanleiding van aanleg van de Oosterweelverbinding”. 

 
Figuur 3-4: Bestemmingen GRUP Oosterweel rond  het RUP Esmoreitpark 
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4 Bepalen van de plan-MER-plicht 
Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van 
een plan met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.  

Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaats vindt na 1 juni 2008, 
moeten aan de nieuwe regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-MER-plicht 
voor deze plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Om al 
dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de volgende 
drie stappen doorlopen worden: 

• Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in 
het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) ?  
>> RUP’s vallen onder deze definitie; 

• Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM ?  
>> dit is het geval indien: 

o Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (steden-
bouwkundige, milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project; 

o Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale 
beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist is. 

 
Gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen vormen het kader voor de toekenning van een 
stedenbouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project 
zich in de bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het kader op basis waarvan de 
stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het RUP ‘Esmoreitpark’ valt bijgevolg 
onder het toepassingsgebied van het DABM . 

• Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht ? 
 >> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

o Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande 
“screening” vereist): 

� Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I of II van het 
BVR van 10 december 2004 (project-MER-plicht) én niet het gebruik 
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging 
inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, 
energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, 
telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet 
per definitie aan deze laatste voorwaarde); 

� Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is, uitgezonderd 
deze die het gebruik bepalen van een klein gebied op lokaal niveau of 
een kleine wijziging inhouden. 

o Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval 
moet geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> 
“screeningplicht” 

o Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant). 

Het RUP ‘Esmoreitpark’ heeft geen betrekking op een project vermeld in bijlage I of II 
van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004. Dit betekent dat het 
RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig  is. Hier dient dan ook een 
screeningsprocedure doorlopen te worden teneinde een conclusie te kunnen maken 
omtrent eventuele plan-MER-plicht. In volgende paragrafen wordt het 
screeningsonderzoek, ook wel het onderzoek naar het voorkomen van aanzienlijke 
milieueffecten als gevolg van het plan, gevoerd. Het plangebied grenst aan een VEN- en 
Habitatrichtlijngebied. Een ‘Natuurtoets ’ (VEN) en een ‘Voortoets Passende 
Beoordeling’  (Habitatrichtlijngebied) zijn mee opgenomen in de screeningsnota. Hieruit 
blijkt dat er geen effecten te verwachten zijn op deze gebieden.  
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5 Potentiële milieueffecten van het plan 

5.1 Bodem 

5.1.1 Referentiesituatie 
Het plangebied en ruime omgeving (tot op ca. 1km wordt op de bodemkaart volledig 
ingenomen door antropogene gronden (OB/OT). Het gebied behoort tot de eerste 
poldergebieden die tussen 1894 en 1905 opgehoogd zijn met een 3 à 4 meter zand. 
 

Uit de OVAM-databank van de verspreiding van bodemonderzoeken in Vlaanderen (situatie 
03/07/2009) blijkt binnen het plangebied geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. In de 
onmiddellijke omgeving (tot op ca. 200m) werden er drie oriënterende bodemonderzoeken 
uitgevoerd (Dossier nr’s.: 7949, 7455, 28279.  

Op het gebied werden nooit industriële activiteiten gevestigd. 
 

5.1.2 Mogelijke effecten 
Binnen het RUP wordt bebouwing voorzien. Er zal een scoutslokaal, manege en eventueel 
een ruimte voor gemeenschapsvoorziening worden ingeplant. Daar momenteel de bodem 
reeds is verstoord en wordt aangeduid als OB/OT zijn er geen effecten te verwachten op 
het bodemprofiel of de structuur.  

Er is geen gekende bodemverontreiniging aanwezig in het gebied. Binnen het plangebied 
komen geen nieuwe bestemmingen voor die aanleiding kunnen zijn voor (grootschalige) 
bodemverontreiniging.  
Aangezien het plangebied niet gevoelig is voor verdichting, worden er geen effecten 
verwacht vanwege de ruiters in het gebied, wanneer zij naar het Sint-Annabos rijden. 

Er wordt van uitgegaan dat vooraf aan eventuele graafwerken een milieuhygiënisch 
onderzoek plaatsvindt. In het bodembeheerrapport staan indien nodig maatregelen vermeld 
om de bodem te beschermen (bijvoorbeeld voor het tijdelijk stapelen van verontreinigde 
gronden) en welke strikt dienen te worden nageleefd. Theoretisch dient er dan ook te 
worden verondersteld dat het grondverzet geen invloed uitoefent op de bodemkwaliteit 
elders.  

5.1.3 Toetsing t.a.v. het planalternatief en nulalternatief/autonome 
evolutie 
Planalternatief: 

Het plantalternatief voorziet de inplanting van de manege en buitenpiste in het westen van 
het park. Er zijn geen effecten van verdichting of profielvernietiging te verwachten, daar het 
volledige plangebied als antropogene (opgespoten) grond aangeduid. Het planalternatief is 
gelijk aan het plan. 

Indien de voorgestelde milderende maatregelen voor de discipline fauna en flora worden 
gevolgd, zijn er ook geen effecten van verdichting of profielvernietiging te verwachten, daar 
het volledige plangebied als antropogene (opgespoten) grond is aangeduid. 

 

Nulalternatief: 

Bij het nulalternatief  zal het bodemgebruik in het gebied niet wijzigen.  Er worden geen 
effecten verwacht. 
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Autonome evolutie: 

Bij een verdere invulling van het plangebied als ‘dagrecreatiezone’ zijn geen effecten te 
verwachten naar profielverstoring of verdichting, daar het reeds antropogene gronden 
betreft.   

5.1.4 Milderende maatregelen 
Er worden vanuit de discipline bodem geen specifieke milderende maatregelen 
voorgesteld.  

5.1.5 Conclusie 
Vanuit de discipline bodem zijn geen aanzienlijke negatieve milieueffecten te verwachten. 

5.2 Water 

5.2.1 Referentiesituatie 
Het plangebied situeert zich in het deelbekken ‘Land van Waas’, deel uitmakend van het 
Beneden-Scheldebekken en is voorts gelegen in VHA-zone 850 ‘Schelde van monding 
Hollebeek tot gewestgrens’. Er komen in het plangebied geen waterlopen voor opgenomen 
in de Vlaams Hydrografische Atlas. Op ca. 30m ten noorden van het plangebied stroomt 
wel de Zeeschelde (bevaarbaar, categorie 0).  

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 
november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de 
watertoets worden genoemd. Er werden watertoetskaarten  opgemaakt die dienen ter 
evaluatie van de effecten van vergunningsplichtige ingrepen of van plannen of 
programma’s waarbij het bodemgebruik op een bepaalde locatie of voor een bepaald 
gebied wordt gewijzigd. Op basis van deze watertoetskaarten kunnen voor het plangebied 
RUP ‘Esmoreitpark’ volgende vaststellingen worden gemaakt: 

 

• De gronden opgenomen in het plangebied worden deels aangeduid als erosiegevoelig 
(zie figuur 5-1). De oever langsheen de Schelde wordt ook als erosiegevoelig 
aangeduid. Deze ligt evenwel niet in het plangebied.  

 
Figuur 5-1: Erosiegevoeligheid 
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• Het plangebied wordt deels aangeduid als matig grondwaterstromingsgevoelig (type 2) 
en deels als type 1, zeer gevoelig. Dit houdt in dat er bij de bouw van een ondergrondse 
constructie met een diepte van meer dan 5m én een horizontale lengte van meer dan 
100m advies dient gevraagd te worden (type 2) of indien er in type 1 gebied een 
ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 3m of een 
horizontale lengte van meer dan 50m dient advies gevraagd te worden bij de bevoegde 
adviesinstantie. Zulke ingrepen worden evenwel niet voorzien in het plan.  

 

 
Figuur 5-2: Grondwaterstromingsgevoeligheid 

• Het zuidelijke deel van het plangebied wordt als een infiltratiegevoelig gebied 
aangeduid op de watertoetskaart. 

 
Figuur 5-3: Infiltratiegevoeligheid 

 

• Het noordelijke deel van het plangebied opgenomen in het RUP wordt aangeduid als  
zijnde mogelijk overstromingsgevoelig.  
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Figuur 5-4: Overstromingsgevoeligheid 

 

• Het plangebied is niet gelegen binnen het winterbed van een waterloop. 

 

Naast het bovenstaande kaartmateriaal voor de watertoets, kunnen de 
overstromingskaarten (Agiv) geraadpleegd worden. Hierop worden de recent 
overstroomde gebieden  (ROG’s), en de risicozones voor overstromingen  aangeduid. 
Geen enkele zone opgenomen in het RUP word aangeduid als recent overstroomd gebied. 
Er komen geen risicogebieden voor overstromingen voor in het studiegebied. Het 
noordelijke deel van het plangebied wordt aangeduid als natuurlijk overstromingsgebied. 
De aanwezige dijk verhindert dit evenwel.  

Op basis van de grondwaterkwetsbaarheidskaart  van de provincie Antwerpen blijkt dat 
het plangebied in zeer kwetsbaar gebied (Ca1) is gelegen. Als reden hiervoor kan 
aangehaald worden dat de watervoerende laag bestaat uit zand en er een zanderige 
deklaag van minder dan 5m dik aanwezig is. 

Gezien de goede permeabiliteit van de opgehoogde grond ligt het grondwater vrij diep.  

5.2.2 Mogelijke effecten 
In voorgaande paragraaf zijn de watertoetskaarten in het plangebied beschreven. Hierna 
enkele bevindingen: 

- Erosiegevoelig: Bij de inrichting van het park met zachte paden, … dient er rekening 
gehouden te worden met de lokale erosiegevoeligheid van het plangebied. Daar er 
binnen het plangebied weinig wijzigt, enkel een bijkomende manege, scoutslokaal, 
optioneel een gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen en het verdwijnen van enkele 
woningen, zijn er geen significante effecten te verwachten. De erosiegevoelige dijk 
ondergaat geen wijzigingen, waardoor er geen effecten te verwachten zijn; 

- Grondwaterstromingsgevoeligheid: Er worden geen constructies voorzien in het 
plangebied waarvoor een advies nodig zou zijn. Er worden geen aanzienlijke effecten 
op de grondwaterstromingen verwacht; 

- Geen enkele zone van het RUP wordt aangeduid als zijnde binnen het winterbed van 
een waterloop gelegen. Geen enkele zone van het RUP wordt aangeduid als zijnde 
effectief overstromingsgevoelig. Er worden dan ook geen effecten ten aanzien van 
ruimte-inname voor water verwacht. Een deel van het plangebied wordt wel aangeduid 
als zijnde mogelijk overstromingsgevoelig. Daar het plangebied niet is aangeduid als 
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zijnde een risicozone of recent overstroomd gebied, en aangezien er binnen het 
Sigmaplan dijken worden ingepland, wordt er geen  effect verwacht; 

- Infiltratievoorzieningen: De aanleg van zachte paden, ruiterspaden, …geeft geen 
aanleiding tot een vermindering van de natuurlijke infiltratie. Dankzij het uitdoofbeleid 
inzake bewoning (en tuinbouwafdeling), zal deze verharde oppervlakte terug vrij 
komen. De bouw van een manege, scoutslokaal en gebouw voor 
gemeenschapsvoorziening leidt tot een verhoging van de verharde oppervlakte. 

Er wordt op gewezen dat er voldaan moet worden aan elke stedenbouwkundige vergunning 
en  aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in de gewestelijke verordening inzake 
hemelwater (het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling 
van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, in werking sinds 1 februari 2005).  

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk 
gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater 
worden geïnfiltreerd. Indien infiltratie onmogelijk blijkt door voortdurend hoge 
grondwaterstanden of indien de doorlatendheidsfactor van de bodem kleiner is dan 1.10-5 
m/s, dient het hemelwater te worden gebufferd met vertraagde afvoer.  Het plangebied ligt 
op poreuze opgehoogde grond, waardoor goede infiltratie mogelijk is. De manege en  het 
scoutslokaal liggen in een infiltratiegevoelige zone. Binnen het plangebied is  voldoende 
ruimte aanwezig om aan de verordening te voldoen. 

Mits voldaan aan de verordening inzake hemelwater, worden geen negatieve effecten 
voorzien. 

5.2.3 Toetsing t.a.v. het planalternatief en nulalternatief/autonome 
evolutie 
Planalternatief: 

Bij de inplanting van de manege in het westen, situeert deze zich in een niet 
infiltratiegevoelige zone (watertoetskaart). Tevens dient een afzonderlijke parking 
aangelegd te worden aanpalend aan de manege en buitenpiste. Voor een manege met 90 
paarden dienen minimaal 30 parkeerplaatsen (Bron: kengetallen manege) voorzien te 
worden. Hierbij komen nog enkele plaatsen voor een remorque. Dit leidt tot een bijkomende 
verharding van 725m² (20m² per parkeerplaats + plaats voor aanhangwagens). De nieuwe 
parking dient aangelegd te worden in waterdoorlatende materialen om geen verdere 
verhoging van de verharde oppervlakte teweeg te brengen. Via de Noordscheldeweg kan 
de parking van de manege net bereikt worden. Mits voldaan wordt aan de 
stedenbouwkundige verordening hemelwater (verharde oppervlakte manegegebouw) en 
rekening houdende met het gebruik van waterdoorlatende materialen voor de parking,  zijn 
geen negatieve effecten te verwachten. 

Rekening houdende met de milderende maatregelen voorgesteld voor de discipline fauna 
en flora, geldt bovenstaande effectbespreking van het planalternatief nog steeds, 
uitgezonderd de infiltratiegevoeldigheid. De manege zal nu in een infiltratiegevoelige zone 
liggen. De manege kan nog steeds via de bestaande wegenis bereikt worden, zodat er 
geen verdere verharding (door aanleg van wegen) veroorzaakt wordt. 

 

Nulalternatief: 

Bij het nulalternatief zijn er geen effecten te verwachten voor de discipline water.  

 

Autonome evolutie: 

Bij een verdere invulling als dagrecreatiezone, zijnde de autonome evolutie, zijn er 
eventueel effecten te verwachten afhankelijk van het type recreatie (en bijhorende 
verharding) dat er wordt voorzien.  
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5.2.4 Milderende maatregelen 
Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld vanuit de discipline water. Bij een 
eventuele verhoging van de verharde oppervlakten (bouw manege) dient er aan de 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater voldaan te worden.  

5.2.5 Conclusie 
Vanuit de discipline water zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten, rekening 
houdende met de milderende maatregelen. 

5.3 Fauna en flora 

5.3.1 Referentiesituatie 
NATURA 2000 

In het plangebied komen er geen Vogel- of Habitatrichtlijngebieden voor. Het meest nabij 
gelegen Vogelrichtlijngebied situeert zich op ca. 1,2km ten westen van het plangebied. Het 
Habitatrichtlijngebied (BE2300006) ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent’ grenst aan de noordelijke rand van het studiegebied. Op ca.1,1km ten 
westen van het plangebied komt erkende natuurreservaat ‘Blokkersdijk’ voor. Gezien de 
nabijheid van het SBZ-H zal er een screening van de passende beoordeling worden 
uitgevoerd (zie paragraaf 5.3.2.2). 

 

VEN/IVON 

Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
(IVON) in. Het natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN en IVON vast.          
Binnen het plangebied komt geen VEN/IVON gebied voor. Het VEN-gebied ‘Slikken en 
schorren van de Schelde’ (GEN) situeert zich wel aan de noordelijke grens van het 
plangebied. Gezien de nabijheid van het VEN-gebied, zal een natuurtoets worden 
uitgevoerd (zie paragraaf 5.3.2.1).  

 

Biologische waarderingskaart 

Het plangebied is op de BWK (versie 2-2007) grotendeels aangeduid als biologisch  
waardevol. Binnen het plangebied treffen we volgende biologisch waardevolle eenheden 
aan: 

- sz: opslag van allerlei aard; 

- ha-:struisvegetatie op zure bodems; 

- hp+: soortenrijk permanent cultuur grasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden. 

Voorts worden volgende biologisch minder waardevolle eenheden aangetroffen:  

- un: open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing; 

- uv: terrein met recreatie-infrastructuur; 

- hp: soortenarm permanent cultuurgrasland. 

 

De strook ‘slikken en schorren’ langsheen de Schelde is biologisch zeer waardevol en is 
tevens opgenomen in het Habitatrichtlijngebied, maar valt buiten het plangebied. Ze wordt 
aangeduid als ‘mr’ (rietland) op de BWK. 
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Figuur 5-5: Fauna en Flora 

 

 
Figuur 5-6: Biologische waarderingskaart (2007) 

5.3.2 Mogelijke effecten 
Er worden een zeer beperkt aantal ingrepen in het plangebied voorzien, uitgezonderd de 
afbraak van enkele woningen (in het kader van het uitdoofbeleid): (i)de aanleg van een 
manege, (ii) de bouw van een scoutslokaal en (iii) (optioneel) een bouw voor 
gemeenschapsvoorziening. De inplanting van de manege en scoutslokaal in het oosten van 
het plangebied, situeert zich in een biologisch minder waardevolle zone. Deze staat 
gecatalogeerd in de BWK als zijnde zone met recreatie en een soortenarm cultuurgrasland. 
Er worden door deze inplantingen vanuit ecologisch standpunt dan ook geen of 
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verwaarloosbare negatieve effecten verwacht. Ook naar barrièrewerking kan gesteld 
worden dat er geen  effecten zullen optreden.  

De optionele inplanting van het gebouw voor gemeenschapsvoorziening bevindt zich in een 
zone die volgens de BWK biologisch waardevol is. Het betreft een hp+ zone. Gezien de 
beperkte oppervlakte wordt het verlies aan soortenrijk grasland beperkt negatief ingeschat. 
En leidt ook niet tot aanzienlijke negatieve effecten.  

Gezien de beperkte functies die worden toegelaten in het plangebied zijn ook geen 
bijkomende effecten door geluidsverstoring te verwachten.  

 
Figuur 5-7: Benaderde inplanting nieuwe bouwvolumes (op basis van ontwerpschets). 

Het verdwijnen van de zonevreemde woningen en de oppervlakte ingenomen door de 
tuinbouwafdeling Sibso, ten voordele van groenzone wordt als positief beschouwd. 

5.3.2.1 Natuurtoets 

Het plangebied zelf bevindt zich niet in een gebied van het VEN of het IVON. Het 
plangebied grenst in het noorden wel aan een VEN-gebied, zijnde ‘Slikken en schorren van 
de Schelde’ (GEN). 
 
In volgende analyse zal er nagegaan worden of: 
1) het plan inderdaad een effect (schade) genereert,  
2) de schade herstelbaar is, en  
3) er bij de werken groot openbaar belang aan de grondslag ligt.   

In het Natuurdecreet verwijzen artikels 25 en 26bis naar een aantal voorschriften en 
geboden in VEN-gebied. In onderstaande uiteenzetting is volgens de momenteel gangbare 
afwegingsprocedure geoordeeld of er onvermijdelijke / onherstelbare schade optreedt ten 
opzichte van de VEN-gebieden ten gevolge van de geplande voorgenomen activiteit. 

Is er verandering?   
• Neen, de VEN-gebieden zullen geen verandering ondergaan door uitvoering van de 

voorgenomen plan. De geplande activiteiten (groene, zachte recreatie) zullen niet 
tot een bijkomende verstoring van de VEN-gebieden leiden. 

Is de verandering nadelig ?  
• De verfijning van de bestemmingszone (dagrecreatie naar groene zachte recreatie) 

en bijhorende functies zullen de integriteit van het Vlaams Ecologisch Netwerk niet 
negatief beïnvloeden.  

Is deze schade vermijdbaar en/of herstelbaar (bv. qua uitvoering, locatie) ? 
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• Aangezien er geen ingrepen in het VEN-gebied zelf voorkomen en de ingrepen 
binnen het plangebied minimaal zijn, is er geen schade te verwachten.  

Is het project van groot openbaar belang ? 
• Het is geen project van groot openbaar belang. 

Zijn schadebeperkende maatregelen noodzakelijk ? 

• Aangezien de effecten ten opzichte van het VEN-gebied zo goed als onbestaande 
zijn, wordt het in dit geval niet noodzakelijk geacht om bijkomende 
schadebeperkende maatregelen te nemen. 

Op basis van bovenstaande gegevens kan er besloten worden dat er geen aanzienlijk 
negatieve effecten te verwachten zijn op het VEN-gebied.  

5.3.2.2 Voortoets Passende Beoordeling 

Voortoets op mogelijke effecten op de aangeduide habitats en soorten van de 
aanpalende SBZ-H 

Net ten noorden van het plangebied, doch niet in het plangebied komt het 
Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 
(BE2300006) voor. Het onderzoek om te bepalen of er mogelijk betekenisvolle aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van speciale beschermingszones voorkomen, loopt volgens 
onderstaand schema en omvat in principe vijf hoofdvragen: 

1. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de habitats (natuurlijke 
habitats en habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur 
en kwaliteit? 

2. Heeft het plan of programma een potentiële impact op het evenwicht tussen, de 
verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel? 

3. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de vitale factoren hoe het 
SBZ functioneert als ecosysteem? 

4. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de abiotische relaties die de 
structuur en de functie van de SBZ bepalen? 

5. Heeft het plan of programma een potentiële impact op het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding voor de betreffende SBZ? 

De begrippen ‘instandhouding’, ‘staat van instandhouding van een soort’ en ‘staat van 
instandhouding van een habitat’ zijn gedefinieerd in art. 2 van het Decreet Natuurbehoud.  

Instandhouding: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel 
van habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van 
instandhouding.  De staat van instandhouding van een habitat wordt als gunstig 
beschouwd wanneer: 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die 
habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen; 

- de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn 
bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; 

- de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische soorten 
gunstig is. 
De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd 
wanneer: 

- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd een 
levensvatbare component is van de habitat waarin de soort voorkomt en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven; 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden; 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om 
de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden; 
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Staat van instandhouding van een habitat: de som van de invloeden die op de 
betrokken habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op 
lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke 
verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van invloed 
kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische 
soorten in het Vlaamse Gewest; 
Staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden 
die op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen 
bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van de populaties van die soort 
in het Vlaamse Gewest; 

 

Deze vragen zullen in onderstaand document behandeld worden.  

Bij besluit van 24/05/2002 werd het 6005 ha grote gebied “Schelde- en Durmeëstuarium 
van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006)” aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het 
Habitatrichtlijngebied grenst in het noorden aan het plangebied. Er wordt geen ruimte van 
het SBZ ingenomen. 

Bijlage 1 Habitats  

• Estuaria (1130) : ontwikkelt bij het benedenstrooms gedeelte van een rivier dat onder 
invloed van de zeegetijdenwerking staat. Het estuarium reikt stroomopwaarts vanaf de 
monding in zee tot waar het getij meetbaar is. In dit type is veel ruimte voor dynamische 
processen waarbij het sediment bij elk getij continu in beweging is. (BWK: ds,mz 
(zoetwater (mr, sf, ku).  

• Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten (1140) : ontwikkelen langs de kust 
en in estuaria. Zandplaten ontstaan op dynamische plaatsen die rechtstreeks aan de 
golfwerking blootgesteld zijn. Slikken ontstaan op beschutte plaatsen waar het fijn 
gesuspendeerde slib neerslaat, zoals in estuaria, in strandvlaktes, ...  Er is ruimte voor 
natuurlijke erosie en sedimentatie (BWK: dz, ds).  

• Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en 
andere zoutminnende planten (1310) : ontwikkelt op zilte standplaatsen met Zeekraal 
en/of Schorrekruid. Ze komen voor op beschutte slikken die dagelijks overstromen met 
zout of brak water. Hier kan Zeekraal massaal ontkiemen (BWK: delen van ds en da). 

• Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion) (1320) : ontwikkelt op de overgang 
tussen slik en schor die bij elk getij overstromen. Het water kan zowel zout als brak zijn. 
De vegetaties worden gedomineerd door Bastaard- en Engels slijkgras.  Op zandiger 
plaatsen vormt slijkgras geen dichte gordels en krijgen andere soorten een kans zoals 
Zulte, Zeebies of Gewoon kweldergras. Ook langs kreken en lager gelegen kommen in 
schorren. (BWK: afhankelijk van de bedekkingsgraad van de kruidlaag worden deze 
habitats gekarteerd als ds (slik) of da). 

• Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (1330) : ontwikkelt op zilte 
standplaatsen die alleen bij springtij overstromen. Op de bodem vindt men meestal een 
goed ontwikkelde wierlaag die een belangrijke rol speelt bij de sedimentatie. Hierdoor 
gaan de plantengemeenschappen van lage kwelders geleidelijk over in 
gemeenschappen van hoge kwelders. Gewoon kweldergras is de typische kensoort 
voor lage schorren met fijn slib, terwijl Zoutmelde het aspect bepaalt op plaatsen met 
een snelle verzanding. Op middelhoge schorren die minder frequent overstromen, 
treden Lamsoor en Zeeweegbree op de voorgrond. (BWK: da, da-slenken in hpr of hpr, 
plaatselijk ook mz).  

• Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (2310) : ontwikkelt op extreem 
voedselarme, zure zandbodems op landduinen zonder uitgesproken profielontwikkeling.  
(BWK: delen van cg en cgb). 

• Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330) : in 
het binnenland kunnen landduinen ontstaan op arme zandbodems als gevolg van 
zandverstuiving door allerlei verstoringen (overbegrazing, brand, overbetreding) of door 
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sedimentatie van zand in de onmiddellijke omgeving van grote rivieren, waarbij 
rivierduinen ontstaan. (BWK: ha, hab). 

• Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of 
Hydrocharition (3150) : dit habitat ontwikkelt in ondiepe, stilstaand waters op 
voedselrijke bodem, zoals meren, vijvers, sloten en vaarten. Er is geen overmatige 
eutrofiëring zodat de algengroei beperkt blijft. (BWK: ae*, aev*, aev, aer*, en sommige 
ae). 

• Droge heide (alle subtypen) (4030) : ontwikkelt op droge, zure voedselarme 
zandgronden met een goed ontwikkeld podzolprofiel (BWK: cg, cgb, cv, en sg). 

• Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 
(6410): Blauwgraslanden komen voor op zure vaak venige bodems met basenrijke kwel 
met een periodiek sterk wisselende waterstand (BWK: hm). 

• Voedselrijke ruigten (6430) : Boszomen op voedselrijke, humeuze en vochtige grond, 
in de overgangszone tussen loofbos en lage grazige begroeiingen met een combinatie 
van getemperd licht en beschutting (BWK: hf of hfb, hfc en hft). 

• Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
(6510): ontwikkelt op matig vochtige tot droge, meestal kalkhoudende en basische, min 
of meer voedselrijke gronden, meestal op klei-, lemig zand- en leemgronden. 
Glanshaverhooilanden zijn grondwateronafhankelijk en overstroming komt zelden voor 
(BWK: hu). 

• Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum (9160) : ontwikkelt op matig 
voedselrijke tot voedselrijke, meestal droge leemgronden met een belangrijke 
zandfractie (BWK: qa, fa). 

• Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) (91E0) : Alle types komen voor op zware bodems, algemeen 
rijk aan alluviale afzettingen. Ze worden periodiek  overstroomd door de jaarlijkse 
stijging van het waterniveau in rivier of moeras, maar bij laagwaterniveau worden ze 
goed gedraineerd en doorlucht.  (BWK: va, vo, vm, vc, vf, vn, en sf). 

 

Bijlage 2-soorten  

• Rivierprik 
• Kleine modderkruiper 
• Bittervoorn 
• Kamsalamander 
 

Bijlage 4-soorten  

• Ook is het belangrijk een aantal specifieke soorten van nabij te bekijken, dewelke 
aangeduid zijn als Bijlage IV-soorten. Het Natuurdecreet bepaalt dat van deze 
soorten een beoordeling dient te gebeuren ongeacht of deze soorten nu in een 
Speciale Beschermingszone voorkomen. In de Bijlage IV zijn verscheidene 
amfibieën, reptielen, insecten en zoogdieren opgenomen. 

 

Voorkomen van de habitats en soorten  

Bijlage 1-habitats van de Habitatrichtlijn  

Binnen het plangebied komt één van de aangemelde habitats voor. Deze is echter zeer 
slecht ontwikkled. 

• Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330): 
struisgrasvegetatie op zure bodems (ha-) 

 

Volgende habitats komen voor ten noorden van het plangebied, maar niet in het gebied: 
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• Estuaria (1130): rietland (mr) 
• Atlantische schorren (1330): zeebiesvegetatie (mz) 

 

Bijlage 2-soorten van de Habitatrichtlijn  

• De Kamsalamander komt volgens het naslagwerk “Verspreiding van  Amfibieën en 
Reptielen in Vlaanderen” niet voor in de buurt van het plangebied. In recentere 
gegevens van de Hyla-werkgroep wordt dit bevestigd.  

• Rivierprik: Volgens de ‘Atlas van de Vlaamse Beek- en Riviervissen’ komt de 
Rivierprik voor in de buurt van het plangebied.(geen aantalschatting) 

• Kleine modderkruiper: Volgens de ‘Atlas van de Vlaamse Beek- en Riviervissen’ 
komt de Kleine modderkruiper niet voor in de buurt van het plangebied.  

• Bittervoorn: Volgens de ‘Atlas van de Vlaamse Beek- en Riviervissen’ komt de 
Bittervoorn niet voor in de buurt van het plangebied. 

 
Bijlage 4-soorten (van de Habitatrichtlijn)  

In het naslagwerk “Verspreiding van Amfibieën en Reptielen in Vlaanderen” en het boek 
“Europees beschermde natuur in Vlaanderen” worden als voorkomende soorten in de buurt 
van het plangebied aangegeven:  

• Watervleermuis 
• Rosse vleermuis 
• Gewone dwergvleermuis 
• Gewone zeehond 

 
 
Effectenbespreking 

Om op de vragen die in het begin van dit document gesteld worden te beantwoorden zal er 
een analyse gebeuren van de relevante effectgroepen per vraag. In onderstaande tabel kan 
men een overzicht vinden van deze effectgroepen en voorbeelden van mogelijke 
verstoringsfactoren.  

effectgroep voorbeelden van verstoringsfactoren 

1. oppervlaktegebonden 

1a. Fysisch ruimtebeslag 
(oppervlaktegebonden wijzigingen) 

� wijziging van de oppervlakte van een 
habitat 

� wijziging van het voorkomen van de 
soort of verlies aan leefgebied van een 
soort 

· Aanbouw manege (verdwijnen 
bewoning) 

1b. Verandering in de kwaliteit van een 
habitat of het leefgebied van een soort 
door wijziging in het landgebruik, het 
beheer of de functie 

 . wijzigingen door verfijning van 
dagrecreatie naar zachte groene 
recreatie 

2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties 

2a. Verdroging/vernatting via 
grondwaterrelaties, inclusief wijziging 
kwelgebieden en impact op 
grondwaterkwaliteit door wijziging 
hoeveelheden 
grondwater/oppervlaktewater 

2b. verandering van het leefgebied van 
de soort tengevolge van wijziging 
leefgebied door verdroging/vernatting 

Nvt 
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effectgroep voorbeelden van verstoringsfactoren 

3. Verandering in kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties 

3a. Verandering in 
oppervlaktewaterpeilen 

Nvt 

3c. verandering leefgebied van een 
soort tengevolge van de processen in 
3a 

 

4. veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen 

4a. verandering in de barrière-werking 
(infrastructuur op wegen, waterlopen, 
toename bebouwde oppervlakte, …) 

Nvt 

4b. versnippering (uitéénvallen van een 
leefgebied in kleinere gescheiden 
leefgebieden) 

Nvt 

5. verstoring 

5a. Verstoring van soorten (door geluid, 
licht, trillingen, geur) – kwaliteitsverlies 

Nvt 

5b. Verstoring van soorten door 
beweging (machines, mensen, golfslag, 
…) 

· Recreanten 

 

6. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysico-chemische wijzigingen in 
waterrelaties 

6a. toevoer van nutriënten etc. via 
emissies in 
oppervlaktewater/grondwater 

 

Nvt 

 

Op de vraag of deze effectgroepen van toepassing zijn, kan het volgende worden 
geantwoord:  

• Er is geen rechtstreeks biotoopverlies  te verwachten van de planvoornemens t.o.v. het 
habitatrichtlijngebied. Het plangebied valt immers volledig buiten het habitatrichtlijngebied.  

• Er worden geen ingrepen gepland die een verandering van de waterhuishouding met zich 
mee brengen. 

• Er worden geen effecten vanuit de discipline mobiliteit verwacht op het 
Habitatrichtlijngebied.  

• Er wordt enkel groene, zachte recreatie toegestaan binnen het plangebied. Druk vanuit 
het plangebied omwille van recreatie ten aanzien van het Habitatrichtlijngebied is dan ook 
niet te verwachten. 

 
Het RUP streeft naar een bestendiging van de bestaande toestand, zijnde een zone voor 
zachte recreatie. Via het plan wil men een toename van dagrecreatie voorkomen. De 
bestaande woonfunctie en school zullen verdwijnen.  Er zullen dus geen significante functie- 
of bestemmingswijzigingen plaatsvinden t.o.v. de huidige toestand van het plangebied.  

 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande gegevens is het alvast mogelijk een antwoord te geven op de 
vooropgestelde vragen. 
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• Het plan-voornemen heeft geen extra impact op de habitats (natuurlijke habitats en 
habitats van een soort) wat betreft de oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en 
kwaliteit van deze habitats. 

• Het plan-voornemen heeft geen bijkomende impact op het evenwicht tussen, de 
verspreiding en de densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel. 

• Het plan-voornemen heeft geen extra impact op de vitale factoren hoe het SBZ 
functioneert als ecosysteem. 

• Het plan-voornemen heeft geen bijkomende invloed op de abiotische relaties die de 
structuur en de functie van de SBZ bepalen. 

• Het plan-voornemen heeft geen extra impact op het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding voor de betreffende SBZ. 

 

Dit betekent dat er niet of nauwelijks een invloed te verwachten is op de EU-natuurwaarden 
die zich momenteel ter hoogte van het plangebied manifesteren, en er ons inziens bijgevolg 
geen passende beoordeling noodzakelijk is.  Een PB zal geen bijkomende elementen 
aan het licht brengen die tot een andere besluitvorming kunnen leiden.  

 

5.3.3 Toetsing t.a.v. het planalternatief en nulalternatief/autonome 
evolutie 
Planalternatief: 

De inplanting van de manege in het westen van het plangebied leidt tot het verdwijnen van 
bomenrijke zone binnen het park. Deze sluit aan bij het Sint-Annabos, waardoor bij de kap 
van het bomenbestand de overgang van bos naar parkgebied minder geleidelijk verloopt en 
de connectiviteit tussen beide eenheden beperkt wordt (beperkte versnippering).  
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Figuur 5-8: Benaderde inplanting manege bij planalternatief (rode rechthoek). 

Het planalternatief plaatst de manege ook naast het NATURA2000 gebied en VEN gebied. 
De bovenstaande voortoets passende beoordeling en natuurtoets blijven ook geldig voor 
het planalternatief. Doch dient opgemerkt te worden dat er geen buffer meer aanwezig is 
tussen de manege en de biologisch waardevolle zone. Er worden evenwel geen effecten op 
het VEN of NATURA2000 gebied verwacht. 

De inplanting van de manege in het westen van het plangebied wordt, wegens inplanting in 
een bomenrijke zone, dan ook minder gunstig beoordeeld voor de discipline fauna en flora 
dan het eigenlijke plan.  

Als milderende maatregel wordt voorgesteld om de manege meer landinwaarts te plaatsen. 
Hierdoor vergroot de afstand tot het NATURA2000 en VEN gebied. Tevens situeert hier 
zich een minder bomenrijke zone (minder kap), waardoor de connectiviteit en overgang 
tussen park- en bosgebied beperkter beïnvloed wordt (zie blauwe rechthoek in figuur 5-8). 

 

Nulalternatief: 

Het nulalternatief geeft geen aanleiding tot negatieve effecten op de biologisch waardevolle 
gebieden.  

Autonome ontwikkeling: 

De autonome evolutie kan, afhankelijk van het type recreatie, effecten hebben op de fauna 
en flora en wordt dus als minder gunstig beoordeeld in vergelijking met het plan.  

5.3.4 Milderende maatregelen 
Er worden vanuit de discipline fauna en flora geen milderende maatregelen voorgesteld.  
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5.3.5 Conclusie 
Vanuit de discipline fauna en flora zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 

5.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

5.4.1 Referentiesituatie 
Het gebied is grotendeels gelegen in het traditionele landschap (911020) ‘Scheldevallei 
stroomafwaarts van Gent’. In de Vlaamse landschapsatlas wordt het plangebied niet 
aangeduid als relict of ankerplaats, maar  net ten noorden van het plangebied situeert zich 
de relictzone ‘Blokkersdijk’, terwijl de Schelde wordt aangeduid als lijnrelict.  Er zijn echter 
geen puntrelicten aanwezig binnen het plangebied. De meest nabij gelegen ankerplaats 
treft men ca. 4,7km ten oosten aan. 

Er zijn geen beschermde landschappen, dorps- of stadsgezichten of monumenten 
aanwezig in het plangebied. Het meest nabij gelegen beschermd landschap situeert zich op 
ca. 750m ten zuiden van het plangebied, zijnde ‘Het Rot’.  

In de Centraal Archeologische Inventaris zijn geen vindplaatsen opgenomen in het 
plangebied, maar wel in de omgeving. Dat er geen vindplaatsen zijn wil echter niet 
noodzakelijk zeggen dat er geen archeologische sporen aanwezig zijn. Deze zones werden 
echter nooit eerder geprospecteerd. Gezien de ophoging van de gronden, zullen eventuele 
archeologische vondsten diep in de ondergrond zitten.  

 
Figuur 5-9: Uittreksel uit de Centraal Archeologische Inventaris 

 

5.4.2 Mogelijke effecten 
Gezien de ligging van het plangebied en de beperkte ingrepen (verdwijnen van enkele 
woningen en het inplanten van een manege, scoutslokaal, eventueel een gebouw voor 
gemeenschapsvoorzieningen en de aanleg van enkele zachte paden) zijn er geen effecten 
te verwachten op nabij gelegen ankerplaatsen, beschermde landschappen, dorps- of 
stadsgezichten of monumenten.  
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Het verdwijnen van de zonevreemde bewoning in het gebied wordt als positief beoordeeld. 
De inplanting van de bouwvolumes aansluitend bij de Gloriantlaan en aanpalende parking 
wordt als beperkt negatief beoordeeld voor het landschapsbeeld en beleving. 

Bij het aantreffen van archeologisch materiaal dienen de gepaste maatregelen getroffen te 
worden en de aangewezen instanties op de hoogte gesteld te worden. Gezien de ophoging 
van de gronden met enkele meters, wordt het effect op het archeologisch potentieel eerder 
beperkt ingeschat.  

 

5.4.3 Toetsing t.a.v. het planalternatief en nulalternatief/autonome 
evol utie 
Planalternatief: 

De inplanting van de manege in het westen wijzigt het landschapsbeeld en beleving van 
deze zone. Het effect wordt beperkt negatief ingeschat.  

Rekening houdende met de milderende maatregelen voor de discipline fauna en flora, blijft 
bovenstaande effectbespreking staande. 

Nulalternatief: 

Wanneer het plan geen doorgang vindt (nulalternatief), zijn er geen effecten te verwachten 
op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.  

Autonome ontwikkeling: 

Bij een verdere invulling van het plangebied zijn er eventueel effecten te verwachten voor 
het landschapsbeeld,… afhankelijk van de aard van recreatie die zijn intrede doet. Deze 
evolutie is minder gunstig dan het voorliggende plan.  

5.4.4 Milderende maatregelen 
Er worden vanuit de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie geen 
milderende maatregelen voorgesteld.  

5.4.5 Conclusie 
Vanuit de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie zijn geen aanzienlijke 
negatieve effecten te verwachten. 
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5.5 Mens en mobiliteit 

5.5.1 Referentiesituatie 
Het plangebied is op het eerste zicht een no-mansland, maar vervult simultaan 
verschillende functies. Allereerst is het vrij intens gebruikt als een ‘terrain vague’ voor de 
naastliggende bebouwing. Wandelaars en joggers, al dan niet met hond, een familie uit de 
torens die een barbecue opzet, jongeren die ravotten of een kamp bouwen,…Het terrein 
leent zich vandaag tot een allegaartje van tijdelijke en zachte recreatieve activiteiten. 
Tegelijk is de zone een belangrijke buffer tussen de woonkern van Linkeroever enerzijds en 
de industrie en  havenactiviteiten aan de andere zijde van de Schelde anderzijds.  

Het belangrijkste deel van het plangebied bestaat uit de voormalig Imalso-terrein, nu in 
eigendom van het Vlaams Gewest. In deze zone zijn na 1945, na de ontruiming door de 
geallieerden van het hier 
gelokaliseerde militair kamp “Top 
Hat” een aantal badhuisjes en 
horecavoorzieningen langs de Sint- 
Annaplage gekomen, zoals 
zichtbaar is op de kaart van 1948. 
Nog iets later ontstond in het 
midden van de zone Esmoreit een 
cluster vakantiewoningen, de 
meeste in hout. Deze zijn goed 
zichtbaar op de kaart uit 1969. Na 
de opmaak van de gewestplannen 
eind 1972 werden deze 
zonevreemd (de concessie was 
ondertussen ook verlopen), en 
werden alle gebouwen in de 
strook, met uitzondering van een 
aantal stenen gebouwen, 
afgebroken. Voor de stenen 
woningen werd een uitdoofbeleid opgesteld. Het toegekende tijdelijk woonrecht kan niet via 
erfenisrecht worden doorgegeven. Ondertussen zijn de meeste woningen ook 
daadwerkelijk verdwenen. Een drietal woningen zijn momenteel bewoond door 65- 85-

plussers.  

Linkeroever werd ontwikkeld 
door de Intercommunale 
Maatschappij voor de 
Ontwikkeling van de Linker-
Scheldeoever Imalso, die ook 
eigenaar was van deze zone. 
Een deel van de gronden werd 
in de jaren eigendom van de 
stad, en huisvesten een 
tuinbouwafdeling van het 
Buitengewoon Secundair 
Onderwijs SiBSO Stuivenberg, 
de rest bleef in handen van 
Imalso. Sinds de beslissing tot 

afbraak van alle gebouwen in 
de zone Esmoreit zijn er nooit 

initiatieven geweest vanuit Imalso om iets met het terrein te doen, en na de ontbinding van 
Imalso (formeel 31 december 2008) werden de gronden overgedragen naar het Vlaams 

Figuur 5-11: Kaart 1948 

Figuur 5-10: Kaart 1969 
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gewest. Deze heeft de gronden recent overgedragen naar de NV Waterwegen & 
Zeekanaal. 
 

De gronden binnen het gebied zijn eigendom van het Vlaams Gewest (afdeling 
Waterwegen en Zeekanaal) en van de Stad Antwerpen (school SIBSO Stuivenberg). Een 
aantal percelen van het Vlaams Gewest zijn in concessie of erfpacht gegeven aan privé-
eigenaars. Het woonrecht gegeven aan deze eigenaars kan niet overgedragen worden aan 
erfgenamen en is dus uitdovend. Een perceel is in concessie gegeven aan de Kerkfabriek 
van de parochie OLV Ter Schelde.  
 

 
Figuur 5-12: Eigendomsstructuur 

Het gebied valt binnen een straal van 2 kilometer tot Seveso scheikundige installaties. 
 
Voor de bewoners van de omliggende wijken zal een communicatieplan worden uitgewerkt 
met het stedelijk wijkoverleg (SWO). 
 

Het Esmoreitpark wordt vandaag gekenmerkt door een grote doorwaadbaarheid en een 
hiërarchie aan paden, gaande van kasseiwegen tot spontaan platgelopen routes. 
 

5.5.2 Mogelijke effecten 
Impact bestaand wonen en functies 

Het reeds van kracht zijnde uitdoofbeleid inzake wonen wordt bevestigd in het plan. Het 
aantal woningen die momenteel door 65-plussers bewoond worden, zullen dus op termijn 
verdwijnen. Het toegekende woonrecht kan niet via erfenisrecht worden doorgegeven. Er 
zullen dus geen onteigeningen plaatsvinden.  

Een uitdoofbeleid is wenselijk, mits een alternatieve locatie gevonden wordt.  
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Een manege (die op de huidige locatie dient te verdwijnen in het kader van het GRUP 
Oosterweel), een gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen en een scoutlokaal zullen 
binnen het plangebied worden opgetrokken.  

De ruiters zullen doorheen het parkgebied rijden wanneer zij naar het Sint-Annabos 
trekken. Binnen het parkgebied zullen joggers en wandelaar gebruik maken van dezelfde 
paden. De veiligheid van de parkgebruikers wordt geacht hierdoor niet in het gedrang te 
komen. Eventueel kunnen maatregelen genomen worden om ruiters en andere gebruikers 
van het park te scheiden op bepaalde paden.   

 

Mobiliteit 

De kengetallen gemotoriseerd verkeer uit CROW geven aan om te rekenen met 3 
bewegingen per box per weekdagetmaal. Dit betekent dat voor de manege met 90 boxen 
ca. 270 vervoersbewegingen per dag verwacht mogen worden. Deze getallen geleden voor 
een manege die ca. 81 uren open is. De bestaande manege is beduidend minder lang 
open. Er zijn ca. 20 lesuren per week. Met inbegrip van de voorbereidingstijd (opzadelen, 
kuisen, …) zal de manege in het slechtste geval 40 uren open zijn. Er kan dus van 
uitgegaan worden dat er ca. 135 vervoersbewegingen per dag verwacht kunnen worden.  
De afwikkeling van het gegenereerde verkeer door de manege kan geschieden via de 
bestaande wegenis (Gloriantlaan), daar het ca. 35  bewegingen per uur bedraagt 
(gemiddeld 4 lesuren per dag).  

De bestaande parking is voldoende ruim om te voorzien in de nodige parkeerplaatsen. De 
parking dient minimaa overl 30 parkeerplaatsen (op basis van kengetallen voor een 
manege met 90 paarden/boxen) te beschikken en nog enkele extra plaatsen voor 
aanhangwagens. De bestaande parking voorziet hier ruimschoots in. 

Er is een bushalte aanwezig op ca. 120m van de manege en scoutlokaal. Hiermee wordt er 
voldaan aan de gangbare normen inzake bereikbaarheid van het openbaar vervoer. 

 

Geluidsklimaat 

Vanuit het plangebied worden geen aanzienlijke effecten van geluid verwacht. Vanuit de 
omgeving worden ook geen effecten op het plangebied verwacht.  

 

Lucht en licht (geur- en stofhinder en vliegen) 

Er worden geen effecten verwacht door licht. 

Bij maneges speelt het aspect geur-, stof-, en vliegenhinder een rol, dewelke ruimtelijke 
consequenties kan hebben. Hoofdzakelijk als gevolg van de aanwezigheid van mest 
kunnen maneges geur- en vliegenoverlast veroorzaken. Indien er een buitenpiste 
(zandbak) aanwezig is, kan deze stofoverlast veroorzaken.  

Pas met de vaststelling door de Vlaamse Regering van het 1e Vlaamse Milieubeleidsplan in 
1997 werd een belangrijke aanzet gegeven tot de onderbouwing van een specifiek 
geurbeleid in Vlaanderen. In de opvolger ervan, het Milieubeleidsplan 2003-2007 (intussen 
geactualiseerd en verlengd tot 2010) bouwt de Vlaamse overheid hierop verder en worden 
ook een eerste maal kwantitatieve doelstellingen voor het Vlaamse Gewest vooropgesteld. 
Om de beleidsdoelstelling van 12 % geurgehinderden tegen 2012 te kunnen halen, worden 
een aantal maatregelen voorgesteld die een oplossing moeten bieden voor de 
problematiek, geschetst in voorgaand hoofdstuk, met name de introductie van regelgeving 
inzake geurhinder voor puntbronnen en verspreide bronnen, de bevordering van een 
standaardaanpak voor geurproblemen en de ondersteuning van het provinciaal en 
gemeentelijk beleid.  Verder wordt  voorgesteld te onderzoeken hoe het beleid inzake 
geurhinder efficiënter en doeltreffender kan aansluiten op het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

In het volgende Vlaamse Milieubeleidsplan, Mina 4, wil het departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie sterk focussen op de implementatie van het geurbeleid, zoals dit de voorbije 
jaren is voorbereid. 
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Aangezien er in Vlaanderen geen normen voorhanden zijn voor de inplanting van een 
manege, werd een afweging op basis van andere bronnen gemaakt.  

Het milieuhygiënisch handboek (Ronken, W.L.H., 2000 – Milieuhygiëne: Inventarisatie 
ruimtelijk relevante milieunormen ten behoeve van ruimtelijke plannen - NL) geeft enkele 
kengetallen die worden gehanteerd bij de inplanting van een manege.   

Woningen dienen op minimaal 75m afstand van een manege te worden ingeplant in functie 
van de geurhinder, gebaseerd op ervaring. Voor stofhinder bedraagt deze buffer 30m, 
indien een buitenpiste aanwezig is.   

De Nederlandse wetgeving (wet op geurhinder van veehouderijen) vermeldt in artikel 4 lid 1 
dat een veehouderij (waarbij een manege wordt gerekend) op minimaal 50m van woningen 
buiten de bebouwde kom en op minimaal 10m van een woning binnen de bebouwde kom, 
moet gelegen zijn.  

Op basis van bovenstaande gegevens werd een geurbuffer rond de geplande manege en 
een stofbuffer rond de buitenpiste berekend, van respectievelijk 100m en 30m.  

 

 
Figuur 5-13: Geur- en stofhinder vanwege manege (plan en alternatief). 

 

De stof- en geurbuffer voor het plan reikt niet tot aan de bestaande bewoning of tot aan de 
recreatiezone van Sint-Annastrand.  Er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht 
op de bestaande bewoning. De minimale afstand tussen de manege en bewoning dient 
100m te bedragen. Er wordt dan ook als milderende maatregel opgenomen dat de 
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buitenpiste tussen de bestaande parking en de eigenlijke manege dient gesitueerd te zijn 
om de buffer voor de geurhinder maximaal te maken.  

Om de geurhinder in het park maximaal te beperken, dient een goed mestbeleid gevoerd te 
worden; Mest op regelmatig basis afvoeren, zorgvuldige afdekking van de mestput, … 

Bovenstaande maatregel heeft meteen een dubbele werking. Vliegen worden aangetrokken 
door mest. Door een goed mestbeleid te hanteren, kan de hinder door vliegen sterk 
gereduceerd worden. Mits het volgen van bovenstaande maatregelen, wordt de hinder door 
vliegen beperkt ingeschat.  

 

 

Veiligheid – Seveso 

Er bevinden zich enkele SEVESO bedrijven binnen een perimeter van 2km rond het 
plangebied. 

5.5.3 Toetsing t.a.v. het planalternatief en nulalternatief/autonome 
evolutie 
Zowel voor het planalternatief, nulalternatief en autonome ontwikkeling zijn er Seveso-
bedrijven gelegen binnen een perimeter van 2km rond gevoelige functies. 

 

Planalternatief: 

Het inplanten van de manege in het westen van het plangebied heeft een verschillend 
effect op de bestaande functies, mobiliteit en op het aspect lucht. 

Functies: 

Een inplanting nabij het Sint-Annabos heeft als effect dat er  minder mengeling optreedt 
tussen de voetgangers, joggers, … en de ruiters die naar het Sint-Annabos trekken. Dit 
wordt als positiever beschouwd dan het plan.  

Mobiliteit 

De inplanting in het westen betekent dat er geen gebruik kan gemaakt worden van de 
bestaande parking aan de Gloriantlaan. Een nieuwe parking van minimaal 30 
parkeerplaatsen (op basis van kengetallen voor een manege met 90 paarden/boxen) 
moeten voorzien worden en nog enkele extra plaatsen voor aanhangwagens. De manege 
is bereikbaar via de Noordscheldeweg. De verkeersgeneratie door de manege kan via de 
beschikbare ontsluiting geschieden, daar het een beperkt aantal bewegingen betreft (ca. 
35/uur).  

De bushalte bevindt zich op ca. 380m van de manege. Dit is nog op aanvaardbare afstand, 
rekenend met de gangbare normen omtrent de bereikbaarheid van openbaar vervoer. 

 

Lucht (geur- en stofhinder en vliegen) 

Gezien de stof- en geurhinder buffer (zie figuur 5-13) worden er geen aanzienlijk negatieve 
effecten verwacht op bewoning, nog op het revalidatiecentrum Hof ter Schelle.  

Om de geurhinder in het park maximaal te beperken, dient een goed mestbeleid gevoerd te 
worden; Mest op regelmatig basis afvoeren, zorgvuldige afdekking van de mestput, … 

Bovenstaande maatregel heeft meteen een dubbele werking. Vliegen worden aangetrokken 
door mest. Door een goed mestbeleid te hanteren, kan de hinder door vliegen sterk 
gereduceerd worden. Mits het volgen van bovenstaande maatregelen, wordt de hinder door 
vliegen beperkt ingeschat.  
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Indien er rekening wordt gehouden met de milderende maatregelen uit de discipline Fauna 
en Flora,  zijn de effecten besproken voor het planalternatief nog steeds geldig, 
uitgezonderd de bereikbaarheid. De bushalte situeert zich nu op ca. 250m. Via de 
Noordscheldeweg en aansluitend pad (oude kasseibaan) is de manege bereikbaar. 

 

Nulaternatief: 

Bij niet uitvoering van het plan, zijn de effecten gelijk aan deze van het plangebied. Er is 
voor deze zone reeds een uitdoofbeleid inzake wonen. De woningen en schoolgebouw 
dienen eveneens te verdwijnen.  

Autonome ontwikkeling:  

Dit geldt ook voor de autonome evolutie. Echter binnen deze evolutie kunnen er andere 
recreatievormen in het plangebied ontwikkeld worden. Deze evolutie is minder gunstig dan 
voorliggend plan.  

 
Figuur 5-14: Bereikbaarheid manege 

5.5.4 Milderende maatregelen 
Om de geurbuffer maximaal te maken, dient de buitenpiste tussen de bestaande bewoning, 
parking en de eigenlijke manege te worden ingeplant. Om de geurhinder en vlieghinder 
(door de aanwezigheid van mest) te beperken, dient een goed mestbeleid te worden 
gevoerd. Op regelmatige basis mest wegvoeren, …  

5.5.5 Conclusie 
Vanuit de discipline mens en mobiliteit zijn geen aanzienlijke negatieve effecten te 
verwachten, rekening houdende met de milderende maatregelen. 
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5.6 Vergelijking planaspect ‘Manege’ voor de 
verschillende disciplines 
Het plan en planalternatief situeren de manege op een andere locatie. Dit leidt tot een 
verschil in effect voor sommige van de besproken disciplines.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten per discipline die te wijten zijn aan 
het planaspect ‘manege’. De overige planingrepen en eventueel bijhorende effecten zijn 
voor plan en planalternatief gelijk.  

 
Tabel 2: Vergelijking planaspect 'manege' voor plan en planalternatief. 

Discipline Plan Planalternatief 

Bodem Geen aanzienlijke effecten Geen aanzienlijke effecten 

Water Verhoging verharde 
oppervlakte (bouwvolume 
manege). 

Dient te voldoen aan 
stedenbouwkundige 
verordening hemelwater. 

Verhoging verharde 
oppervlakte (bouwvolume 
manege). 

Aanleg extra parking in 
waterdoorlatende materialen. 

Dient te voldoen aan 
stedenbouwkundige 
verordening hemelwater. 

Fauna en Flora Geen aanzienlijke effecten. Geen aanzienlijke effecten. 

Verwijderen van een 
bomenrijke zone. 

Verlies van connectiviteit 
tussen park- en bosgebied. 
Verlies van gematigde 
overgangszone tussen park- 
en bosgebied.  

Samenvattend: 
Versnippering. 

Milderende maatregelen: 
locatie meer landinwaarts (zie 
Fauna en Flora) 

Landschap, Bouwkundig 
erfgoed en Archeologie 

Sluit aan bij de bestaande 
bebouwing en 
landschapsbeeld. 

Wijzigt het bestaande 
landschapsbeeld en beleving. 

Mens en mobiliteit Mengeling tussen ruiter, 
wandelaar, … in het park, 
omdat de ruiter door het 
park naar het Sint-Annabos 
dient te rijden.  

Geen aanzienlijke effecten 
van geur-, stof- of 
vlieghinder. 

Bushalte op ca. 120m. 

Minder mengeling tussen 
ruiter, wandelaar, fietser, … 
in het park, omdat de ruiter 
slechts beperkt door het park 
naar het Sint-Annabos dient 
te rijden. 

Geen aanzienlijke effecten 
van geur-, stof- of vlieghinder. 

Bushalte op ca. 380m. 
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5.7 Besluit vergelijking plan en planalternatief  
Het schetsontwerp dat aan de basis ligt van het RUP ‘Esmoreitpark’ heeft nog geen 
definitieve locatie vastgesteld voor de inplanting van de manege. In voorliggende 
screeningsnota werden twee uitersten onderzocht, zijnde het plan met de locatie van de 
manege nabij de oostelijk kop van het plangebied en het planalternatief waarbij de manege 
in het westen van het plangebied gesitueerd werd. Op basis van het gevoerde onderzoek 
kan geconcludeerd worden dat noch het plan noch het planalternatief aanleiding geven tot 
aanzienlijke negatieve effecten.  

5.8 Leemten in de kennis 
Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect niet kan 
worden beoordeeld. 

5.9 Grensoverschrijdende effecten 
Gelet op de ligging van het plangebied, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van 
aanzienlijke milieueffecten wordt geconcludeerd dat er geen gewest- of 
landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen n.a.v. het RUP te Antwerpen – 
Esmoreitpark. 

5.10 Discipline-overschrijdende conclusie onderzoek 
milie ueffecten 
Gelet op de ligging van het plangebied, de maatregelen die reeds zijn of kunnen worden 
ingebed in het RUP en het ontbreken van aanzienlijke milieueffecten rekening houdend met 
deze maatregelen, wordt geconcludeerd dat er geen aanzienlijk negatieve effecten zullen 
voorkomen n.a.v. het RUP Esmoreitpark. 

 

Het RUP, dat voorwerp vormt van dit onderzoek tot milieueffectenrapportage, valt bijgevolg 
niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 17/04/2007. 
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6 Bijlage 

6.1 Bijlage 1: Fotoreportage plangebied 
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