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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
In 2012 werd door de stad Antwerpen op vraag van het district Berchem en de sportdienst een 
ontwikkelingskader opgemaakt voor het sport- en recreatiegebied het Rooi. Een aantal concrete 
vragen en projecten maakten het noodzakelijk om een ruimtelijk kader op te stellen voor het 
gebied: de bouw van een nieuwe sporthal, de overkapping van enkele tennisvelden, de aanleg 
van nieuwe korfbalvelden en de vernieuwing van de stedelijke voetbalinfrastructuur die gebruikt 
wordt door Berchem Sport.  
Ondertussen zijn de nieuwe sporthal, de overdekte tennishal en de korfbalinfrastructuur gereali-
seerd.  
 
Voor de vernieuwing van het voetbalstadion en de infrastructuur van de jeugdwerking werd door 
de stad in juni 2015 een planproces opgestart. Om de vernieuwing te kunnen financieren onder-
zoekt de stad de mogelijkheden om samen met de private markt een project te realiseren en zo 
het gehele sportpark het Rooi te kunnen voltooien; het vernieuwde voetbalstadion vormt immers 
het sluitstuk van het sportpark. Met een gepaste inrichting dient tegelijkertijd de toegankelijkheid 
tot het sportpark verhoogd te worden en de zichtbaarheid vanuit de omgeving gewaarborgd te 
worden.  
Het voorstel tot combinatie van nieuwe voetbalinfrastructuur met commerciële en gemeen-
schapsvoorzieningen biedt tevens een antwoord op tekorten in voorzieningen op wijkniveau, 
aangetoond in een omgevingsanalyse uitgevoerd door de stad. In deze studie werden onder 
andere een supermarkt, assistentiewoningen, een dienstencentrum en jeugdwerking aangeduid 
als tekorten op voorzieningenniveau.  
 
De huidige bestemming van het sportpark wordt vastgelegd in het gewestplan en is vandaag 
gebied voor dagrecreatie. Voor de uitvoerbaarheid van een gemengde ontwikkeling is het nood-
zakelijk om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken die de verschillende bestemmin-
gen toelaat. Parallel met het planproces worden een parkeeronderzoek en een mobiliteitseffec-
tenrapport (MOBER) opgemaakt, die mede invulling zullen geven aan het RUP.  
 
In het plangebied zijn twee RUP’s van kracht op perceelsniveau: voor het tankstation Q8 en het 
congrescentrum ALM. Beide zullen mee opgenomen in voorliggend RUP.  
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1.2 Situering en afbakening van het plangebied 
Het plangebied ligt in het district Berchem, niet ver van de gemeentegrens met Mortsel. Het is 
een gebied gelegen nabij enkele grote lijninfrastructuren: de ring rond Antwerpen, de spoorweg 
en de Grote Steenweg, N1.  

 

Luchtfoto met situering plangebied RUP het Rooi (bron kaart: Open Street Map) 
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Het plangebied wordt omsloten door in het noorden de Berchemstadionstraat, in het oosten de 
Roderveldlaan, in het westen de Filip Williotstraat en in het zuiden de Herman Vosstraat met 
aansluitend de Wandelweg.  

Het plangebied maakt onderdeel uit van de wijk het Rooi. Ter hoogte van de Berchemstadion-
straat begint de wijk de ‘Veldekens’, een gebied dat de laatste jaren werd ontwikkeld met wo-
ningen en kantoren. Ten zuiden van het plangebied liggen enkele woonblokken, daterend uit de 
jaren ‘70 aansluitend aan de Fruithoflaan. Ten westen van het gebied ligt een woonwijk. De 
oostelijke grens wordt mede gevormd door de spoorweg.  

 

Luchtfoto met situering plangebied RUP het Rooi 
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1.3  Relatie met het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (S-RSA) 
Het RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het s-RSA en moet het generiek beleid van het s-
RSA mee operationaliseren. De relatie met de doelstellingen van het generiek beleid en de 
doorwerking hiervan in het RUP en de randvoorwaarden vanuit het actief beleid van het s-RSA 
zijn beschreven in de planningscontext (in bijlage). 
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2 ONTWIKKELINGSVISIE 

2.1 Ambitie 
In het ontwikkelingskader het Rooi uit 2012 zijn 3 doelstellingen voorgesteld:  
• het verbeteren van de bereikbaarheid 
• het creëren van duidelijke toegangen  
• het verbeteren van de openheid en het parkkarakter van het gebied 

Een belangrijke kwaliteit van het sportpark is het open parkkarakter. Tussen de verschillende sportinfra-
structuren bevindt zich een padennetwerk dat door sporters en omwonenden gebruikt wordt om zich te 
verplaatsen en te vertoeven. Daar tegenover staat dat het sportpark van zijn omgeving wordt afgeschermd 
door een gesloten schil van veelal achterkanten van gebouwen. De vernieuwing van het stadion en de 
voetbalinfrastructuur van de jeugdwerking geeft de mogelijkheid om het geheel te herbekijken zowel ruimte-
lijk als functioneel. Op deze manier kan het sportpark het Rooi beter geïntegreerd worden in de omgeving 
en krijgt het een nieuw ‘gezicht’.  

Daarbij worden volgende ambities vooropgesteld: 
• Van restruimte naar meer verblijfsruimte: de herinrichting van het stadion met de bijhorende infrastruc-

tuur moet aanleiding geven tot het realiseren van meer verblijfsruimte en informele recreatieve plekken. 
• Verbeteren van de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van het stadion en het sportpark: het sportpark 

moet meer zichtbaar zijn vanuit de omgeving. Vooral het parkachtig karakter dient geaccentueerd te 
worden binnen de ruimere omgeving.  

• Medegebruik stimuleren van bestaande en nieuwe infrastructuur door de verschillende gebruikers van 
de sport- en jeugdwerking, van evenementen en van de parkfunctie. 

• Aan de randen wordt, binnen de bestaande bebouwde strook, een gemengde ontwikkeling geambieerd: 
naast een recreatieve functie worden ook meer buurtondersteunende functies toegestaan die de leven-
digheid van de omgeving verhogen en compatibel zijn met de recreatieve functie.  
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2.2 Ruimtelijke principes 
Om de ambities op niveau van het gehele sportpark Het Rooi waar te maken wordt voor de opmaak van het 
RUP uitgegaan van 3 ruimtelijke principes. 

 Bundeling van de bebouwing in de strip langsheen de Berchemstadionstraat 2.2.1
Het plangebied karakteriseert zich vandaag met opeenvolgende bebouwing of een ‘strip’ langsheen de Ber-
chemstadionstraat. De nieuwe bebouwing, te realiseren in de gemengde ontwikkeling, wil deze strip verder 
afwerken en een tegenwand vormen ten overstaan van de overzijde van de Berchemstadionstraat en de 
ontwikkeling van de Veldekens. Bij de nieuwe bebouwing is het creëren van een aanzicht voor het park een 
aandachtspunt. 

 

 

 

Ruimtelijk principe: bundeling van de bebouwing in de strip 
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 Versterken van de parkstructuur 2.2.2
Infrastructuren die zich niet in de strip bevinden, schrijven zich in in het landschap van het sportpark en zijn 
hier functioneel mee verbonden. Het behoud van de open structuur van het park staat immers voorop. 
Naast de bestaande sportvelden maakt ook het nieuwe voetbalstadion met zijn infrastructuur voor de 
jeugdwerking deel uit van de parkstructuur en nodigt deze uit tot medegebruik. Een weloverwogen inplan-
ting en benadering van deze functies moet meer verblijfsruimte en informele publieke ruimte opleveren in 
het sportpark en zo de parkstructuur versterken en zichtbaar maken.  

 

 

 

Ruimtelijk principe: versterken van de parkstructuur 

 



TOELICHTINGSNOTA_ 
 

                                                                                  RUP Het Rooi – maart  2017 

 12 

 Verbeteren van de relaties met de omgeving 2.2.3
Zichtrelaties en toegangen vanaf de straatkant tot in het sportpark zijn vandaag beperkt. De formele hoofd-
ingang situeert zich tussen de twee sporthallen in de Berchemstadionstraat. Meer duidelijke toegangen en 
zichtassen zullen het parkachtige karakter van het gebied vergroten en de relaties met de omgeving verbe-
teren. Twee bijkomende toegangen langsheen de Berchemstadionstraat en de Roderveldlaan bedienen het 
stadion en moeten het sportpark in zijn geheel beter toegankelijk maken.  

 

 

 

Ruimtelijk principe: verbeteren van de relaties met de omgeving 
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2.3 Programma vernieuwing stadion en jeugdwerking 
Voor de vernieuwing van het voetbalstadion en de infrastructuur van de jeugdwerking werd door de stad 
een planproces opgestart. Om de vernieuwing te kunnen financieren wordt de mogelijkheid onderzocht om 
samen met de private markt een project te realiseren.  

Dit onderzoek resulteerde in een richtinggevend programma voor de strip en het park.  

In de strip wordt als toekomstig programma onderzocht om een gemengde ontwikkeling te realiseren. Ter 
hoogte van het voetbalstadion wordt binnen de strip een ontwikkeling gepland met een 200-tal woonentitei-
ten (waaronder assistentiewoningen en appartementen), een dienstencentrum, een fitness en handelsza-
ken die ondersteunend zijn aan de omgeving. Binnen de geplande bebouwing zal een inpandige parking 
worden voorzien om de parkeerbehoeften op te vangen van de nieuwe functies in de strip en eventueel in 
gedeeld gebruik van de activiteiten van het sportpark.1 

In het park wordt gezien de slechte staat van het voetbalstadion en de bijhorende infrastructuur in het plan-
proces een volledige vernieuwing van deze infrastructuur mogelijk gemaakt: 

• Stadion: het bestaande stadion geeft vandaag plaats aan 13607 toeschouwers waarvan 3460 overdekte 
staanplaatsen, 2687 overdekte zitplaatsen en 7460 staanplaatsen. In eerste fase dient een tribune te 
worden gerealiseerd op maat van een voetbalclub van 3e klasse, maar er moet rekening worden gehou-
den met een mogelijke doorgroei naar klasse 1B, conform de eisen van de Koninklijke Belgische Voet-
balbond (tribune met 4.000 plaatsen, waarvan minimum 1.500 zitplaatsen). Er wordt ruimtelijk wel reke-
ning gehouden met een 3e fase met een doorgroei naar 8.000 plaatsen. 

• De ondersteunende bestaande infrastructuur voor het stadion en de buiten sportvelden (voetbal, basket, 
atletiek) wordt vernieuwd: club- en spelersgebouw (kleedkamers, kantoren, commandopost, ticketver-
koop, stewardlokaal), horeca voorzieningen (Het chalet en de Senaat), jeugdwerking (kleedkamers, ca-
fetaria, bergingen, sanitair, drankenuitgifte, ticketverkoop).  

• Voor de jeugdverenigingen die naast het voetbalstadion gehuisvest zijn, wordt uitgegaan van het princi-
pe dat de infrastructuur er niet mag op achteruit gaan. Bij voorkeur worden de nieuwe lokalen geïnte-
greerd in de tribune van het voetbalstadion. 

  

                                                      

1  Op basis van het parkeeronderzoek en het MOBER wordt bepaald voor welke activiteiten of voorzieningen de ondergrondse 
parkeergarage dienst moet doen. 
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2.4 Ontwerpend onderzoek 
Ter onderbouwing van de afbakening en de krachtlijnen van het RUP heeft het team ontwerpend onderzoek 
van de stad Antwerpen een aantal varianten onderzocht.  

Het betreft geen masterplan. Na de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal er een marktbevraging 
gebeuren voor de vernieuwing van het stadion, de infrastructuur van de jeugdwerking en de jeugdvereni-
gingen waarbij een masterplan zal opgesteld worden. 

Aan de hand van verschillende scenario’s werd de site ontwerpmatig afgetoetst waarbij de locatie van het 
stadion, de bijhorende infrastructuur en de gemengde ontwikkeling in de strip variëren: 

  

0. behouden van het veld 1. opschuiven van het veld naar de Roderveldlaan 

  

2. opschuiven van het veld naar de Fruithoflaan 3. positioneren van het veld ten opzicht van de orthogonale 
padenstructuur 
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4. alternatief positioneren van het veld ten opzichte van de 
orthogonale padenstructuur 

 

Uit deze eerste aftasting van de mogelijkheden van de site werden volgende conclusies genomen ten aan-
zien van de vooropgestelde ambities: 

 Het verplaatsen en heroriënteren van het voetbalveld van het bestaande stadion levert geen tot wei-
nig extra kwalitatieve verblijfsruimte op. 

 Om medegebruik maximaal te stimuleren is het belangrijk om de infrastructuur voor de jeugdwerking 
centraal in het sportpark te realiseren in de nabijheid van de andere sportvelden.  

 In de strip, aan de Berchemstadionstraat kunnen functies en woningen ingeplant worden  in een ge-
bouwencluster van circa 20m hoog, naar analogie met de ontwikkeling van de Veldekens.  

 

  

Referentiebeeld landschappelijke inpassing voetbalstadion: 
Le Grande Stade, Fontainebleau 

Referentiebeeld landschappelijke inpassing voetbalstadion: 
Sportcomplex Zoudenbalch, Utrecht 
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Vanuit dit traject is er verder onderzocht wat de opportuniteiten zijn bij behoud van het voetbalveld van het 
stadion op zijn huidige positie. Het behoud van het veld heeft bovendien omwille van operationele redenen 
(mogelijkheid tot gebruik van het veld tijdens de werken) en financiële redenen (het veld werd onlangs ver-
nieuwd en voorzien van nieuwe drainage, besproeiing en verlichting) de voorkeur binnen het planproces.  

Buiten het voetbalveld wordt alle bestaande infrastructuur volledig vervangen en aangepast aan de huidige 
noden en behoeftes. Er wordt gestreefd naar een clustering van activiteiten tussen de voetbalclub en de 
functies in de onmiddellijke omgeving. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht voor een groeisce-
nario voor het stadion en om zo de totale capaciteit eventueel gefaseerd te ontwikkelen.  

Scenario 1: strip 16.000m², stadion 4.000 plaatsen, integratie van scouts in tribune  

In dit scenario wordt het gehele programma in 1 ontwikkeling gerealiseerd met een stadion met capaciteit 
voor 4.000 toeschouwers. Centraal in het sportpark wordt de hoofdtribune opgetrokken waarbij de infra-
structuur van het stadion en de jeugdwerking wordt geïntegreerd en de potentie heeft om het nieuwe ‘klop-
pende hart’ van het sportpark te worden. 

Langsheen de Roderveldlaan komt een tweede tribune, voorbehouden voor de supporters van de bezoe-
kersploeg, waar de lokalen van de jeugdverenigingen kunnen in opgenomen worden. Het stadion krijgt een 
nieuw gezicht langsheen de Roderveldlaan en het sportpark heeft een nieuwe toegang die ruimtelijk duide-
lijk zichtbaar wordt.  

De strip biedt de mogelijkheid om enerzijds een pleinfunctie op te nemen als entree voor het stadion en het 
sportpark. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om een gemengde ontwikkeling te realiseren van circa 
16.000m². 
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Scenario 1 

Scenario 2: Strip 19.000m², stadion 4.000 plaatsen, integratie van scouts in tribune  

Binnen het ruimtelijk concept van de strip kan het tankstation, gelegen op de hoek van de Berchemstadion-
straat en de Roderveldlaan, geïntegreerd worden. Rekening houdende met de richtlijnen van tankstations 
kan het aanleunende programma (shop, mini supermarkt) geïntegreerd worden in de gemengde ontwikke-
ling in de strip. In het ontwerpend onderzoek betekent dit een toename van de ontwikkelbare oppervlakte tot 
circa 19.000m² vloeroppervlakte.  
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Scenario 2 

 

Scenario 3: Strip 16.000m², stadion 3.000 plaatsen, scouts blijft in bestaande toestand  

In dit scenario wordt de tribune langsheen de Roderveldlaan in een latere fase gebouwd. Om het stadion-
gevoel ook in deze fase te bekomen, wordt aan deze zijde een kleinere staantribune voorzien. In dit scena-
rio is het mogelijk om de bestaande infrastructuur van beide jeugdverenigingen te behouden.  
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Scenario 3 

 

Scenario 4: Strip 16.000m² of 19.000m², stadion 8000 plaatsen, integratie van scouts in tribune 

In dit scenario wordt het stadion van 4000 plaatsen uitgebreid naar een maximale capaciteit van 8000 
plaatsen.  
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Referentiebeeld gemengde functie langsheen een voetbalveld: stade Marcel-Saupin, Nantes 

 

 

Referentiebeeld sportpark: Sportanlage Heerenschürli, Zürich 
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3 VOORSCHRIFTEN 

3.1 Opzet van het RUP 
Door middel van voorliggend RUP wordt een juridisch kader gecreëerd om de ruimtelijke ontwikkelingsmo-
gelijkheden voor het sport- en recreatiegebied Het Rooi vast te leggen.  

De ambitie is om de mogelijkheden binnen het huidige recreatiegebied te verruimen met commerciële en 
gemeenschapsvoorzieningen.  

 

3.2 Afbakening Grafisch Plan 
Als begrenzing geldt de gewestplanbestemming recreatiegebied. In het noorden valt de grens samen met 
de grens van het BPA De Veldekens.  

 

3.3 Opzet voor de voorschriften 
In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt de gewenste bestemming, inrichting en/of beheer gebiedsge-
richt vastgelegd. De voorschriften hebben een verordenend karakter, dit wil zeggen dat ze de juridische 
basis vormen voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.  

De stedenbouwkundige krachtlijnen worden doorvertaald in het RUP. Het RUP is een evenwichtsoefening 
tussen het vastleggen van bepalingen om de kwaliteit te garanderen en het inbouwen van vrijheden om het 
inspelen op toekomstige noden en behoeften.  

 

3.4 Zonering en opbouw RUP 
In het RUP zijn algemene voorschriften van toepassing evenals bijzondere gebiedsspecifieke voorschriften 
voor 4 bestemmingszones: zone voor Centrumfuncties (Ce), zone voor Gemengde functies (Ge), zone voor 
Recreatie (Re) en zone voor publieke domein (Pu). 

Onderstaand worden bijkomende verduidelijkingen gegeven bij de stedenbouwkundige voorschriften. Be-
paalde artikels zijn vanzelfsprekend; hiervoor is geen bijkomende toelichting nodig. In betreffend geval 
wordt enkel de titel vermeld.  

Binnen de afbakening van voorliggend RUP zijn twee RUP’s van kracht, zijnde RUP ALM en RUP Roder-
veldlaan. Beide RUP’s worden door voorliggend RUP opgeheven. De ontwikkelingsmogelijkheden uit deze 
RUP’s zijn minimaal overgenomen in voorliggend RUP.  
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3.5 Algemene voorschriften 
De voorschriften zijn cumulatief met de Bouwcode die steeds moet worden toegepast. Indien er een strij-
digheid is tussen beide, primeren de voorschriften van dit RUP.  

De algemene voorschriften zijn van toepassing voor het gehele plangebied en dus voor elke zone.  

 1.1 Afstemming categorieën van gebiedsaanduiding 

In artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd bij besluit van de 
Vlaamse Regering op 15 mei 2009, wordt opgelegd dat een stedenbouwkundig voorschrift te allen 
tijde sorteert onder een categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding. 

De artikels 1 tot en met 4 zijn bestemmingszones; de overige artikels zijn overdrukken of indicatieve 
aanduidingen.  

1.2 Werken van algemeen belang 

Onder werken van algemeen belang kan onder meer een gebouw voor warmteproductie verstaan 
worden.  

1.3 Inpassing gebouwen in stedelijke, landschappelijke en historische context 

Dit is een voorschrift om bij de vergunningsaanvraag te kunnen beoordelen of de inpassing in de 
stedelijke, landschappelijke en historische context op een voldoende kwalitatieve manier gebeurt. 
Hiertoe zullen volgende aspecten beoordeeld worden: 
 het project overschrijdt de ruimtelijke draagkracht niet; 
 het bestaan van een kwaliteitsvolle relatie tussen de stedelijke en landschappelijke context; 
 het respecteren van de historische constructies en infrastructuren; 
 een materiaalgebruik dat aansluit bij dat van gebouwen in de omgeving of er positief mee 

contrasteert. 

1.4 Algemene ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke kwaliteit is nauw verbonden met: 
 ruimtelijke differentiatie (gebruiks- en belevingswaarde); 
 flexibiliteit (toekomstwaarde); 
 de opgave en het concreet te realiseren programma; 
 landschappelijke en cultuurhistorische onderlegger en stedenbouwkundige uitgangssituatie; 
 de ruimtelijke invulling en ruimtelijke structuur. 
 
1.5 Overgangsmaatregelen inzake bestemming 

Met dit voorschrift worden mogelijkheden gecreëerd voor functies die momenteel vergund zijn maar 
die volgens voorliggend RUP niet meer vergund zouden kunnen worden.  

Dit voorschrift is van toepassing op het gehele plangebied.  

1.6 Overgangsmaatregelen inzake bebouwing en inrichting 

Met dit voorschriften worden mogelijkheden gecreëerd voor gebouwen die momenteel vergund zijn 
maar die volgens voorliggend RUP niet meer vergund zouden kunnen worden. De betreffende ge-
bouwen kunnen instandgehouden, gerenoveerd en verbouwd worden voor zover het bouwvolume 
niet wijzigt.  
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Dit voorschrift is van toepassing op het gehele plangebied.  

1.7 Verlichting 

Bij de verlichting van onder andere de sportvelden dient lichtvervuiling voor de omwonenden be-
perkt te blijven. 1.8 Toegankelijkheid 

Dit voorschrift is van toepassing op het gehele plangebied.  

1.9 Warmtenet 

Indien op het moment van de vergunningsaanvraag onvoldoende garanties bestaan over de be-
schikbaarheid van het warmtenet, wordt de warmtevoorziening voor de gebouwen collectief geor-
ganiseerd. Eén warmteproductie-eenheid per bouwvolume is daarbij een goed uitgangspunt. 

1.9 Groenvoorzieningen 
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3.6 Bijzondere voorschriften 
ARTIKEL 1: ZONE VOOR CENTRUMFUNCTIES 

1.1 Bestemming 

De bestemmingsomschrijving laat diverse hoofdfuncties toe in deze zone en sluit er ook een aantal 
uit. De nevenfuncties of aanhorigheden bij de toegestane hoofdfuncties zijn eveneens toegestaan 
ook al staan ze niet expliciet vermeld of worden ze als hoofdfunctie uitgesloten.  

Minimum 50% van de bruto-vloeroppervlakte op het gelijkvloers dient functies te omvatten die an-
ders zijn dan wonen. Op die manier wordt een levendige plint gecreëerd. Parkeren wordt hierbij niet 
als hoofdfunctie beschouwd. 

Bij de bestemming dag- en verblijfsrecreatie gaat het om het aanbieden van activiteiten gericht op 
spel, sport, recreatie en ontspanning. Onder deze bestemming kunnen worden begrepen: muziek- 
en dansscholen, oefenruimten, zalenverhuur, toeristische attracties, entertainment, horeca, dag- en 
verblijfsrecreatie, sportterreinen en bijbehorende sportvoorzieningen, etc. De bestemming doet 
geen uitspraak of er al dan niet betaald hoeft te worden. 

Het bestaande servicestation met bijhorende handelsfunctie wordt ook expliciet toegestaan. Wel 
wordt de mogelijkheid vrij gelaten om deze functie als losstaand element te beschouwen of om de-
ze functie te integreren in de totaalontwikkeling met gemengde functies.  

1.2 Inrichting 

1.2.1 Vrijstaand servicestation met handelsfunctie 

Als het servicestation behouden blijft als een vrijstaand element dan gelden specifieke voorschrif-
ten. Deze voorschriften stemmen in belangrijke mate overeen met deze van het RUP Roderveld-
laan. Dit betekent ook de verplichte bouwlijn, zoals aangeduid op het grafisch plan, in dit geval niet 
van toepassing is. Deze geldt enkel als het servicestation geïntegreerd wordt in het geheel.  

1.2.2 Overige 

Voor de overige bebouwing gelden eveneens bijzondere stedenbouwkundige voorschriften.  

1.2.2.1   Gebouwen en constructies 

De toegestane bouwhoogte is enerzijds afgestemd op de maximale bouwhoogte van de kantoorge-
bouwen aan de overzijde van de Berchemstadionstraat. Anderzijds is bij de maximale bouwhoogte 
rekening gehouden met de benodigde hoogtes van ruimten waarbij gebruik gemaakt wordt van 
duurzame energievormen en vooruitstrevende technologieën. Om deze reden is een maximale 
bouwhoogte van 20m toegestaan. Om aan te geven dat deze verruimde bouwhoogte niet is ingege-
ven om een bijkomend programma te realiseren, is gelijktijdig ook het aantal bouwlagen vastgelegd.  

Er wordt geopteerd voor een kwalitatief afgewerkt gebouw dat niet enkel gericht is naar de Ber-
chemstadionstraat maar dat ook een ‘voorkant’ heeft naar het sportpark en meer bepaald het voet-
balstadion. Dit verhoogt tegelijkertijd de sociale controle in het sportpark.  

De toegestane constructies op het publiek domein zijn onder meer zitbanken, fietsenstallingen en 
luifelconstructies. 

1.2.2.2   Integrale toegankelijkheid 

Het opzet is dat belangrijke terreinwijzigingen voor het toegankelijk maken van gebouwen binnen 
deze zone dienen te gebeuren. 
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1.2.2.3   Niet-bebouwde ruimte 

Aan de westzijde van de zone wordt de aanleg van een plein voorzien.  

1.2.2.4   Parking 

De aanleg van een inpandige parking is verplicht voor de functies die in het gebouw of de gebou-
wen worden gehuisvest. De parkeervoorzieningen kunnen aldus ondergronds of gelijkvloers (zij het 
dan wel in het gebouw) worden gerealiseerd. Om een levendige plint te garanderen wordt de ruimte 
voor inpandig parkeren op het gelijkvloers beperkt. Belangrijk hierbij is dat het parkeren niet als 
hoofdfunctie wordt beschouwd.  

Om het aantal in- en uitritten te beperken is maximaal één aaneengesloten ondergrondse parking 
toegestaan ook als er meerdere gebouwen worden opgericht.  

1.3 Beheer 

 

ARTIKEL 2: ZONE VOOR GEMENGDE FUNCTIES 

2.1 Bestemming 

De bestemmingsomschrijving laat diverse functies toe in deze zone en sluit er ook een aantal uit. 
De aanhorigheden bij de toegestane functies zijn eveneens toegestaan ook al staan ze niet expliciet 
vermeld of worden ze als hoofdfunctie uitgesloten. Hierbij wordt onder meer gedacht aan logistieke 
ruimten, kantoren, restaurants en andere functies die functioneel deel uitmaken van de hoofdfunc-
tie. 

Bij de bestemming dag- en verblijfsrecreatie gaat het om het aanbieden van activiteiten gericht op 
spel, sport, recreatie, ontspanning en cultuur. Onder deze bestemming kunnen worden begrepen: 
muziek- en dansscholen, oefenruimten, zalenverhuur, toeristische attracties, entertainment, horeca, 
dag- en verblijfsrecreatie, sportterreinen en bijbehorende sportvoorzieningen, etc. De bestemming 
doet geen uitspraak of er al dan niet betaald hoeft te worden. 

De bestaande activiteiten van ALM en Anntec, als zijnde vergader- en opleidingscentrum, worden 
expliciet toegestaan. De kantoren en diensten kunnen behouden blijven met een maximale bruto-
vloeroppervlakte van 1.500m².  

2.2 Inrichting 

2.2.1   Terreinbezetting 

Het minimale aandeel open ruimte heeft betrekking op te creëren publieke ruimte tussen de gebou-
wen.  

2.2.2   Gebouwen en constructies 

De toegestane bouwhoogte aan de Berchemstadionstraat is afgestemd op de maximale bouwhoog-
te van de kantoorgebouwen aan de overzijde van de straat. Voor de overige bebouwing is de 
maximale bouwhoogte afgestemd op deze uit het RUP ALM.  

Er wordt geopteerd voor een kwalitatief afgewerkt gebouw dat niet enkel gericht is naar de Ber-
chemstadionstraat of de Filip Williotstraat maar dat ook een ‘voorkant’ heeft naar het sportpark. Dit 
verhoogt tegelijkertijd de sociale controle in het sportpark.  

 



TOELICHTINGSNOTA_ 
 

                                                                                  RUP Het Rooi – maart  2017 

 27 

2.2.3   Integrale toegankelijkheid 

Het opzet is dat belangrijke terreinwijzigingen voor het toegankelijk maken van gebouwen binnen 
deze zone dienen te gebeuren. 

2.2.4   Niet-bebouwde ruimte 

Voor de gebouwen van ALM staan, voornamelijk in de voortuinstrook, een aantal waardevolle 
hoogstammen die behouden dienen te blijven.  

2.2.5   Parking 

De aanleg van een ondergrondse parking is niet verplicht. Indien er één wordt aangelegd zijn een 
aantal bepalingen opgelegd.  

2.3 Beheer 

 

ARTIKEL 3: ZONE VOOR RECREATIE 

3.1 Bestemming 

De bestemmingsomschrijving laat diverse hoofdfuncties toe in deze zone en sluit er ook een aantal 
uit. De nevenfuncties of aanhorigheden bij de toegestane hoofdfuncties zijn eveneens toegestaan 
ook al staan ze niet expliciet vermeld of worden ze als hoofdfunctie uitgesloten.  

Bij de bestemming dag- en verblijfsrecreatie gaat het om het aanbieden van activiteiten gericht op 
spel, sport, recreatie en ontspanning. Onder deze bestemming kunnen worden begrepen: muziek- 
en dansscholen, oefenruimten, zalenverhuur, toeristische attracties, entertainment, horeca, dag- en 
verblijfsrecreatie, sportterreinen en bijbehorende sportvoorzieningen, etc. De bestemming doet 
geen uitspraak of er al dan niet betaald hoeft te worden. 

Het behoud van het park staat voorop. 

3.2 Inrichting 

3.2.1   Terreinbezetting 

Er wordt een minimum aandeel park bepaald. Bij de berekening worden de percelen van het restau-
rant Park West en het perceel van Lakonia (deze percelen zijn op het grafisch plan gearceerd) bui-
ten beschouwing gelaten. Momenteel is in deze zone 58% bebouwd of aangelegd met sportinfra-
structuur. Dit betekent dat 42% is aangelegd als park. Om toekomstige ontwikkelingen binnen de 
sportsector niet te hypothekeren wordt een marge voorzien tot 75%. Dit betekent dat minimaal 25% 
als park dient behouden te blijven om ook het groene karakter te garanderen. 
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3.2.2   Gebouwen en constructies 

De toegestane gebouwen en constructies zijn verbonden aan de sport- en spelinfrastructuur alsook 
aan het park. Dit betekent dat een solitaire sporthal niet in deze zone kan worden opgericht. De 
scoutslokalen zijn wel vergunbaar omdat deze activiteiten huisvesten die verbonden zijn aan spel-
activiteiten in open lucht.  

3.2.3   Niet-bebouwde ruimte 

De aanleg van een openbare parking is niet toegestaan. Wel kunnen in functie van het restaurant 
en het saunacomplex een beperkt aantal parkeerplaatsen worden aangelegd. Ook bij de clubge-
bouwen kunnen een beperkt aantal plaatsen voorzien worden en dit onder meer voor mindervali-
den.  

Inzake afsluitingen dient een optimale landschappelijke inpassing te worden gerespecteerd. Uiter-
aard kunnen in functie van veiligheid en onderhoud rondom de sportvelden draadafsluitingen wor-
den geplaatst.  

De waardevolle hoogstammen dienen behouden te blijven.  

3.3 Beheer 

 

ARTIKEL 4: ZONE VOOR PUBLIEK DOMEIN 

4.1 Bestemming 

De zone heeft betrekking op de omliggende wegenis rondom het sportpark. 
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4.2 Inrichting 

 

ARTIKEL 5: BEHOUD CULTUURHISTORISCH WAARDEVOL GEBOUW (CP) - OVERDRUK 

Het restaurant dat gevestigd is binnen het cultuurhistorisch waardevol patrimonium kan behouden 
blijven voor zover dit patrimonium wordt gerespecteerd. Er worden zelfs ontwikkelingsmogelijkhe-
den aan toegekend. Ook zijn andere functies toegestaan, zeker als deze minder belastend zijn voor 
de instandhouding van het cultuurhistorisch waardevol patrimonium.  

 

ARTIKEL 6: OVERGANGSMAATREGELEN ONTSPANNING EN VERMAAK (OV) - OVERDRUK 

De bestaande activiteiten van Lakonia, met als functie ‘ontspanning en vermaak’, kunnen behouden 
blijven als onderdeel van het recreatiegebied.  

 

ARTIKEL 7: BOUWLIJN – OVERDRUK 

In functie van een ordelijk straatbeeld is een vast bouwlijn aangeduid ten aanzien van de Berchem-
stadionlaan.  

 

ARTIKEL 8: TOEGANG - INDICATIEF 

De 3 toegangen zijn indicatief aangeduid. Dit betekent dat de toegang niet vastligt, maar in functie 
van de gewenste ontwikkeling kan bepaald worden. De 3 hoofdtoegangen dienen door middel van 
paden met elkaar verbonden te worden om een maximale doorwaadbaarheid te waarborgen.  

 

3.7 Terminologie 
De definitie van de begrippen zijn deze zoals algemeen toegepast door de stad Antwerpen. De begrippen 
worden aangevuld met begrippen specifiek voor voorliggend RUP.  
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3.8 Op te heffen voorschriften 
Bij de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden de bestemmingen en de bijhorende voor-
schriften van het gewestplan, het RUP ALM en het RUP Roderveldlaan, die binnen de begrenzing van dit 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan liggen, opgeheven en vervangen door de bestemmingsvoorschriften 
van het RUP Het Rooi. 
 
De voorschriften vullen de stedenbouwkundige verordeningen van de stad Antwerpen aan. De voorschriften 
van de verordeningen zijn onverminderd van kracht. Indien er een strijdigheid is met de voorschriften van dit 
RUP, primeren de voorschriften van het RUP. 

 Gewestplan Antwerpen 3.8.1
Volgende voorschriften van het gewestplan nr. 14 Antwerpen (KB 03/10/1979) wordt door de opmaak van 
het RUP opgeheven:  

 KB van 28 december 1972 betreffende de indrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen art. 16.5.0 gebied voor dagrecreatie: 
De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische 
accommodatie. 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 verblijfsaccommodatie. 

 KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en de gewestplannen art. 14.6.2. gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen :  
Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden begrepen 
voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de 
gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de 
gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. 

 KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen 
en de gewestplannen art. 5.1.0 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. 

 RUP ALM 3.8.2
Volgende voorschriften van het RUP ALM (besluit deputatie 13/01/2011) worden door de opmaak van het 
RUP Het Rooi opgeheven: 

 Algemene bepalingen 

 Art. 1 Maatschappelijke functies (Ma) – vergader- en opleidingscentrum 

De volledige weergave van de stedenbouwkundige voorschriften is in bijlage 6 toegevoegd.  

 RUP Roderveldlaan 3.8.3
Volgende voorschriften van het RUP Roderveldlaan (besluit deputatie 18/09/2008) worden door de opmaak 
van het RUP Het Rooi opgeheven: 

 Algemene bepalingen 
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 Art. 1 Bedrijfsterrein (Be) – servicestation met kleinhandelsfunctie 

 Art. 2 Zone voor buffer (overdruk) 

 Art. 3 Zone voor voortuinstrook (overdruk) 

 Art. 4 Zone voor ontsluiting (overdruk, symbolische aanduiding) 

De volledige weergave van de stedenbouwkundige voorschriften is in bijlage 6 toegevoegd.  
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4 GEVOLGEN EN ACTIES TER REALISATIE 

4.1 Afstemming categorieën gebiedsaanduidingen Vlaams gewest 
In het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrek-
king tot de vorm en de inhoud van de RUP’s’ wordt opgelegd dat er bij de opmaak van de uitvoeringsplan-
nen een aantal categorieën van gebiedsaanduidingen als uitgangspunt worden gebruikt. 

In volgende tabel wordt aangegeven in welke categorie de bestemmingszone uit voorliggend RUP valt. 

Categorieën Vlaams gewest Bestemmingszone RUP Het Rooi 

Categorie 1. Wonen Art. 1 zone voor Centrumfuncties (Ce) 

Categorie 3. Recreatie Art. 2 zone voor Gemengde functies (Gee) 

Categorie 3. Recreatie Art. 3 zone voor Recreatie (Re) 

Categorie 8. Lijninfrastructuur Art. 4 zone voor Publiek domein (Pu) 

 

4.2 Register planschade, planbaten en compensatie 
Het overzicht in bijlage geeft weer welke percelen ten gevolge van de bestemmingswijziging in het kader 
van voorliggend RUP aanleiding kunnen geven tot planschade, planbaten en/of compensatie conform de 
richtlijn. 
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5 BIJLAGE 1: KAART FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND 
Zie bijgevoegd plan  
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6 BIJLAGE 2: FEITELIJKE TOESTAND 

6.1 Fotoreportage plangebied 
 

 

Orthofoto met aanduiding fotostandpunten 
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1) Hoek Berchemstadionstraat en Roderveldlaan 2) Dwarsparkeerplaatsen Roderveldlaan 

  

3) Scoutsgebouwen 4) Hoek Roderveldlaan – Wandelweg 

  

5) Wandelweg  6) Woonblokken Fruithoflaan 
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7) Kunstgras voetbalveld  8) Voetbalvelden 

  

9) Toegang via Wandelweg  10) Korfbalvelden 

  

11) Lakonia 12) Toegang Filip Williotstraat 
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13) Korfbalvelden 14) Tennisvelden en korfbalclub Minerva 

  

15) Toegang ter hoogte van tennis 16) Park West en tennis 

  

17) Toegang Park West 18) Technologiecentrum Anttec 
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19) Publieke parking ter hoogte van ALM 20) Centrum voor leerlingenbegeleiding 

  

21) Berchemstadionstraat met aan de oostzijde het Rooi 22) Zuidelijke toegang Het Rooi 

  

23) Hoofdtoegang Het Rooi 24) Het Rooi Eetcafé 
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25) Het Rooi 26) Zij-ingang Koninklijke Berchem sport 

 

 

27) Ingang Koninklijke Berchem sport  
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6.2 Bestaande toestand 

 Bebouwings- en eigendomsstructuur  6.2.1
Het plangebied is een open, groen en recreatief gebied dat volledig ingevuld is met volgende entiteiten:  

 Ludo Coeckstadion ‘Koninklijk Berchem Sport 2004’ (1); 
 sportcentrum het Rooi met 2 sporthallen, looppiste, basketbalterreinen en voetbalvelden (2); 
 tennisclub (3); 
 korfbalclub (4); 
 scoutsgebouwen van scouts Den 2 OLV Berchem scouts 22e Sint-Albertus (5); 
 centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) (6); 
 restaurant Park West (7); 
 zwembad Lakonia (8); 
 Freinetschool het Avontuur (9); 
 congrescentrum ALM (10); 
 technologiecentrum Anttec (11); 
 tankstation Q8 (12). 

 

Luchtfoto plangebied (bron : Bing maps) 

 

 

1 2 

3 

4 

5 
6 
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Het gehele sportpark is eigendom van de stad en van AG Vespa. Verschillende gronden zijn in concessie 
gegeven of worden ter beschikking gesteld van verenigingen. Ter hoogte van de Filip Williotstraat zijn er 
ook een aantal gronden in particuliere eigendom.  

Eigendomsstructuur 

Perceel 1 is in concessie gegeven aan Q8 en perceel 10 aan Park West. Perceel 11 is in erfpacht gegeven 
aan Lakonia.  
De grond waarop de nieuwe tennishal opgetrokken is (tussen percelen 9 en 10), is in erfpacht gegeven aan 
RESET. De grond erachter waarop de openluchttennisterreinen liggen is in concessie gegeven aan Fun in 
Tennis.  
De voetbalvelden, de atletiekpiste en de sporthallen op perceel 6 worden verhuurd aan diverse sportclubs. 
De 2 kunstgrasvelden en de helft van het sporthal ernaast zijn in concessie gegeven aan korfbalclub Miner-
va. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende sportactiviteiten die kunnen beoefend worden 
met respectievelijk de benaming van de club en de toegekende infrastructuur.  
 

Type activiteit Clubs Toegekende infrastructuur 

Atletiek Beerschot Vrienden atletiekclub 
Jespo 
Brabo atletiekclub 

Atletiekpiste 

Basketbal IB Prestarts 
Mercurius BBC 

Sporthal 

Ju-jitsu Antwerpese Ju-jitsu school Sporthal 

Voetbal  Koninklijk Berchem Sport 2004 
Ostan 
Brabo KFC  

Stadion, 1 kunstgrasveld, 4 speelvelden 
in gras 

Capoerira Capoeira Porto de Minas Sporthal 

Judo  Jespo 
Judoclub Jigo Berchem 
Antwerp united Judo 

Sporthal 

Schermen Schermacademie Jerzy Wezowski 
Jespo 

Sporthal 

Thai Boxing Thaiboxing team ‘t Rooi Sporthal 

Zelfverdediging Antwerpse Ju-Jitsu school Sporthal 

Zumba Zumba Svetla Sporthal 

Badminton Olympia badminton Sporthal 

Bewegingsschool Jespo Sporthal 

Dans Berchemse turn –en sportkring Sporthal 

Jazzdans  Pro Arte Sporthal 

Kung Fu Pak Mei Pai Sporthal 

Tafeltennis Sodipa Sporthal 

Zaalvoetbal Sportforum antwerpen 
Jespo 

Sporthal 

Zaalvolleybal Osta Berchem volleybalclub Sporthal 

Tennis Tennis for kids 
Fun in tennis 
Reset 

Tennishal + 4 openlucht tennisterreinen 

Korfbal Minerva kc 2 kunstgras korfbalvelden 

Jeugdverenigingen Scouts 22ste st Albertus 
Scouts Den 2 OLV Berchem 

2 jeugdlokalen met buiten speelruimte 
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 Groenstructuur 6.2.2
Het plangebied is voornamelijk groen ingevuld. Volgens de biologische waarderingskaart zijn 
een aantal zones aangeduid als biologisch waardevol. Ter hoogte van de randen van de sport-
velden zijn er bomenrijen met dominantie van populier, met gemengd loofhout en groenstruc-
turen aanwezig.  

 
Biologische waarderingskaart 

De weg ten zuiden van het plangebied is niet toegankelijk voor wagens. De Wandelweg is een 
groene dreef die toegang biedt naar de woontorens aan de Fruithoflaan in het zuiden en naar 
het Rooi in het noorden.  

 
Wandelweg  
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 Ontsluiting en parkeren 6.2.3
Het plangebied wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de Roderveldlaan, de Berchem-
stadionstraat en de Filip Williotstraat.  

Er is een private parking ter hoogte van het stadion, die bereikbaar is via de Berchemstadion-
straat. Verder beschikken ook ALM en Anntec over private parkeerplaatsen.  

Verder zijn er publieke parkeermogelijkheden ter hoogte van de middenberm van de Berchem-
stadionstraat en op de hoek van de Filip Wiliotstraat en de Berchemstadionstraat, aan het con-
grescentrum ALM. Er zijn ook een aantal parkeerplaatsen dwars op de rijrichting ter hoogte van 
de Roderveldlaan.  

Aan de Roderveldlaan ligt een dubbelrichtingsfietspad, de fietsostrade, waardoor het plangebied 
vlot bereikbaar is voor de fietser.  

Met openbaar vervoer is de site rechtstreeks ontsloten door de buslijnen 90, 91 en 92 die door 
de Fruithoflaan naar de Roderveldlaan rijden. Ter hoogte van de Grote Steenweg rijden twee 
tramlijnen die de verbinding vormen tussen Mortsel en het stadscentrum.  

Het treinstation van Berchem ligt op circa 1,5km van het plangebied.  

 
Netplan (bron: De Lijn) 
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6.3 Omgevingsanalyse 
Door de afdeling stadsontwikkeling is in 2015 een omgevingsanalyse gemaakt van het plange-
bied, Berchem stadion. De buurt en de wijk kenmerkt zich door een lage bevolkingsdichtheid, 
een hoger aandeel vrouwen, 65  plussers, alleenstaanden en een lager aandeel jongeren en 
allochtonen. Naar woondichtheid scoort deze wijk ook laag. Er is een hoog percentage appar-
tementen en een laag aandeel sociale woningen en geen tekort aan plaatsen in een woonzorg-
centrum en een klein tekort aan serviceflats (35  flats in Berchem en 20 flats in de wijk Nieuw- 
Kwartier Oost).2 

Voor alle lokale woonondersteunende voorzieningen (groen, onderwijs, jeugd, sport, cultuur, 
welzijn) zijn de bestaande tekorten en tekortzones berekend (2013). Er werd een kwantitatieve 
tekorten analyse gemaakt die een ordegrootte van de tekorten weergeeft. De tekortzones geven 
aan waar de inplanting van een nieuwe voorziening het grootste effect heeft t.a.v. de ruimtelijke 
spreiding. Voorzieningen die zowel tekorten als tekortzones hebben, hebben uiteraard de eerste 
prioriteit.  

In het gebied rond Berchem stadion zijn er tekorten en tekortzones voor de volgende buurtvoor-
zieningen: jeugdwerk (klein tekort), mini-superette, bakker en slager. Ook zijn er tekorten (maar 
geen tekortzones) voor woonbuurtopenruimte. En zijn er alleen tekortzones (ruimtelijke sprei-
ding) en geen tekorten voor basisschool, kinderopvang en apotheker. De cursief gedrukt voor-
zieningen hebben van alle buurten in Antwerpen het grootste tekorst in de buurt het Rooi. 

 

 

Synthese bestaande tekorten en tekortzones Berchem Stadion, buurtvoorzieningen 

 

Voor de wijkvoorzieningen zijn er tekorten maar geen tekortzones voor wijk open ruimte en su-
permarkten en alleen tekortzones en geen tekorten voor hondenloopzones en dienstencentra.  

Voor de volgende voorzieningen zijn er geen tekorten of tekortzones: speelterrein, buurtsportter-
rein, bank, huis- en tandartsen, volkstuin, DKO beeld en sporthal.  

                                                      

2 Deze analyse komt uit gegevens van de buurtmonitor. De andere tekorten zijn onderzocht op basis van een gis-
analyse voor voorzieningen. 
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Synthese bestaande tekorten en tekortzones Berchem Stadion, wijkvoorzieningen 
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7 BIJLAGE 3: JURIDISCHE TOESTAND 

7.1 Bestemmingsplannen 
Het plangebied is niet gelegen in een BPA of APA.  

Het GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen, het RUP ALM en het RUP Roderveld-
laan zijn van toepassing op het plangebied.  

Op onderstaande kaart zijn de contouren van het RUP ALM en het RUP Roderveldlaan op het 
gewestplan aangeduid.  

 

Gewestplan met aanduiding contouren van de grafische plannen RUP ALM en RUP Roderveldlaan 
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 Gewestplan 7.1.1
Het gewestplan Antwerpen (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere 
wijzigingen) bepaalt volgende bestemmingen voor het plangebied van het RUP Het Rooi: 

 De site is volgens het gewestplan grotendeels bestemd als gebied voor dagrecreatie. 
De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische 
accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie. 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 verblijfsaccom-
modatie. 

 Een deel van de site is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient 
te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen 
belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverle-
ning (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. 

 Een kleine strook ter hoogte van de Herman Vosstraat ligt in de bestemming woonge-
bied. 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, am-
bacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke 
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor 
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, 
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen 
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met 
de onmiddellijke omgeving. 

 

Gewestplan met afbakening RUP het Rooi 
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 Gewestelijk RUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen 7.1.2
Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Antwerpen. De 
Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
Grootstedelijk Gebied Antwerpen (GRUP AGGA) definitief vastgesteld. Met dit plan stelt de 
Vlaamse Regering twee zaken voor: 

1. een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de 
toekomst kan gebeuren. 

2. aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieu-
we ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur, stadsbossen en stedelijk 
groen. 

Het plan stimuleert een stedelijk gebiedsbeleid. Dit betekent dat vanuit het principe van gede-
concentreerde bundeling het stedelijk gebied wordt versterkt. Hierbij vormen ontwikkeling, ver-
dichting en concentratie de uitgangspunten. 

Om uitzwerming, lintbebouwing en wildgroei van activiteiten in het buitengebied te vermijden, is 
dit beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende woningen, het voorzien van 
ruimte voor economische activiteiten, het versterken van stedelijke activiteiten en het stimuleren 
van andere vormen van mobiliteit. Zo wordt een versnippering van de ruimte voorkomen. 

Er moet echter ook rekening gehouden worden met de draagkracht van het stedelijk gebied, niet 
alleen kwantiteit maar ook kwaliteit van ruimte en woonomgeving staat voorop. Het is noodzake-
lijk om de stedelijke gebieden te vernieuwen door het doorvoeren van onder andere een meer 
dynamische stadsvernieuwing en door strategische projecten. Het ontwikkelen van nieuwe 
woontypes en kwalitatieve leefomgevingen is een doelstelling. 

Er zijn geen specifieke voorschriften van kracht voor het plangebied.  

 

Afbakening GRUP AGGA 
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 RUP Alm 7.1.3
Het RUP ALM is opgemaakt als gevolg van een positief planologisch attest dat door ALM Groep 
werd verkregen voor een bestaand vergader- en communicatiecentrum te Berchem. Het RUP 
ALM biedt het bedrijf de mogelijkheid om haar bestaande vergader- en communicatiecentrum uit 
te breiden en herin te richten. Dit impliceert dat de bestaande tuin en parkings deels kunnen 
worden bebouwd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd goedgekeurd op 13 januari 2011. De voor-
schriften zijn toegevoegd in bijlage. 

 

Grafisch plan RUP ALM 
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 RUP Roderveldlaan 7.1.4
Het RUP Rodeveldlaan is eveneens opgemaakt als gevolg van een positief planologisch attest 
voor het Q8 servicestation. Het positief planologisch attest liet toe dat de veranderingswerken 
aan het servicestation, in toepassing van Vlarem II voorwaarden, konden gebeuren. Tevens kon 
de bestaande shop uitbreiden en het shopconcept vernieuwd worden. Het ruimtelijk uitvoerings-
plan is goedgekeurd op 18 september 2008. De voorschriften zijn toegevoegd in bijlage. 

 

 

Grafisch plan RUP Roderveldlaan 
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7.2 Stedenbouwkundige verordeningen 
Onderstaand wordt een niet-limitatief overzicht weergegeven van geldende stedenbouwkundige 
verordeningen in het plangebied.  

Een gebiedsgericht RUP, in casu het RUP Het Rooi, heft voor het grondgebied waarop ze be-
trekking heeft de bepalingen van de bestaande stedenbouwkundige verordeningen die daar 
strijdig mee zijn, van rechtswege op. Voor zover de voorschriften van het RUP de bepalingen 
van de verordeningen niet overschrijven, zijn de verordeningen van toepassing. 

 Gewestelijke verordening Hemelwaterputten 
Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een ge-
westelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief 
goedgekeurd. Die beslissing is in werking getreden op 1 januari 2014.  
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht o.a. het afkoppelen van re-
genwater van de afvalwaterafvoer en het voorzien van bronmaatregelen voor het regen-
water. Dat betekent dat regenwater zo veel mogelijk ter plaatse wordt gehouden door re-
cuperatie, infiltratie en buffering. 

 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid 
Sinds 1 maart 2010 geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor Toegan-
kelijkheid. De verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van ge-
bouwen die publiek toegankelijk zijn (bijv. winkels, banken, overheidsgebouwen). De 
bouwheer moet ervoor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden, ook rolstoelgebrui-
kers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een 
ledemaat in het gips enz. 

 Gemeentelijke Bouw- en woningverordening 
De bouw- en woningverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van Antwerpen in 
zitting van 25 oktober 2014, is van kracht tenzij anders vermeld in onderhavige voorschrif-
ten.  

7.3 Natura 2000 
Het plangebied is niet gelegen in of in de nabijheid van Vogel- of Habitatrichtlijngebied. 

7.4 VEN-gebieden 
Het plangebied is niet gelegen in of in de nabijheid van VEN-gebeid 

7.5 Verkavelingen –en rooilijnplannen 
Er zijn geen verkavelingen of rooilijnplannen binnen het plangebied gelegen.  

Ten westen van het plangebied, ter hoogte van de Pulhoflaan ligt een verkaveling, namelijk 
BE/1967/V/0012. 

7.6 Statuut van de wegen en waterwegen  
Er zijn geen waterlopen in of in de nabijheid van het plangebied. 

Er liggen enkele buurtwegen in het plangebied: 
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• Ter hoogte van de Filip Williotstraat en de Berchemboslaan ligt Chemin nr. 10 

• Van west naar oost loopt een voetweg: sentier nr. 30 

7.7 Beschermde monumenten landschappen en stads-en dorpsgezichten 
Er zijn geen beschermingen van toepassing binnen het plangebied. 

7.8 Bouwkundig erfgoed 
Binnen het plangebied ligt er een vastgesteld bouwkundig relict, namelijk de Schaliënhoeve 
(AO003019 en AO003020).  
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8 BIJLAGE 4: PLANNINGSCONTEXT 

8.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
Goedgekeurd bij besluit door de Vlaamse Regering d.d. 23/09/1997 en later gewijzigd 

Volgende selecties zijn van toepassing: 

• Grootstedelijk gebied Antwerpen 
De bestaande ruimtelijke structuur van Vlaanderen, in het bijzonder van de stedelijke struc-
tuur, en de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur vormen de basis voor 
het toekomstig stedelijk beleid. Vanuit deze beleidsmatige benadering kan het principe van 
de gedeconcentreerde bundeling worden waargemaakt en de druk op het buitengebied wor-
den verminderd.  
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Antwerpen aangeduid als grootstedelijk ge-
bied gelegen in de Vlaamse Ruit (stedelijk netwerk van internationaal niveau). 

• Economisch knooppunt  
Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als een economisch knooppunt. De stedelijke gebie-
den zijn van doorslaggevend belang voor de economische structuur van Vlaanderen.  

• Hoofdwegen 
R1 van A1 (Ekeren) tot A14 (Linkeroever) wordt als hoofdweg geselecteerd.  
Tot de hoofdwegen behoren ondermeer hoofdtransportassen en achterlandverbindingen, 
waarvan sommigen onderdeel zijn van “Trans-European Networks (TEN)”, het Europese 
netwerk van transportassen. Ondermeer de Ring rond Antwerpen is onderdeel van het TEN. 

• Primaire wegen II 
De hoofdfunctie van de primaire wegen II is het verzamelen naar het hoofdwegennet en pri-
maire wegen I.  
Nabij het projectgebied ligt de R10 (Singel) die geselecteerd is als primaire weg type II.  

• Hoofdspoorwegennet voor personenvervoer 
De Lijn Brussel-Antwerpen-Roosendaal behoort tot het net van de (inter)nationale verbindin-
gen en de verbindingen van Vlaams niveau. 

• Hoofdwaterwegennet 
Naast zijn (inter)nationale verbindende functie ontsluit het hoofdwaterwegennet de belang-
rijkste economische knooppunten zoals de zeehaven van Antwerpen. 
Het hoofdwaterwegennet voldoet grotendeels aan de in Europees verband beschreven mi-
nimumklasse IV. Het bestaat uit ondermeer de volgende waterwegen: het Albertkanaal, de 
Schelde-Rijnverbinding en de dokken te Antwerpen en de Zeeschelde en de Bovenschelde. 
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8.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 
Goedgekeurd bij ministerieel besluit d.d. 10/07/2001 en later gewijzigd 

In het kader van RSPA behoort het plangebied tot de hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’. Dit is 
het deel van de Vlaamse ruit dat op grondgebied van de provincie Antwerpen gelegen is. Karak-
teristiek voor de hoofdruimte is de sterke verwevenheid van functies en activiteiten en de ambi-
tie om te streven naar een stedelijke vernieuwing. De hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’ wordt 
nog verder uitgewerkt in zeven deelruimten.  

In de hoofdruimte Antwerpse fragmenten cirkelen de verschillende deelruimten rond het groot-
stedelijke gebied Antwerpen. Het plangebied is gelegen in de deelruimte ‘Grootstedelijk Gebied 
Antwerpen’. 

De deelruimte ‘Grootstedelijk Antwerpen’ behoudt een centrale rol en biedt ruimte aan de meest 
hoogwaardige functies. Dat geldt voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, grootschalige 
voorzieningen, (bv cultuur, gezondheidszorg, recreatie,..), distributie of verkeer. Een dergelijke 
concentratie van functies mag niet worden verzwakt door nieuwe polen van dit niveau te cre-
eren. 

In deze deelruimte wordt het zwaartepunt gelegd op de ruimtelijk-economische structuur van de 
provincie. 

Eén van de doelstellingen van het ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ is het uitbouwen van een 
kwalitatieve woonomgeving. De morfologische en functionele dichtheid van Antwerpen kernstad 
kan worden verlaagd enerzijds door het doorlopend herwaarderen van het weefsel en ander-
zijds door het uitvoeren van herbestemmingprojecten.  

 

8.3 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (S-RSPA) 
(goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 22 december 2006) 

 Algemeen 8.3.1
Het strategisch ruimtelijk structuurplan s-RSA werd goedgekeurd door de deputatie van de pro-
vincie Antwerpen op 21 december 2006. 

Voor het s-RSA is in 2013 het initiatief genomen om een evaluatie en actualisatie door te voe-
ren. Het evaluatierapport werd op 19 december 2014 goedgekeurd en hierna werd de actualisa-
tiefase opgestart.  

Het s-RSA opteert voor een subtiel ingrijpen op wat Antwerpen eigen is. Het tracht met een 
beperkt aantal strategische acties een maximaal stimulerend effect te hebben op de plek en zijn 
omgeving. Daartoe formuleert het een generiek en een gebiedsgericht actief beleid. Deze zijn 
complementair en kunnen niet los van elkaar worden bekeken.  
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 Richtinggevend gedeelte 8.3.2
Generiek beleid 
Het generiek beleid beoogt de opmaak van een algemeen referentiekader dat van toepassing is 
op heel de stad. Het tracht zeven beelden uit het collectief geheugen te versterken: Antwerpen 
als Waterstad / Ecostad / Havenstad / Spoorstad / Poreuze stad / Dorpen en Metropool / Mega-
stad. Voor elk van deze beelden is een visie ontwikkeld die op haar beurt wordt vertaald in 
maatregelen en acties.  

Volgens het beeld van ‘ecostad’ dienen er nieuwe ruimtelijke verbanden gelegd te worden tus-
sen bestaande of beschermde, uitgeruste groengebieden, recreatieve voorzieningen en de 
woongebieden. Barrières (veelal mobiliteitsinfrastructuren)  moeten hierbij weggewerkt worden. 
Deze verbindingen zijn essentieel voor het realiseren van het concept van een functionele en 
vormelijke complexiteit voor de open ruimte. Het ontwikkelen van de ontbrekende schakels 
(missing links) als kwaliteitsvolle open ruimtegebieden (toegankelijk maken) is een belangrijk 
onderdeel in de realisatie van de open ruimteverbindingen. 

De site is gelegen ter hoogte van bestaande open ruimte: ecologisch en gebruiksgroen.  

 

 

 

Selectiekaart ecostad, s-RSA  

Vanuit de visie ‘spoorstad’ wordt de as Mechelsesteenweg en Grote Steenweg aangeduid als 
territoriale boulevard. De territoriale boulevards (met tramverbinding) en de alternatieve routes 
(voor autoverkeer) zijn wegen die het centrum van Antwerpen verbinden met andere centra in 
de regio (vaak de oude steenwegen), de buurgemeenten. 

De tramlijnen op de territoriale boulevards worden steeds beschouwd als ruimtelijk structuurbe-
palend, zowel op het niveau van de straat (profielbepalend) en haar omgeving (functiebepalend) 
als op het niveau van de ganse stad. Ze maken van Antwerpen een ‘open’ stad voor de buur-
gemeenten; de tramlijnen maken deel uit van het collectieve geheugen van haar inwoners en 
haar bezoekers. 

Aanvullend bij de selectie van de tramlijnen uit het Masterplan Antwerpen en Pegassusplan 
worden in het structuurplan een aantal bijkomende spoorlijnen voorgesteld. De voorstellen leg-
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gen geen lijnvoering vast; het is een stelsel van hardware dat kan ingezet worden voor combina-
ties van trajecten te bepalen door De Lijn. De uitvoering van deze voorstellen zijn suggesties 
aan De Lijn en kunnen nog verder onderzocht worden aan de hand van een potentieelonder-
zoek. Eén van de voorstellen voor een bijkomende spoorlijn is de Roderveldlaan tussen de 
Fruithoflaan en het station van Berchem. 

 

 

Situering plangebied binnen het s-RSA spoorstad 

 

Vanuit het beeld van de ‘poreuze stad’ wordt gestreefd naar aanpassende verschijningsvor-
men. 

Porositeit is een materieel gegeven en heeft betrekking op de morfologie van de stad. Het is 
gerelateerd aan de verschillen in het stedelijk ruimtegebruik en de verschillende stromen van 
gebruikers in deze ruimte. De stedelijke ruimte en haar verschijningsvormen moeten zich kun-
nen aanpassen aan de steeds wijzigende omstandigheden en leefgewoonten in de maatschap-
pij. De porositeit van de stad moet gebruikt en verbeterd worden door handelsactiviteiten, wo-
nen en werken te integreren in elkaars nabijheid. Het terugdringen van de leegstand is hieraan 
gekoppeld. 

Buiten de Kernstad (Binnenstad + 19de-eeuwse gordel) worden de stedelijke centra en aanpa-
lende oude wijken geselecteerd. Voor deze stedelijke centra annex oude wijken kunnen even-
eens gebiedsgerichte RUP’s worden opgemaakt. Eén van deze stedelijke centra is Fruithof (dit 
is de buurt rond de Fruithoflaan).  

Mede onder de noemer van de poreuze stad is een groenstrategie uitgewerkt die erop gericht is 
de leefkwaliteit te garanderen. In de publieke delen moet voldoende ruimte gelaten worden voor 
speelruimte op wijkniveau. De ruimtelijke inventaris van groene ruimten in de stad en de inven-
taris tekortzones buurt- en wijkgroen, moeten ingezet worden om op stadsniveau een groennet-
werk uit te bouwen. 
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Situering plangebied binnen het s-RSA poreuze stad 
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In het beeld ‘dorpen en metropolen, policentrische stad’ wordt Fruithof geselecteerd als lo-
kaal centrum.  

 

 

Situering plangebied binnen het s-RSA poreuze stad 
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Vanuit het beeld van ‘dorpen en metropolen, recreatie’ wordt het Rooi geselecteerd als cul-
tuurrecreatieve toplocatie. Het Rooi is een bestaande cluster, die in het project van het stedelijk 
centrum wordt verbonden met het speelplein aan de overkant van de spoorlijn. De site bedient 
nu drie secundaire scholen. Het gaat om een bestaande cluster, goed gestructureerd en com-
pact, zonder ruimtelijke tekorten. De ambitie hier is het openstellen van het gebied voor publiek 
gebruik. Daarnaast moet ook het recreatief medegebruik met de aanwezige sportvelden ver-
sterkt worden. 

De goede bereikbaarheid van het gebied wijst op een locatie voor topvoorzieningen, wel met 
aandacht voor het concept van de Singel en een bijkomende tram om congestie in de omgeving 
te vermijden. 

 

 

Situering plangebied binnen het s-RSA dorpen en metropolen, recreatie 
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Actief beleid 
Het actief beleid concentreert zich op vijf strategische ruimten: Harde Ruggengraat / Zachte 
Ruggengraat / Groene Singel / Levend Kanaal / Lager Netwerk met Stedelijke Centra. Binnen 
deze ruimten worden strategische programma’s geformuleerd, die op hun beurt specifieke pro-
jecten omvatten. 

In het actief beleid van het s-RSA wordt het plangebied gecatalogeerd als een gebied van stra-
tegisch belang voor het lager netwerk met stedelijke centra.  

Fruithof is geselecteerd als stedelijk buurtcentrum: 

Doelstelling is de relatie te verbeteren tussen de verschillende voorzieningen en de lokale win-
kelstraat. 

Dit buurtcentrum is ontwikkeld ten zuiden van Berchem station, langs de spoorweg. Het bestaat 
vooral uit een groot sportterrein, met daar rond lokale voorzieningen en woongebouwen met een 
hoge kwaliteit. De winkels zijn gelegen aan de Fruithoflaan, en dus aan de rand van het buurt-
centrum. De spoorweg vormt een muur, die deze kern fysiek scheidt van een woonwijk die ge-
legen is tussen de twee zuidwaarts lopende spoorlijnen. Werken aan de spoorwegberm om 
passages en doorgangen te maken, kunnen de verbinding verbeteren tussen de twee geschei-
den wijkdelen. De winkelstraat moet beter ontsloten worden naar het noorden via de Berchem-
boslaan. De open ruimte onder de bestaande torenblokken en het sportterrein moet beter ver-
bonden worden. 

 

 
 

Strategische ruimten, programma’s en projecten, s-RSA  
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8.4 Andere beleidsplannen 

 BPA nr. 9/14 De Veldekens 8.4.1
Het BPA De Veldekens is goedgekeurd op 21 oktober 1989. Het gaat om het gebied ten noor-
den van de Berchemstadionstraat dat door dit BPA bestemd is voor eengezinswoningen, appar-
tementen, winkels, kantoren en handelscentra. 

 

BPA nr. 9/14 De Veldekens 

 

 BPA nr. 9/14 De Veldekens Wijziging 8.4.2
Het BPA De Veldekens wijziging is goedgekeurd op 1 april 2007. 

 

BPA nr. 9/14 De Veldekens 
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 Voorontwerp Bovenlokaal Groenplan – Levendig landschap 8.4.3
Het voorontwerp van het Bovenlokaal Groenplan ‘Levendig landschap’ werd in juni 2015 door 
het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.  

Het groenplan betreft een richtinggevend beleidsdocument voor wat betreft de gewenste kwanti-
teit en kwaliteit van het groen.  

Het Rooi is in het groenplan geselecteerd als een recreatiecluster. Recreatieclusters zijn open 
ruimten in de stad waar recreatieve functies ten volle ontwikkeld kunnen worden zowel voor 
clubsport als voor andere (volkstuinen,...). 

8.5 Lopende of geplande projecten in de buurt 
In of onmiddellijk aangrenzend aan het plangebied zijn een aantal projecten gepland of in on-
derzoek.  

Heraanleg openbaar domein en parking Filip Williotstraat 

Ter hoogte van het congrescentrum ALM zal het openbaar domein heraangelegd worden. De 
ontsluiting wordt aangepast, er worden fietspaden voorzien en nieuwe groene zones aangelegd. 

De werken zijn gepland voor begin 2016. 

 

Heraanleg openbaar domein Filip Williotstraat 

 

Parkeeronderzoek zone Rooi en Veldekens Berchem 

Om inzicht de geven in de parkeerproblematiek en hoe deze toebedeeld is aan de verschillende 
functie en activiteiten in en rond het gebied werd er op donderdag 2 april 2015 een parkeeron-
derzoek uitgevoerd in de zone Berchem extra muros, waar de zones Rooi en Veldekens toe 
behoren. Om een duidelijker inzicht te krijgen in de parkeerproblematiek is beslist om een bij-
komend parkeeronderzoek uit te voeren op de 2 drukste dagen (voor de sportactiviteiten) zijnde 
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woensdag en zaterdag om een nulmeting te hebben. Het vorige onderzoek werd op een don-
derdag uitgevoerd, waardoor het effect van de vele sporters en bezoekers bij thuiswedstrijden, 
niet in kaart werd gebracht. 

Het Rooi zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op eigen terrein. Aan het voetbalstadion van 
Berchem sport ligt een parking van ongeveer 50 à 60 parkeerplaatsen. 
 

Het parkeeronderzoek bestaat uit volgende onderdelen 

 een bezettingsgraadmeting 
 een parkeerduurmeting 
De bezettingsgraad- en parkeerduurmeting worden op hetzelfde ogenblik uitgevoerd. Hierbij 
wordt elke telronde de nummerplaten van alle geparkeerde wagens genoteerd. Foutparkeerders 
worden apart vermeld. 

Het parkeerduuronderzoek is gebeurd op volgende dagen: 

 vrijdag 27 november van 16u tot 24u 
 zaterdag 28 november van 6u tot 22u 
 zondag 29 november van 8u tot 18u 
 woensdag 2 december van 6u tot 22u 
 

Men heeft op deze dagen de nummerplaten van de geparkeerde wagens elke twee uur geregi-
streerd. Om het aandeel bewoners per plaatsperiode en in de totale bezetting te achterhalen, 
worden de nummerplaten die tijdens de nachttelling van 2 april 2015 genoteerd zijn (we gaan 
ervan uit dat dit allemaal bewoners zijn) vergeleken met de genoteerde nummerplaten overdag. 

De verwerking van de resultaten wordt tegen eind januari 2016 verwacht.  

 

MOBER Het Rooi 

De stad plant de opmaak van een Mober voor de site Het Rooi.  

De studie heeft tot doel om de toekomstige mobiliteitstoestand in te schatten, zowel doorheen 
het jaar als op dagen dat er een grote (voetbal)wedstrijd wordt georganiseerd. De onderzoeks-
vraag die hieruit volgt is tweeledig:  

 Ten eerste dient te worden onderzocht welke maatregelen inzake parkeren dienen geno-
men te worden om te voorkomen dat er in de omliggende woonbuurten een parkeerdruk 
ontstaat. 

 Ten tweede wordt op de verschillende piekmomenten de afwikkeling van de kruispunten 
in de buurt bestudeerd:  

o Berchemstadionstraat – Filip Williotstraat 
o Berchemstadionstraat – Roderveldlaan  
o Arbeidersstraat - Roderveldlaan 
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Het Mober wordt begin januari 2016 opgestart en zal geïntegreerd worden in de planMERscree-
ning die voor het RUP wordt opgemaakt. Het MOBER dient bijgevolg opgeleverd te worden 
tegen eind maart 2016.  
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9 BIJLAGE 5: PLANPROCES 

9.1 Voortraject 
In 2012 is door de stad Antwerpen een ontwikkelingskader opgemaakt voor het sport- en re-
creatiegebied het Rooi om antwoord te bieden op een aantal concrete vragen en behoeften. 
Ondertussen zijn een nieuwe sporthal, een overdekte tennishal en bijkomende korfbalinfrastruc-
tuur gerealiseerd.  
In juni 2015 is een planproces opgestart voor de vernieuwing van het voetbalstadion en de in-
frastructuur van de jeugdwerking. Gelijktijdig is het ontwikkelingskader verder verfijnt en is op 
basis van een omgevingsanalyse nagegaan welke ondersteunende functies in het gebied nodig 
of gewenst zijn.  

9.2 Stappenplan opmaak RUP 
De uitwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan verloopt in vijf fasen. 

• fase 1. voortraject Het voortraject bestaat uit de opmaak van de proces- en richtnota en de 
planMERscreeningsprocedure.  
De proces- en richtnota geeft inzicht in het planproces en geeft op basis van het ontwerpend 
onderzoek (dat is opgemaakt door de stad) de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de ontwik-
keling van de site en omgeving weer. Naast een analyse van de omgeving, een detaillering 
van het plangebied en een inzicht in de geldende juridische en planlogische context worden 
in deze fase ook de randvoorwaarden opgesomd die later in het RUP vertaald zullen worden 
in stedenbouwkundige voorschriften.  
Gelijktijdig met de opmaak van de proces- en richtnota, start de stad een uitgebreide par-
keerstudie op evenals een MOBER.  
De planMERscreeningsprocedure sluit aan op de goedkeuring door het college van de pro-
ces- en richtnota. 
In de planMERscreening worden de te verwachten effecten van het plan beschreven en kan 
aan de bevoegde administratie aangetoond worden dat zij niet aanzienlijk zullen zijn. De 
administratie neemt dan op basis van deze nota en de adviezen van de adviesverlenende 
instanties een beslissing over de noodzaak voor de opmaak van een planMER. 
Op basis van de planMERscreening zullen in de volgende fase mogelijk bijkomende rand-
voorwaarden worden opgenomen. 

• fase 2. voorontwerp RUP Het voorontwerp vertaalt de ruimtelijke randvoorwaarden in een 
juridisch verordenend plan, waarin alle documenten vervat zitten die deel zullen uitmaken 
van het uiteindelijke ruimtelijk uitvoeringsplan. Na een interne overlegronde wordt het voor-
ontwerp besproken op een plenaire vergadering.  

• fase 3. ontwerp RUP De opmerkingen van de plenaire vergadering worden verwerkt in een 
ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ontwerp wordt voorlopig vastgesteld door de 
gemeenteraad. 

• fase 4. openbaar onderzoek en definitieve vaststelling Na voorlopige vaststelling wordt 
een openbaar onderzoek gehouden zoals voorzien is in de Vlaamse codex Ruimtelijke Or-
dening. Na behandeling van de adviezen en bezwaren wordt het RUP uitgewerkt voor defini-
tieve vaststelling door de gemeenteraad.3  

                                                      

3  De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 30 dagen om de uitvoering van het 
besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het RUP te schorsen. 
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• fase 5. publicatie en in werking treding 14 dagen na de publicatie of bekendmaking van 
de gemeenteraadsbeslissing tot definitieve vaststelling van het RUP in het Belgisch Staats-
blad, treedt het RUP in werking.  

 

9.3 Timing opmaak RUP 
Onderstaand schema en tabel geven het stappenplan en bijhorende indicatieve timing van het 
RUP weer. 

 

 

Stappenplan opmaak RUP 

 

proces- en richtnota  

opmaak proces- en richtnota oktober - december 2015 

intern overleg proces- en richtnota december 2015 

College van burgemeester en schepenen december 2015 

Raadscommissie district Berchem januari 2016 

Gecoro februari 2016 

planMERscreening   
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opmaak screening + procedure februari-maart 2016 

voorontwerp RUP  

opmaak voorontwerp RUP februari-april 2016 

intern overleg voorontwerp maart-april 2016 

College van burgemeester en schepenen april 2016 

adviesvraag en plenaire vergadering mei 2016 

ontwerp RUP  
opmaak ontwerp juni-juli 2016 

intern overleg ontwerp juli-augustus 2016 

College van burgemeester en schepenen augustus 2016 

Gemeenteraad september 2016 

openbaar onderzoek oktober-november 2016 

Gecoro januari 2017 

definitief RUP  

opmaak definitief RUP januari 2017 

College van burgemeester en schepenen januari 2017 

Gemeenteraad februari 2017 

schorsingsperiode maart 2017 

publicatie BS april 2017 

termijn Raad van State 60 dagen 
 

Indicatieve timing opmaak RUP 
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9.4 Betrokken actoren 

 Interne actoren 9.4.1
Met het oog op een vlot procesverloop worden de nodige actoren betrokken bij het planproces. 

Het interne projectteam zorgt voor de inhoudelijke projectbegeleiding en kwaliteitsbewaking. Dit 
gebeurt in overleg met diverse stedelijke diensten die elk hun expertise en kennis inbrengen.  

De besluitvorming is een verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen 
en de gemeenteraad. De formele stappen worden telkens teruggekoppeld met het district.  

 Externe actoren 9.4.2
In de loop van het proces van het RUP (fase richtnota) worden al de eigenaars en de conces-
siehouders of eigenaars geconsulteerd die gevestigd zijn binnen het plangebied.  
 

9.5 Communicatie- en participatietraject  
De communicatie en participatie voor dit RUP heeft als doelgroep de omwonenden en de ge-
vestigde gebruikers van het plangebied. Hierbij vormt het decretaal bepaalde communicatie- en 
inspraaktraject voor RUP’s de leidraad: 

Voor het openbaar onderzoek wordt een infomoment georganiseerd om het ontwerp RUP toe te 
lichten. De gebruikelijke kanalen zoals de website van de stad Antwerpen worden ingezet om 
informatie te verspreiden. 
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10 BIJLAGE 6: OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN 

10.1 RUP ALM 
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1.	 VOORAFGAANDE	ALGEMENE	BEPALINGEN

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand plan.

De grafische gegevens van het plan en de reglementaire voorschriften ervan vullen elkaar aan.

Binnen de grenzen van dit RUP blijven de gemeentelijke bouwverordeningen, de klasseringsbe-

sluiten en de speciale wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders bepaald in dit RUP.

De bepalingen van dit RUP mogen nooit toegepast worden ten nadele van bestaande erfdienst-

baarheden, al dan niet van openbaar nut en voorkomende uit bijzondere reglementeringen.

Voor de gevallen waarbij kadastrale afwijkingen op het plan voorkomen ten overstaan van de 

situaties op plan aangegeven, kunnen de bestemmingen aangepast worden rekening houdend

met de kadastrale juistheid.

Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 ‘tot vaststelling van de

nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de RUP’s’ wordt opgelegd dat er

bij de opmaak van de uitvoeringsplannen een aantal categorieën va gebiedsaanduidingen als

uitgangspunt worden gebruikt.

Categorieën Vlaams gewest Bestemmingszones van de stad Antwerpen

Bedrijvigheid Zone voor Maatschappelijke functies
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2.	 TERMINOLOGIE

Achtergevel: Gevel die zich richt op de tuin of private buitenruimte.

Maximale bebouwing-terreinindex (B/T max): In voorschriften of op plan aangegeven 

percentage, dat de maximale bebouwbare oppervlakte aangeeft van een perceel of een 

terrein.

Beplanting: Gewas waarmee de grond is beplant, bestaande uit stengel en bladeren, zoals 

struiken, bloemen en bomen.

Bestemming: De bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch wordt 

vastgelegd. Een bestemming duidt één of meer gebruiksfuncties aan voor een bepaald 

gebied.

Bouwhoogte: Hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan het hoogste punt van het 

bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 

antennes, …

Bouwlaag: Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of 

nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de 

begane grond en met uitsluiting van de kelder en zolder. De bouwlaag voldoet aan een 

minimum vrije hoogte volgens de gemeentelijke bouwverordening.

Constructie: Elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met 

de grond verbonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat 

het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan worden verplaatst.

Duurzaam materiaal: Bouwfysisch verantwoord materiaal.

Functie: Het feitelijk gebruik [de werking] van een onroerend goed of een gedeelte 

daarvan.

Hoofdfuncties: Alle functies, onbeperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een

bepaald gebied.
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Gebouw: Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeel-

telijk met doorgaande muren omsloten ruimte vormt.

Groen: Onverhard, onbebouwd en met vegetatie begroeide oppervlakte.

Maaiveld: Hoogte van het afgewerkte bouwterrein.

Nieuwbouw: Nieuwe bouw. Een gebouw wordt aanzien als nieuwbouw wanneer er een 

verbouwing is uitgevoerd waarbij meer dan 60% van de muren zijn gesloopt. Ook een 

uitbreiding die groter is dan de helft van de bestaande vloeroppervlakte wordt beschouwd 

als een nieuwbouw.

Nutsvoorziening: Nutsvoorzieningen zijn met name de elektriciteitsvoorziening, infra-

structuur voor zuivering van afvalwater, infrastructuur voor verwerking van afval, gasvoor-

ziening, watervoorziening, telefoon-, mobilofonie- en telecommunicatie-infrastructuur.

Opleidingscentrum: centrum waar een opleiding wordt verstrekt

Parkeerplaats: Plaats waar geparkeerd kan worden, resp. waar geparkeerd mag worden.

Vergadercentrum: gebouw waarin verschillende ruimten en faciliteiten beschikbaar zijn 

voor het houden van vergaderingen in kleine, middelgrote en grote groepen. Ruimten 

voor catering kunnen aanwezig zijn.

Zijgevel: Gevel die noch een voorgevel noch een achtergevel is.

Zonegrens: Grens van een bestemmingszone.
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3.	 STEDENBOUWKUNDIGE	VOORSCHRIFTEN

3.1.	 Artikel	1:	Maatschappelijke	functies	(Ma)	–	vergader-	en	
opleidingscentrum

Toelichting bij het stedenbouwkundig voorschrift
Dit RUP wordt opgemaakt naar aanleiding van een gunstig planologisch 
attest dat werd afgeleverd voor de uitbreiding van het bestaand 
vergadercentrum en de bouw van een opleidingscentrum. Bijgevolg wordt 
deze zone voorzien voor de bedrijfsactiviteiten van deze centra.
Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie ‘bedrijvigheid’.

3.1.1.	 Functies

De zone is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van een vergader- en oplei-

dingcentrum en voor de oprichting van een opleidingscentrum. 

Kantoren en diensten zijn toegelaten tot een bruto-oppervlakte van 1500 m².

3.1.2.	 Inrichting

Plaatsing	van	de	bebouwing

Voor de inplanting van de nieuwbouw wordt rekening gehouden met volgende 

afstandsbepalingen:

	 oorgevel: op minimaal 30 meter van de bestemmingsgrens langs de 

straatzijde indien naast het bestaande gebouw wordt gebouwd;

	 achtergevel: de afstand tot de achterste bestemmingsgrens bedraagt 

minimaal 12 meter;

	 zijgevels: de afstand tot de zijdelingse bestemmingsgrenzen bedraagt 

minimaal 5 meter;

	 t.o.v. het bestaande vergadercentrum: een minimale afstand van 10 meter 

tot de achtergevel van het bestaande vergadercentrum wordt opgelegd. 

Ter hoogte van de huidige uitsprong in de achtergevel is een verbinding 

met de nieuwbouw met een breedte tot 13 meter mogelijk. Een minimale 

afstand van 25 meter tot de zijgevel van het bestaande vergadercentrum 

wordt opgelegd.
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Afmetingen	van	de	bebouwing

Nieuwbouw

	 De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter. Daarbij kunnen twee bouw-

lagen worden gerealiseerd, mits aan volgende beperking wordt voldaan:

	 De maximale bouwhoogte kan niet voor het volledige profiel gehan-

teerd worden: deze geldt slechts voor de helft van de bebouwing.

Voor de overige helft van de bebouwing geldt een maximum van 1 

bouwlaag. De maximale bouwhoogte is 6 meter.

	 Een ondergrondse bouwlaag is mogelijk. Deze wordt opgetrokken binnen 

het profiel van de nieuwbouw.

Bestaande	bebouwing

	 Het bestaande vergadercentrum blijft behouden. Herbouwen van het-

zelfde gebouw of oprichten van een nieuw gebouw is mogelijk binnen het 

bestaande profiel.

	 De huidige inkom mag maximaal met 215 m² worden uitgebreid in 1 bouw-

laag.

De maximale bebouwing-terreinindex (B/T) voor het plangebied bedraagt 0,4/1 

(incl. bestaande bebouwing).

Voorkomen van de bebouwing

Materialen 

Gevels en daken moeten afgewerkt worden in duurzame materialen. Een overma-

tige verscheidenheid van materialen en kleuren dient vermeden te worden.

Gestreefd wordt naar en licht en transparant volume. De gebruikte materialen 

dienen dit principe te ondersteunen. 

Onbebouwde ruimte

De onbebouwde ruimte wordt als tuin ingericht. Het behoud van groen, met 

name de hoogstammige bomen, staat daarbij voorop. Enkel de beplanting die 

een efficiënte werfinrichting verhindert kan worden gerooid.

Constructies voor nutsvoorzieningen en een fietsenstalling zijn toegestaan. De 

fietsenstalling biedt ruimte voor minimaal 20 fietsen en wordt in duurzame 

materialen uitgevoerd
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_VOORSCHRIFTEN

Voor de onbebouwde ruimte rond de nieuwbouw geldt dat ter hoogte van de 

achterste perceelsgrens en de zijdelingse perceelsgrenzen over een breedte 

vanminstens 5 meter een aaneengesloten groene strook wordt ingericht. Alleen 

werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de 

strook zijn er toegelaten.

Circulatieruimten worden tot een minimum beperkt en zoveel mogelijk in 

waterdoorlatende materialen uitgevoerd.

Om leveringen mogelijk te maken is circulatie langs de achterzijde van de 

nieuwbouw mogelijk. In geen geval kan deze ruimte voor parkeerplaatsen benut 

worden. De maximale breedte bedraagt 8 meter.

Parkeerplaatsen worden in de voortuinstrook aangelegd en beperkt tot 16 stuks. 

Overige parkeerplaatsen worden in een ondergrondse bouwlaag ingericht..

3.1.3.	 Beheer	en	aanleg

Beheer en aanleg gebeurt volledig door de beheerder van het terrein. Het beheer 

houdt rekening met de biologisch waardevolle bomenrij binnen de 

bestemmingszone.

De beplanting wordt vakkundig beheerd. Bij afsterven van beplanting gebeurt 

vervanging in het eerste daaropvolgende plantseizoen.

Het kappen of rooien van bomen is enkel toegelaten om veiligheidsredenen of in 

geval van een ziekte die tot afsterven leidt.

De stockage van afval gebeurt in principe binnen het gebouw, slechts wanneer 

de ophaaldiensten afval verzamelen kan een tijdelijke stockage vooraan in de 

voortuin.

De circulatieruimte achteraan de nieuwbouw wordt ingericht zodat overtollige 

verkeersbewegingen worden vermeden, hiervoor worden breekpaaltjes 

gesuggereerd.
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10.2 RUP Roderveldlaan 
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1. VOORAFGAANDE ALGEMENE BEPALINGEN

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand 

plan. De grafische gegevens van het plan en de reglementaire voorschriften ervan vullen 

elkaar aan.

Binnen de grenzen van dit RUP blijven de gemeentelijke bouwverordeningen, de 

klasseringsbesluiten en de speciale wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders 

bepaald in dit RUP.

De bepalingen van dit RUP mogen nooit toegepast worden ten nadele van bestaande 

erfdienstbaarheden, al dan niet van openbaar nut en voorkomende uit bijzondere 

reglementeringen.

Voor de gevallen waarbij kadastrale afwijkingen op het plan voorkomen ten overstaan van 

de situaties op plan aangegeven, kunnen de bestemmingen aangepast worden rekening 

houdend met de kadastrale juistheid.
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2. TERMINOLOGIE

 Bestemming

 De bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch wordt vastgelegd. 

Een bestemming duidt één of meer gebruiksfuncties aan voor een bepaald gebied.

 Constructie

 Elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de 

grond verbonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft 

dat het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan worden verplaatst. 

 Gebouw

 Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 

met doorgaande muren omsloten ruimte vormt. 

 Grondoppervlakte

 De perceelsoppervlakte gelegen binnen een zone, die mag bebouwd worden 

(verhardingen en dergelijke constructies geen gebouw zijnde niet inbegrepen).

 Kroonlijsthoogte

 Hoogte van een bouwwerk die moet worden gemeten vanaf het grondpeil tot de 

bovenkant van de deksteen of het dakrandprofiel in geval het bouwwerk een plat 

dak heeft of tot de bovenkant van de kroonlijst of dakgoot in geval het bouwwerk 

een hellend of gebogen dak heeft.

 Luifel

 Afdak tegen een bouwwerk.

 Nokhoogte

 Hoogte van een bouwwerk met een hellend of gebogen dak die moet worden 

gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de nok van het hellend of  

gebogen dak.

 Servicestation met kleinhandelsfunctie

 Tankstation in combinatie met de verkoop van producten aan de consument 

(detailhandel).
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3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

3.1. Artikel 1:  
Bedrijf (Be) - servicestation met kleinhandelsfunctie

Toelichting bij het stedenbouwkundig voorschrift

 Dit RUP wordt opgemaakt in functie van het aanwezige servicestation. Bijgevolg 

wordt deze zone enkel voorzien voor de bedrijfsactiviteiten van een servicestation 

en voor de herinrichting en uitbreiding ervan.

 

 3.1.1. Functies

Deze zone is bestemd voor het behoud, de uitbreiding en het volledige herbouwen 

van een servicestation met kleinhandelsfunctie.

Niet toegelaten bestemming

 autonome kleinhandelsfunctie

 Nabestemming

 Indien de vergunde bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, dient de volledige 

zone ingericht te worden als gebied voor recreatie. De inrichting van de 

nabestemming dient groen georiënteerd en op open lucht recreatie gericht te 

zijn.

 3.1.2. Inrichting

Bebouwde ruimte

De grondoppervlakte ingenomen door het gebouw bedraagt maximaal 250 m². 

Bijkomend kan een zone waarbinnen een luifel kan gerealiseerd worden maximaal 

180 m² bedragen.

Voor het gebouw gelden volgende principes:

 de maximale kroonlijsthoogte van het gebouw bedraagt 4 meter

 de maximale nokhoogte bedraagt 8.20 meter
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Onbebouwde ruimte

De onbebouwde zone kan aangewend worden voor parkeerplaatsen en 

circulatieruimten en kan als gevolg volledig verhard worden.

De onbebouwde zone mag in beton- en/of asfaltverhardingen worden aangelegd. 

 3.1.3. Beheer en aanleg

Beheer en aanleg gebeurt volledig door de beheerder van het terrein.

 

3.2. Artikel 2: Zone voor buffer (overdruk)

Toelichting bij het stedenbouwkundig voorschrift

De zone voor buffer bevordert de landschappelijke integratie van het terrein.Tussen 

het bedrijf en de aangrenzende percelen wordt in een buffer voorzien. Deze moet 

voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming en vormt een brede en 

dichtbegroeide strook. 

 3.2.1.Bestemming

De deelzone voor buffer wordt dicht beplant met streekeigen struiken en 

hoogstammige bomen. De hoogte van de buffer is minimaal 2,5 meter.
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 3.2.2. Inrichting

De aangeduide zone wordt voor minimaal 80% als buffer ingericht. Hierbij blijft 

steeds een groenscherm van minimaal 1 meter ten opzichte van de aanleggende 

percelen aanwezig.

Niet beplante delen kunnen verhard worden in functie van onderhoud en 

parkeerplaatsen.

 3.2.3. Beheer en aanleg

Beheer en aanleg gebeurt volledig door de beheerder van het terrein.

3.3. Artikel 3: Zone voor voortuinstrook (overdruk)

 3.3.1. Bestemming

De zone voor voortuinstrook wordt als groenstrook aangelegd.

 3.3.2. Inrichting

In de voortuinstrook zijn geen constructies toegelaten, met uitzondering van een 

constructie waarop de prijsaffichering is aangebracht. Deze constructie is maximaal 

8 meter hoog.

De deelzone voor voortuinstrook mag slechts plaatselijk onderbroken worden om de 

zone voor ontsluiting te realiseren.

 3.3.3. Beheer en aanleg

Beheer en aanleg gebeurt volledig door de beheerder van het terrein.
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3.4. Artikel 4: Zone voor ontsluiting (overdruk, symbolische 
aanduiding)

Toelichting bij het stedenbouwkundig voorschrift

Een vlotte verkeersafwikkeling van het terrein wordt beoogd. De ontsluiting 

van het gemotoriseerd verkeer verloopt uitsluitend zoals aangeduid op het 

bestemmingsplan: de inrit gebeurt langs de Berchem Stadionstraat, de uitrit langs 

de Roderveldlaan.

 3.4.1. Bestemming

De verkeersafwikkeling van het bedrijfsterrein verloopt voor gemotoriseerd verkeer 

uitsluitend zoals aangeduid op het bestemmingsplan.

 3.4.2. Inrichting

De breedte van de uitrit langs de Roderveldlaan bedraagt maximaal 10 meter.

De breedte van de inrit langs de Berchem Stadionstraat bedraagt maximaal 18 

meter.

 3.4.3. Beheer en aanleg

Beheer en aanleg gebeurt volledig door de beheerder van het terrein.
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11 BIJLAGE 7: REGISTER PLANSCHADE, PLANBATEN EN COMPENSATIE 
Zie bijgevoegd plan 
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12 BIJLAGE 8: WATERTOETS4 

12.1 Referentiesituatie 
Het plangebied bevindt zich in het bekken van de Benedenschelde, meer bepaald in het deel-
bekken van de Benedenschijn. Er bevinden zich geen waterlopen in de nabije omgeving van het 
plangebied. 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 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 vergunnings-
plichtige ingrepen of van plannen of programma’s waarbij het bodemgebruik op een bepaalde 
locatie of voor een bepaald gebied wordt gewijzigd. 

Sinds het Uitvoeringsbesluit van 1/03/2011 is de kaart van overstromingsgevoeligheid (2014) 
verplicht te raadplegen. De andere watertoetskaarten zijn niet meer verplicht te raadplegen in 
het kader van de watertoets maar kunnen eventueel wel nuttige informatie opleveren: 

• Het plangebied zelf is niet aangeduid als overstromingsgevoelig op de watertoetskaart 
overstromingsgevoeligheid.  

• Het plangebied wordt aangeduid als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 

• Het volledige plangebied is aangeduid als infiltratiegevoelig.  

• Het plangebied is aangeduid als niet erosiegevoelig. 

 

 

Overstromingsgevoeligheid 

 

Grondwaterstromingsgevoeligheid 

 

                                                      

4 Bron: onderzoek tot m.e.r. horende bij dit RUP (in opmaak) 
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Infiltratiegevoeligheid 

 

Erosiegevoeligheid 

 

12.2 Geplande situatie en effecten 

   Grondwater 12.2.1
Ten gevolge van uitvoering van het plan zal in de strip en ten gevolge van de vernieuwing van 
het stadion en de jeugdinfrastructuur bijkomende verharding mogelijk zijn. Ten gevolge van het 
plan zijn ook ondergrondse constructies mogelijk (de ondergrondse parkings in de strip). Glo-
baal gezien is het plangebied echter beperkt verhard, waardoor infiltratie is de overige delen van 
het plangebied kan plaatsvinden. Bovendien is het plangebied slechts matig gevoelig voor 
grondwaterstroming, waardoor verwacht kan worden dat het grondwater zich ook rond en onder 
de ondergrondse constructies zal kunnen verplaatsen. 

   Oppervlaktewater 12.2.2
In de strip en ten gevolge van de vernieuwing van het stadion en de jeugdinfrastructuur is een 
toename van de verharde oppervlakte in het plangebied mogelijk. Het RUP dient steeds te be-
antwoorden aan de vigerende normen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 
houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwa-
terputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater.  

Deze verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet verontreinigd hemelwa-
ter, afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemel-
water in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende 
gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts 
een beperkt debiet vertraagd wordt afgevoerd.  

De opvang en afvoer van hemelwater afkomstig van deze verharding dient in overeenstemming 
met deze verordening opgevangen worden op het terrein zelf, waardoor er geen effecten te 
verwachten zijn op de waterhuishouding.  

Bovendien is het plangebied ook niet gelegen in de omgeving van overstromingsgevoelig ge-
bied. 
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   Afvalwater  12.2.3
Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via de gemeentelijke zoneringsplannen, waarin afgebakend 
wordt welke zones te rioleren zijn en in welke zones IBA’s moeten komen (al dan niet collectief 
beheerd). Het plangebied is ingekleurd op het zoneringsplan als centraal gebied. 

 

 

Situering plangebied op de zoneringsplannen 
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13 BIJLAGE 9: MILIEUBEOORDELING 
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1 Kadering van het verzoek tot raadpleging 

In 2012 werd door de stad Antwerpen op vraag van het district Berchem en de stedelijke sportdienst 

een ontwikkelingskader opgemaakt voor het sport- en recreatiegebied het Rooi. Een aantal concrete 

vragen en projecten maakten het noodzakelijk om een ruimtelijk kader op te stellen voor het gebied: 

de bouw van een nieuwe sporthal, de overkapping van enkele tennisvelden, de aanleg van nieuwe 

korfbalvelden en de vernieuwing van de infrastructuur van voetbalclub Berchem Sport (met reductie 

van de capaciteit van het voetbalstadion van 13.600 naar maximaal 8.000 plaatsen). Ondertussen zijn 

de nieuwe sporthal, de overdekte tennishal en de korfbalinfrastructuur reeds gerealiseerd. 

Voor de vernieuwing van het voetbalstadion en de infrastructuur van de jeugdwerking werd door de 

stad in juni 2015 een planproces opgestart. Om de vernieuwing te kunnen financieren onderzoekt de 

stad de mogelijkheden om samen met de private markt een project te realiseren en zo het gehele 

sportpark het Rooi te kunnen voltooien; het vernieuwde voetbalstadion vormt immers het sluitstuk 

van het sportpark. Met een gepaste inrichting dient tegelijkertijd de toegankelijkheid tot het sportpark 

verhoogd te worden en de zichtbaarheid vanuit de omgeving gewaarborgd te worden. Het voorstel 

tot combinatie van nieuwe voetbalinfrastructuur met commerciële en gemeenschapsvoorzieningen 

biedt tevens een antwoord op tekorten in voorzieningen op wijkniveau, aangetoond in een omgevings-

analyse uitgevoerd door de stad. In die studie werden onder andere een supermarkt, assistentie-

woningen, een dienstencentrum en jeugdwerking aangeduid als tekorten op voorzieningenniveau. 

De huidige bestemming van het sportpark wordt vastgelegd in het gewestplan en is vandaag gebied 

voor dagrecreatie. Voor de uitvoerbaarheid van een gemengde ontwikkeling is het noodzakelijk om 

een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken die de verschillende bestemmingen toelaat. De 

opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt conform de bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening d.d.01.09.2009. 

In het kader van de wettelijke verplichting1 voor het RUP “Het Rooi” wordt een screening van mogelijk 

aanzienlijke effecten uitgevoerd. Voorliggend document vormt het zgn. ‘verzoek tot raadpleging’. Het 

verzoek heeft betrekking op de proces- en richtnota, die parallel verder zal worden uitgewerkt en 

verfijnd in een voorontwerp i.f.v. voorlegging aan de plenaire vergadering in het kader van de goed-

keuringsprocedure van het RUP. 

Overeenkomstig hoofdstuk II artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s, raadpleegt de initiatiefnemer (in casu 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 voorgenomen plan of programma milieu-

effecten kan hebben; 

• 2° de betrokken instanties, afhankelijk van de ligging en de mogelijk te verwachten aanzien-

lijke effecten van het voorgenomen plan of programma op in voorkomend geval de gezond-

heid 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 klimatolo-

gische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met 

inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en de mobiliteit.  

 

 

                                                                 
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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2 Beschrijving van het plan en afbakening plangebied 

2.1 Initiatiefnemer 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen is initiatiefnemer van het 

ruimtelijk uitvoeringsplan “Het Rooi” en bijgevolg ook van de screening van de plan-MER-plicht. 

2.2 Situering en huidige invulling plangebied 

2.2.1 Situering 

Het plangebied ligt in het district Berchem, niet ver van de gemeentegrens met Mortsel. Het is een 

gebied gelegen nabij enkele grote lijninfrastructuren: de ring rond Antwerpen (ca. 1 km ten noorden), 

de spoorweg Antwerpen-Mechelen-Brussel (net ten oosten) en de Grote Steenweg (N1) ca. 500 m ten 

westen. 

Het plangebied wordt omsloten door in het noorden de Berchemstadionstraat, in het oosten de 

Roderveldlaan, in het westen de Filip Williotstraat en in het zuiden de Herman Vosstraat met aan-

sluitend de Wandelweg. De oppervlakte van het plangebied is ca. 16 ha. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de wijk het Rooi. Ten noorden van het plangebied ligt de wijk 

de ‘Veldekens’, een gebied dat de laatste jaren werd ontwikkeld met woningen en kantoren (de topo-

kaart dateert van vóór deze ontwikkeling). Ten zuiden van het plangebied liggen enkele woonblokken, 

daterend uit de jaren ‘70 aansluitend aan de Fruithoflaan. Ten westen van het gebied ligt een andere 

woonwijk. De oostelijke grens wordt mede gevormd door de spoorweg Antwerpen-Brussel. 

 

 

Figuur 2-1:  Macrosituering plangebied op de topografische kaart 1/10.000 
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Figuur 2-2: Luchtfoto met situering van het plangebied – macroschaal 

 

Figuur 2-3: Luchtfoto met situering van het plangebied – microschaal 
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2.2.2 Bestaande situatie 

Het plangebied is een open, groen en recreatief gebied dat ingevuld is met volgende entiteiten: 

- Ludo Coeckstadion ‘Koninklijk Berchem Sport 2004’ (1); 

- Sportcentrum het Rooi met 2 sporthallen, looppiste, basketbalterreinen en voetbalvelden (2); 

- Tennisclub (3); 

- Korfbalclub (4); 

- Scoutsgebouwen van scouts Den 2 OLV Berchem scouts 22e Sint-Albertus (5); 

- Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) (6); 

- Restaurant Park West (7); 

- Zwembad Lakonia (8); 

- Freinetschool het Avontuur (9); 

- Congrescentrum ALM (10); 

- Technologiecentrum Anttec (11); 

- Tankstation Q8 (12). 

Een situering van de verschillende entiteiten kan teruggevonden worden op onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 2-4: Situering entiteiten (Bron: Proces- en richtnota, december 2015) 

 

2.3 Planvoornemen 

2.3.1 Visie en doelstellingen 

2.3.1.1 Ambitie 

In het ontwikkelingskader het Rooi uit 2012 zijn 3 doelstellingen voorgesteld: 

- het verbeteren van de bereikbaarheid 

- het creëren van duidelijke toegangen 

- het verbeteren van de openheid en het parkkarakter van het gebied 
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Een belangrijke kwaliteit van het sportpark is het open parkkarakter. Tussen de verschillende sport-

infrastructuren bevindt zich een padennetwerk dat door sporters en omwonenden gebruikt wordt om 

zich te verplaatsen en te vertoeven. Daar tegenover staat dat het sportpark van zijn omgeving wordt 

afgeschermd door een gesloten schil van veelal achterkanten van gebouwen. De vernieuwing van het 

stadion en de voetbalinfrastructuur van de jeugdwerking geeft de mogelijkheid om het geheel te 

herbekijken zowel ruimtelijk als functioneel. Op deze manier kan het sportpark het Rooi beter 

geïntegreerd worden in de omgeving en krijgt het een nieuw ‘gezicht’. 

Daarbij worden volgende ambities vooropgesteld: 

- Van restruimte naar meer verblijfsruimte: de herinrichting van het stadion met de bijhorende 

infrastructuur moet aanleiding geven tot het realiseren van meer verblijfsruimte en informele 

recreatieve plekken. 

- Verbeteren van de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van het stadion en het sportpark: 

het sportpark moet meer zichtbaar zijn vanuit de omgeving. Vooral het parkachtig karakter 

dient geaccentueerd te worden binnen de ruimere omgeving. 

- Medegebruik stimuleren van bestaande en nieuwe infrastructuur door de verschillende 

gebruikers van de sport- en jeugdwerking, van evenementen en van de parkfunctie. 

- Aan de randen wordt, binnen de bestaande bebouwde strook, een gemengde ontwikkeling 

geambieerd: naast een recreatieve functie worden ook meer buurtondersteunende functies 

toegestaan die de levendigheid van de omgeving verhogen en compatibel zijn met de 

recreatieve functie. 

2.3.1.2 Ruimtelijke principes 

Om de ambities op niveau van het gehele sportpark Het Rooi waar te maken wordt voor de opmaak 

van het RUP uitgegaan van 3 ruimtelijke principes. 

Bundeling van de bebouwing in de strip langsheen de Berchemstadionstraat 

Het plangebied karakteriseert zich vandaag met opeenvolgende bebouwing of een ‘strip’ langsheen 

de Berchemstadionstraat. De nieuwe bebouwing, te realiseren in de gemengde ontwikkeling, wil deze 

strip verder afwerken en een tegenwand vormen ten overstaan van de overzijde van de Berchem-

stadionstraat en de ontwikkeling van de Veldekens. Bij de nieuwe bebouwing is het creëren van een 

aanzicht voor het park een aandachtspunt. 

Versterken van de parkstructuur 

Infrastructuren die zich niet in de strip bevinden, schrijven zich in in het landschap van het sportpark 

en zijn hier functioneel mee verbonden. Het behoud van de open structuur van het park staat immers 

voorop. Naast de bestaande sportvelden maakt ook het nieuwe voetbalstadion met zijn infrastructuur 

voor de jeugdwerking deel uit van de parkstructuur en nodigt deze uit tot medegebruik. Een 

weloverwogen inplanting en benadering van deze functies moet meer verblijfsruimte en informele 

publieke ruimte opleveren in het sportpark en zo de parkstructuur versterken en zichtbaar maken. 

Verbeteren van de relaties met de omgeving 

Zichtrelaties en toegangen vanaf de straatkant tot in het sportpark zijn vandaag beperkt. De formele 

hoofdingang situeert zich tussen de twee sporthallen in de Berchemstadionstraat. Meer duidelijke 

toegangen en zichtassen zullen het parkachtige karakter van het gebied vergroten en de relaties met 

de omgeving verbeteren. Twee bijkomende toegangen langsheen de Berchemstadionstraat en de 

Roderveldlaan bedienen het stadion en moeten het sportpark in zijn geheel beter toegankelijk maken. 
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Bundeling bebouwing in de strip Versterken parkstructuur  Verbeteren relaties met omgeving 

Figuur 2-5: Ruimtelijke principes (Bron: Proces- en richtnota, december 2015) 

 

2.3.1.3 Programma vernieuwing stadion en jeugdwerking 

Voor de vernieuwing van het voetbalstadion en de infrastructuur van de jeugdwerking werd door de 

stad een planproces opgestart. Om de vernieuwing te kunnen financieren wordt de mogelijkheid 

onderzocht om samen met de private markt een project te realiseren. Dit onderzoek resulteerde in 

een richtinggevend programma voor de strip en het park. 

In de strip wordt als toekomstig programma onderzocht om een gemengde ontwikkeling te realiseren. 

Ter hoogte van het voetbalstadion wordt binnen de strip een ontwikkeling gepland met een 200-tal 

appartementen en/of serviceflats, een dienstencentrum, retail (b.v. een grote supermarkt), een 

fitness en kleinere lokale handelszaken. Onder de geplande bebouwing zal een ondergrondse parking 

worden voorzien om de parkeerbehoeften op te vangen van de nieuwe functies in de strip en even-

tueel in gedeeld gebruik van de activiteiten van het sportpark. 

In het park wordt gezien de slechte staat van het voetbalstadion en de bijhorende infrastructuur in 

het planproces een volledige vernieuwing van deze infrastructuur mogelijk gemaakt: 

- Stadion: het bestaande stadion geeft vandaag plaats aan 13607 toeschouwers waarvan 3460 

overdekte staanplaatsen, 2687 overdekte zitplaatsen en 7460 staanplaatsen. Het nieuwe 

stadion zal voorzien in een capaciteit van maximaal 8000 plaatsen, waarvan het merendeel 

zitplaatsen. 

- De ondersteunende bestaande infrastructuur voor het stadion en de buitensportvelden 

(voetbal, basket, atletiek) wordt vernieuwd: club- en spelersgebouw (kleedkamers, kantoren, 

commandopost, ticketverkoop, stewardlokaal), horecavoorzieningen (Het Chalet en De 

Senaat), jeugdwerking (kleedkamers, cafetaria, bergingen, sanitair, drankenuitgifte, ticket-

verkoop). 

- Voor de jeugdverenigingen die naast het voetbalstadion gehuisvest zijn, wordt een nieuwe 

infrastructuur gepland. 

2.3.2 Inrichtingsvarianten 

De ruimtelijke visie voor de zone ‘Het Rooi’ is uitgezet in de richt- en procesnota voor het RUP Het 

Rooi. Er worden derhalve geen beleidsalternatieven onderzocht.   

Er werden geen locatiealternatieven onderzocht. De keuze om op deze locatie de geplande ontwikke-

lingen toe te laten zijn verantwoord in de richt- en procesnota voor het RUP Het Rooi. 

Door de Stad Antwerpen werden wel een aantal inrichtingsvarianten voor de inplanting van het 

stadion onderzocht. Aan de hand van verschillende scenario’s werd de site ontwerpmatig afgetoetst 

waarbij de locatie van het stadion, de bijhorende infrastructuur en de gemengde ontwikkeling in de 

strip variëren: 
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Figuur 2-6  Inrichtingsvarianten inplanting voetbalstadion 

 

Uit deze eerste aftasting van de mogelijkheden van de site werden volgende conclusies genomen ten 

aanzien van de vooropgestelde ambities: 

- Het verplaatsen en heroriënteren van het voetbalveld van het bestaande stadion levert geen 

tot weinig extra kwalitatieve verblijfsruimte op. 

- Om medegebruik maximaal te stimuleren is het belangrijk om de infrastructuur voor de 

jeugdwerking centraal in het sportpark te realiseren in de nabijheid van de andere sport-

velden. 
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- In de strip, aan de Berchemstadionstraat kunnen functies en woningen ingeplant worden in 

een gebouwencluster van circa 15m hoog, naar analogie met de ontwikkeling van de aanpa-

lende wijk de Veldekens. 

Vanuit dit traject is er verder onderzocht wat de opportuniteiten zijn bij behoud van het voetbalveld 

van het stadion op zijn huidige positie (3 scenario’s). Het behoud van het veld heeft bovendien omwille 

van operationele (mogelijkheid tot gebruik van het veld tijdens de werken) en financiële redenen (het 

veld werd onlangs vernieuwd en voorzien van nieuwe drainage, besproeiing en verlichting) de voor-

keur binnen het planproces. Buiten het voetbalveld wordt alle bestaande infrastructuur volledig 

vervangen en aangepast aan de huidige noden en behoeftes. Er wordt gestreefd naar een clustering 

van activiteiten tussen de voetbalclub en de functies in de onmiddellijke omgeving. Daarnaast wordt 

ook de mogelijkheid onderzocht voor een groeiscenario voor het stadion en om zo de totale capaciteit 

eventueel gefaseerd te ontwikkelen. 

Scenario 1: stadion met capaciteit voor 7000 à 8000 toeschouwers 

In dit scenario wordt het gehele programma in 1 ontwikkeling gerealiseerd. Centraal in het sportpark 

wordt de hoofdtribune opgetrokken waarbij de infrastructuur van het stadion en de jeugdwerking 

wordt geïntegreerd en de potentie heeft om het nieuwe ‘kloppende hart’ van het sportpark te worden. 

Langsheen de Roderveldlaan komt een tweede tribune, voorbehouden voor de supporters van de 

bezoekende ploeg, waar de lokalen van de jeugdverenigingen kunnen in opgenomen worden. Het 

stadion krijgt een nieuw gezicht langsheen de Roderveldlaan en het sportpark heeft een nieuwe 

toegang die ruimtelijk duidelijk zichtbaar wordt. 

De strip biedt de mogelijkheid om enerzijds een pleinfunctie op te nemen als entree voor het stadion 

en het sportpark. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om een gemengde ontwikkeling te realiseren 

van circa 17.300m². 

 

 

Figuur 2-7  Scenario 1 

 

Scenario 2: gefaseerde ontwikkeling met stadion met capaciteit voor 3000 à 4000 toeschouwers 

In dit scenario wordt de tribune langsheen de Roderveldlaan in een latere fase gebouwd. Om het 

stadiongevoel ook in deze fase te bekomen, wordt aan deze zijde een kleinere staantribune voorzien. 

In dit scenario is het mogelijk om de bestaande infrastructuur van de jeugdverenigingen te behouden. 
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Figuur 2-8  Scenario 2 

 

Scenario 3: ontwikkeling met integratie van het tankstation 

Binnen het ruimtelijk concept van de strip kan het tankstation, gelegen op de hoek van de Berchem-

stadionstraat en de Roderveldlaan (NO hoek van het plangebied), geïntegreerd worden in de project-

ontwikkeling. Rekening houdende met de richtlijnen van tankstations kan het aanleunende program-

ma (shop, mini supermarkt) geïntegreerd worden in de gemengde ontwikkeling in de strip. In het 

ontwerpend onderzoek betekent dit een toename van de ontwikkelbare oppervlakte tot ca. 20.000 

m² vloeroppervlakte. 
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3 Beleidskader en juridische toestand 

3.1 Beleidskader 

3.1.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Goedgekeurd bij besluit door de Vlaamse Regering d.d. 23/09/1997 en later gewijzigd 

Volgende selecties zijn van toepassing: 

- Grootstedelijk gebied Antwerpen 

De bestaande ruimtelijke structuur van Vlaanderen, in het bijzonder van de stedelijke structuur, 

en de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur vormen de basis voor het 

toekomstig stedelijk beleid. Vanuit deze beleidsmatige benadering kan het principe van de 

gedeconcentreerde bundeling worden waargemaakt en de druk op het buitengebied worden 

verminderd.  

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Antwerpen aangeduid als grootstedelijk gebied 

gelegen in de Vlaamse Ruit (stedelijk netwerk van internationaal niveau). 

- Economisch knooppunt  

Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als een economisch knooppunt. De stedelijke gebieden 

zijn van doorslaggevend belang voor de economische structuur van Vlaanderen.  

- Hoofdwegen 

R1 van A1 (Ekeren) tot A14 (Linkeroever) wordt als hoofdweg geselecteerd.  

Tot de hoofdwegen behoren onder meer hoofdtransportassen en achterlandverbindingen, 

waarvan sommigen onderdeel zijn van “Trans-European Networks (TEN)”, het Europese netwerk 

van transportassen. Onder meer de Ring rond Antwerpen is onderdeel van het TEN. 

- Primaire wegen II 

De hoofdfunctie van de primaire wegen II is het verzamelen naar het hoofdwegennet en primaire 

wegen I. R10 (Singel) wordt als een primaire weg II geselecteerd 

- Hoofdspoorwegennet voor goederenspoorvervoer 

De Lijn Brussel-Antwerpen-Roosendaal behoort tot het net van de (inter)nationale verbindingen 

en de verbindingen van Vlaams niveau. 

- Hoofdwaterwegennet 

Naast zijn (inter)nationale verbindende functie ontsluit het hoofdwaterwegennet de 

belangrijkste economische knooppunten zoals de zeehaven van Antwerpen. 

Het hoofdwaterwegennet voldoet grotendeels aan de in Europees verband beschreven 

minimumklasse IV. Het bestaat uit ondermeer de volgende waterwegen: het Albertkanaal, de 

Schelde-Rijnverbinding en de dokken te Antwerpen en de Zeeschelde en de Bovenschelde. 

3.1.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 

Goedgekeurd bij ministerieel besluit dd 10/07/2001 en later gewijzigd 

In het kader van RSPA behoort het plangebied tot de hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’. Dit is het 

deel van de Vlaamse ruit dat op grondgebied van de provincie Antwerpen gelegen is. Karakteristiek 

voor de hoofdruimte is de sterke verwevenheid van functies en activiteiten en de ambitie om te 

streven naar een stedelijke vernieuwing. De hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’ wordt nog verder 

uitgewerkt in zeven deelruimten.  

In de hoofdruimte Antwerpse fragmenten cirkelen de verschillende deelruimten rond het groot-

stedelijke gebied Antwerpen Het plangebied is gelegen in de deelruimte ‘Grootstedelijk Gebied 

Antwerpen’. 
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De deelruimte ‘Grootstedelijk Antwerpen’ behoudt een centrale rol en biedt ruimte aan de meest 

hoogwaardige functies. Dat geldt voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, grootschalige voor-

zieningen, (bv cultuur, gezondheidszorg, recreatie,..), distributie of verkeer. Een dergelijke concen-

tratie van functies mag niet worden verzwakt door nieuwe polen van dit niveau te creëren. In deze 

deelruimte wordt het zwaartepunt gelegd op de ruimtelijk-economische structuur van de provincie. 

Eén van de doelstellingen van het ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ is het uitbouwen van een kwali-

tatieve woonomgeving. De morfologische en functionele dichtheid van Antwerpen kernstad kan 

worden verlaagd enerzijds door het doorlopend herwaarderen van het weefsel en anderzijds door het 

uitvoeren van herbestemmingprojecten.  

3.1.3 Strategisch ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) 

3.1.3.1 Algemeen 

Het s-RSA opteert voor een subtiel ingrijpen op wat Antwerpen eigen is. Het tracht met een beperkt 

aantal strategische acties een maximaal stimulerend effect te hebben op de plek en zijn omgeving. 

Daartoe formuleert het een generiek en een gebiedsgericht actief beleid. Deze zijn complementair en 

kunnen niet los van elkaar worden bekeken.  

3.1.3.2 Richtinggevend gedeelte 

Generiek beleid 

Het generiek beleid beoogt de opmaak van een algemeen referentiekader dat van toepassing is op 

heel de stad. Het tracht zeven beelden uit het collectief geheugen te versterken: Antwerpen als 

Waterstad / Ecostad / Havenstad / Spoorstad / Poreuze stad / Dorpen en Metropool / Megastad. Voor 

elk van deze beelden is een visie ontwikkeld die op haar beurt wordt vertaald in maatregelen en acties.  

Volgens het beeld van ‘ecostad’ dienen er nieuwe ruimtelijke verbanden gelegd te worden tussen 

bestaande of beschermde, uitgeruste groengebieden, recreatieve voorzieningen en de woongebie-

den. Barrières (veelal mobiliteitsinfrastructuren) moeten hierbij weggewerkt worden. Deze verbindin-

gen zijn essentieel voor het realiseren van het concept van een functionele en vormelijke complexiteit 

voor de open ruimte. Het ontwikkelen van de ontbrekende schakels (missing links) als kwaliteitsvolle 

open ruimtegebieden (toegankelijk maken) is een belangrijk onderdeel in de realisatie van de open 

ruimteverbindingen. 

De site is gelegen ter hoogte van bestaande open ruimte: ecologisch en gebruiksgroen. 

Vanuit de visie ‘spoorstad’ wordt de as Mechelsesteenweg en Grote Steenweg aangeduid als 

territoriale boulevard. De territoriale boulevards (met tramverbinding) en de alternatieve routes (voor 

autoverkeer) zijn wegen die het centrum van Antwerpen verbinden met andere centra in de regio 

(vaak de oude steenwegen), de buurgemeenten. 

De tramlijnen op de territoriale boulevards worden steeds beschouwd als ruimtelijk structuur-

bepalend, zowel op het niveau van de straat (profielbepalend) en haar omgeving (functiebepalend) 

als op het niveau van de ganse stad. Ze maken van Antwerpen een ‘open’ stad voor de buur-

gemeenten; de tramlijnen maken deel uit van het collectieve geheugen van haar inwoners en haar 

bezoekers. 

Aanvullend bij de selectie van de tramlijnen uit het Masterplan Antwerpen en Pegassusplan worden 

in het structuurplan een aantal bijkomende spoorlijnen voorgesteld. De voorstellen leggen geen 

lijnvoering vast; het is een stelsel van hardware dat kan ingezet worden voor combinaties van trajecten 

te bepalen door De Lijn. De uitvoering van deze voorstellen zijn suggesties aan De Lijn en kunnen nog 

verder onderzocht worden aan de hand van een potentieelonderzoek. Eén van de voorstellen voor 

een bijkomende spoorlijn is de Roderveldlaan tussen de Fruithoflaan en het station van Berchem. 

Vanuit het beeld van de ‘poreuze stad’ wordt gestreefd naar aanpassende verschijningsvormen. 

Porositeit is een materieel gegeven en heeft betrekking op de morfologie van de stad. Het is gerela-

teerd aan de verschillen in het stedelijk ruimtegebruik en de verschillende stromen van gebruikers in 
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deze ruimte. De stedelijke ruimte en haar verschijningsvormen moeten zich kunnen aanpassen aan de 

steeds wijzigende omstandigheden en leefgewoonten in de maatschappij. De porositeit van de stad 

moet gebruikt en verbeterd worden door handelsactiviteiten, wonen en werken te integreren in 

elkaars nabijheid. Het terugdringen van de leegstand is hieraan gekoppeld. 

Buiten de Kernstad (Binnenstad + 19de-eeuwse gordel) worden de stedelijke centra en aanpalende 

oude wijken geselecteerd. Voor deze stedelijke centra annex oude wijken kunnen eveneens gebieds-

gerichte RUP’s worden opgemaakt. Eén van deze stedelijke centra is Fruithof (dit is de buurt rond de 

Fruithoflaan). 

Mede onder de noemer van de poreuze stad is een groenstrategie uitgewerkt die erop gericht is de 

leefkwaliteit te garanderen. In de publieke delen moet voldoende ruimte gelaten worden voor speel-

ruimte op wijkniveau. De ruimtelijke inventaris van groene ruimten in de stad en de inventaris tekort-

zones buurt- en wijkgroen, moeten ingezet worden om op stadsniveau een groennetwerk uit te 

bouwen. 

Vanuit het beeld van ‘dorpen en metropolen, recreatie’ wordt het Rooi geselecteerd als cultuur-

recreatieve toplocatie. Het Rooi is een bestaande cluster, die in het project van het stedelijk centrum 

wordt verbonden met het speelplein aan de overkant van de spoorlijn. De site bedient nu drie secun-

daire scholen. Het gaat om een bestaande cluster, goed gestructureerd en compact, zonder ruimtelijke 

tekorten. De ambitie hier is het openstellen van het gebied voor publiek gebruik. Daarnaast moet ook 

het recreatief medegebruik met de aanwezige sportvelden versterkt worden. 

De goede bereikbaarheid van het gebied wijst op een locatie voor topvoorzieningen, wel met aandacht 

voor het concept van de Singel en een bijkomende tram om congestie in de omgeving te vermijden. 

Actief beleid 

Het actief beleid concentreert zich op vijf strategische ruimten: Harde Ruggengraat / Zachte Ruggen-

graat / Groene Singel / Levend Kanaal / Lager Netwerk met Stedelijke Centra. Binnen deze ruimten 

worden strategische programma’s geformuleerd, die op hun beurt specifieke projecten omvatten. 

In het actief beleid van het s-RSA wordt het plangebied gecatalogeerd als een gebied van strategisch 

belang voor het lager netwerk met stedelijke centra. 

Fruithof is geselecteerd als stedelijk buurtcentrum: 

Doelstelling is de relatie te verbeteren tussen de verschillende voorzieningen en de lokale winkelstraat. 

Dit buurtcentrum is ontwikkeld ten zuiden van Berchem station, langs de spoorweg. Het bestaat vooral 

uit een groot sportterrein, met daar rond lokale voorzieningen en woongebouwen met een hoge 

kwaliteit. De winkels zijn gelegen aan de Fruithoflaan, en dus aan de rand van het buurtcentrum. De 

spoorweg vormt een muur, die deze kern fysiek scheidt van een woonwijk die gelegen is tussen de twee 

zuidwaarts lopende spoorlijnen. Werken aan de spoorwegberm om passages en doorgangen te maken, 

kunnen de verbinding verbeteren tussen de twee gescheiden wijkdelen. De winkelstraat moet beter 

ontsloten worden naar het noorden via de Berchemboslaan. De open ruimte onder de bestaande 

torenblokken en het sportterrein moet beter verbonden worden. 

3.1.4 Andere relevante gemeentelijke beleidsplannen 

BPA nr. 9/14 De Veldekens en De Veldekens Wijziging 

Voor het gebied “De Veldekens”, onmiddellijk ten noorden van het plangebied, werden in het verleden 

twee BPA’s opgesteld. 

Het BPA De Veldekens is goedgekeurd op 21 oktober 1989. Het gaat om het gebied ten noorden van 

de Berchemstadionstraat dat door dit BPA bestemd is voor eengezinswoningen, appartementen, 

winkels, kantoren en handelscentra. 

Het BPA De Veldekens Wijziging is goedgekeurd op 1 april 2007, met beperkte wijzigingen in de voor-

schriften t.o.v. het oorspronkelijk BPA maar eenzelfde zonering. 
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Figuur 3-1  BPA De Veldekens (1989, boven) en De Veldekens Wijziging (2007, onder) 

 

3.1.5 Lopende of uitgevoerde projecten en onderzoeken 

In of onmiddellijk aangrenzend aan het plangebied zijn een aantal projecten gepland of in onderzoek. 

3.1.5.1 Heraanleg openbaar domein en parking Filip Williotstraat 

Ter hoogte van het congrescentrum ALM zal het openbaar domein heraangelegd worden. De ontslui-

ting wordt aangepast, er worden fietspaden voorzien en nieuwe groene zones aangelegd. Deze 

werken zijn actueel (mei 2016) in uitvoering. 
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Figuur 3-2  Heraanleg openbaar domein t.h.v. congrescentrum ALM 

 

3.1.5.2 Parkeeronderzoek zone Rooi en Veldekens Berchem 

Om inzicht de geven in de parkeerproblematiek en hoe deze toebedeeld is aan de verschillende functie 

en activiteiten in en rond het gebied werd er op donderdag 2 april 2015 een parkeeronderzoek 

uitgevoerd in de zone Berchem extra muros, waar de zones Rooi en Veldekens toe behoren. Om een 

duidelijker inzicht te krijgen in de parkeerproblematiek is beslist om een bijkomend parkeeronderzoek 

uit te voeren op de 2 drukste dagen (voor de sportactiviteiten) zijnde woensdag en zaterdag om een 

nulmeting te hebben. Het vorige onderzoek werd op een donderdag uitgevoerd, waardoor het effect 

van de vele sporters en bezoekers bij thuiswedstrijden, niet in kaart werd gebracht. 

Het Rooi zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op eigen terrein. Aan het voetbalstadion van Berchem 

sport ligt een parking van ongeveer 50 à 60 parkeerplaatsen. 

Het parkeeronderzoek bestaat uit volgende onderdelen: 

- een bezettingsgraadmeting 

- een parkeerduurmeting 

De bezettingsgraad- en parkeerduurmeting worden op hetzelfde ogenblik uitgevoerd. Hierbij wordt 

elke telronde de nummerplaten van alle geparkeerde wagens genoteerd. Foutparkeerders worden 

apart vermeld. 

Het parkeerduuronderzoek is gebeurd op volgende dagen: 

- vrijdag 27 november van 16u tot 24u 

- zaterdag 28 november van 6u tot 22u 

- zondag 29 november van 8u tot 18u 

- woensdag 2 december van 6u tot 22u 

Men heeft op deze dagen de nummerplaten van de geparkeerde wagens elke twee uur geregistreerd. 

Om het aandeel bewoners per plaatsperiode en in de totale bezetting te achterhalen, worden de 

nummerplaten die tijdens de nachttelling van 2 april 2015 genoteerd zijn (we gaan ervan uit dat dit 

allemaal bewoners zijn) vergeleken met de genoteerde nummerplaten overdag. 

De resultaten van dit onderzoek werden verwerkt in het MOBER (zie hierna) en in deze MER-screening 

(hoofdstuk mobiliteit). 

3.1.5.3 MOBER Het Rooi 

Sweco heeft i.o.v. de stad een MOBER opgemaakt voor de site Het Rooi, die in mei 2016 werd opge-

leverd. Dit MOBER vormt de basis voor het hoofdstuk mobiliteit in deze MER-screening en is terug te 

vinden in bijlage. 
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Het MOBER heeft tot doel om de toekomstige mobiliteitstoestand in te schatten, zowel doorheen het 

jaar als op dagen dat er een grote (voetbal)wedstrijd wordt georganiseerd. De onderzoeksvraag die 

hieruit volgt was tweeledig: 

- Ten eerste dient te worden onderzocht welke maatregelen inzake parkeren dienen genomen 

te worden om te voorkomen dat er in de omliggende woonbuurten een parkeerdruk ontstaat. 

- Ten tweede wordt op de verschillende piekmomenten de afwikkeling van de maatgevende 

kruispunten in de buurt bestudeerd: 

o Berchemstadionstraat – Filip Williotstraat 

o Berchemstadionstraat – Roderveldlaan 

o Arbeidersstraat - Roderveldlaan 

3.2 Juridische toestand 

3.2.1 Gewestplan 

Het gewestplan Antwerpen (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere 

wijzigingen) bepaalt volgende bestemmingen voor het plangebied van het RUP Het Rooi: 

 

 

Figuur 3-3: Gewestplan t.h.v. plangebied 

 

- De site is volgens het gewestplan grotendeels bestemd als gebied voor dagrecreatie. 

- Een deel van de site, meer bepaald de NW hoek met congrescentrum ALM, is bestemd als 

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 

- Een kleine strook ter hoogte van de Herman Vosstraat ligt in de bestemming woongebied. 

Het betreft een strook waar de gewestplangrens niet overeenstemt met de perceelsgrenzen. 
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3.2.2 RUP’s en BPA’s 

Het plangebied is niet gelegen in een BPA of APA. 

Het GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen, het RUP ALM en het RUP Roderveldlaan zijn 

van toepassing op het plangebied. 

Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen (GRUP AGGA) 

Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied (GSG) Antwerpen, maar 

voor het plangebied bevat dit GRUP geen deelplan i.f.v. een specifieke invulling van het gebied. Dit 

brengt met zich mee dat enkel het algemeen stedelijk gebiedsbeleid van toepassing is (vertrekkend 

vanuit het principe van gedeconcentreerde bundeling), maar dat qua bestemmingsvoorschriften het 

gewestplan of andere bestemmingsplannen (zie hierna) van toepassing zijn. 

RUP ALM 

Het RUP ALM is opgemaakt als gevolg van een positief planologisch attest dat door ALM Groep werd 

verkregen voor een bestaand vergader- en communicatiecentrum. Het RUP ALM biedt het bedrijf de 

mogelijkheid om haar bestaande vergader- en communicatiecentrum uit te breiden en her in te 

richten. Dit impliceert dat de bestaande tuin en parkings deels kunnen worden bebouwd. Het RUP 

werd goedgekeurd op 13 januari 2011. 

 

 

Figuur 3-4  Grafisch plan RUP ALM (Bron: Proces- en richtnota, december 2015) 

 

RUP Roderveldlaan 

Het RUP Rodeveldlaan is eveneens opgemaakt als gevolg van een positief planologisch attest, met 

name voor het Q8 servicestation. Het positief planologisch attest liet toe dat de veranderingswerken 

aan het servicestation, in toepassing van Vlarem II voorwaarden, konden gebeuren. Tevens kon de 

bestaande shop uitbreiden en het shopconcept vernieuwd worden. RUP is goedgekeurd op 18 septem-

ber 2008. 
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Figuur 3-5: Grafisch plan RUP Roderveldlaan (Bron: Proces- en richtnota, december 2015) 

 

3.2.3 Samenvatting juridische toestand 

De RUP’s ALM en Roderveldlaan hebben dus voor beperkte delen van het plangebied de gewestplan-

bestemmingen recreatie en gemeenschapsvoorzieningen vervangen 

 

 

Figuur 3-6: Samenvatting juridische toestand (Bron: Proces- en richtnota, december 2015) 
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3.3 Overige relevante juridische elementen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de overige juridische randvoorwaarden met 

betrekking tot het RUP ‘Het Rooi’. 

 

Type Plan Binnen het plangebied Aangrenzend aan het plangebied 

RUIMTELIJK 

Natuur 

Ramsargebieden Geen. Geen. 

Vogelrichtlijngebieden Geen. Geen. 

Habitatrichtlijngebieden Geen. Geen. 

Gebieden van het duinendecreet Geen. Geen. 

Gebieden van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN), decreet Natuurbehoud 

Geen. Geen. 

Vlaamse of erkende natuurreservaten Geen. Geen. 

Bosreservaten Geen. Geen. 

Natuurinrichting Geen. Geen. 

Gebieden met recht van voorkoop vanuit 

natuur 

Geen. Geen. 

Bodem 

Bodemkwaliteit Ter hoogte van het Q8-servicestation is een eindverklaring na 

bodemsanering opgenomen in de OVAM-database. 

Water 

Beschermingszones grondwaterwinningen Geen. Geen. 

Bevaarbare waterlopen Geen. Geen. 

Onbevaarbare waterlopen (Klasse) Geen. Geen. 

Landbouw 

Ruilverkaveling Geen. Geen. 

Gebieden met recht van voorkoop vanuit 

natuur 

Geen. Geen. 

Landschap 

Beschermde monumenten Geen. Geen. 

Beschermde dorpsgezichten Geen. Geen. 

Beschermde stadsgezichten Geen. Geen. 

Beschermde landschappen Geen. Geen. 

Beschermd archeologisch erfgoed Geen. Geen. 

Erfgoedlandschappen Geen. Geen. 

Landinrichting Geen. Geen. 
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4 Bepalen van de Plan-MER plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en pro-

gramma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan met – 

mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieu-

effecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.  

Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaats vindt na 1 juni 2008, moeten 

aan de regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-MER-plicht voor deze plannen en pro-

gramma’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: 

• Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (stedenbouwkundige, 

milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project; 

• 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 steden-

bouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de 

bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk uitvoerings-

plan. Het RUP vormt dus het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend 

wordt. Het RUP “Het Rooi” valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM. 

• Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht? 

>> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

• Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande “screening” ver-

eist): 

o Plannen die het kader vormen voor projecten die vallen onder het toepassings-

gebied bijlage I en II van het project-MER-besluit uit 2004 en projecten die vallen 

onder het toepassingsgebied van het op 29 april 2013 in werking getreden ‘besluit 

van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-

m.e.r.-screening’ (bijlage III)  én niet het gebruik regelen van een klein gebied op 

lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden én betrekking hebben op land-

bouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, water-

beheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet per 

definitie aan deze laatste voorwaarde); 

o Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het gebruik regelen 

van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden; 

• Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet 

geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> “screeningplicht” 

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

 

Het RUP Het Rooi heeft betrekking op een stadsontwikkelingsproject. Het RUP vormt het kader voor 

een project opgesomd in de bijlage III van de wijziging van het BVR van 1 maart 2013, artikel 10 b) 

“stadsontwikkelingsprojecten“. 
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Aangezien het RUP betrekking heeft op een gebied van maar 16 ha en grotendeels de bestaande 

functies bestendigt (met onder meer een reductie van de capaciteit van het voetbalstadion  van 13.600 

naar maximaal 8.000 plaatsen), gaat de stad Antwerpen er vanuit dat het plan het gebruik regelt van 

een klein gebied op lokaal niveau en een kleine wijziging inhoudt. 

Het RUP is dan ook screeningsgerechtigd. Dit wordt eveneens verder verduidelijkt en aangetoond in 

de hierna volgende hoofdstukken. Voor niet van rechtswege plan-MER-plichtige RUP’s dient geval per 

geval een screeningsprocedure doorlopen te worden teneinde een conclusie te kunnen maken 

omtrent eventuele plan-MER-plicht. 

In volgende paragrafen wordt het screeningsonderzoek – het onderzoek naar het voorkomen van aan-

zienlijke milieueffecten als gevolg van het plan – gevoerd. 
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5 Potentiële milieueffecten van het plan 

5.1 Mens – mobiliteit 

5.1.1 Referentiesituatie 

5.1.1.1 Ontsluiting  

Het plangebied is goed ontsloten voor alle vervoersmodi. 

Inzake fietsverbindingen wordt het plangebied omringd door een aantal bovenlokale fietsroutes. 

Langs de spoorweg en de Roderveldlaan loopt de zgn.”fietsostrade” tussen Antwerpen en Mechelen. 

De Fruithoflaan en de Grote Steenweg zijn geselecteerd als functionele fietsroute. Ter hoogte van de 

Berchemstadionstraat is er een fietstunnel onder de spoorwegberm die het plangebied en de wijk Rooi 

verbindt met de wijk Groenenhoek. De Wandelweg (zuidgrens plangebied) vormt een zachte verbin-

ding tussen de Roderveldlaan en de Filip Williotstraat. Doorheen het sportpark lopen meerdere 

wandelpaden. 

Inzake openbaar vervoer wordt het plangebied rechtstreeks ontsloten door buslijnen 90, 91 en 92 met 

haltes op de Roderveldlaan t.h.v. de Berchemstadionstraat en op de Fruithoflaan. De Grote Steenweg, 

ca. 400m ten westen van het plangebied, wordt bediend door tramlijnen 7 en 15, die Antwerpen-

centrum verbinden met Mortsel, met haltes Pulhof en Jan Moorkens. Het plangebied ligt ca. 1,5km 

ten zuiden van treinstation Antwerpen Berchem en ca. 1 km ten noordwesten van station Mortsel.  

De hoofdontsluiting van het plangebied voor autoverkeer is de Roderveldlaan (naast de spoorweg). 

Deze sluit in het noorden aan op de Singel (R10) en in het zuiden op de Fruithoflaan, die de verbinding 

vormt met de Grote Steenweg (N1). Deze laatste sluit eveneens aan op de Singel en op de Antwerpse 

ring (R1), weliswaar met enkel een op- en afrit richting Nederland. Via de Singel en de Jan Van Rijswijck-

laan (oprit) / Gerard Legrellelaan (afrit) kan men de R1 richting Gent bereiken. Via de N1 staat het 

plangebied indirect ook in verbinding met de Krijgsbaan (R11) in Mortsel. 

 

 

Figuur 5-1  Ontsluiting van het plangebied voor openbaar vervoer (bron: De Lijn) 



 

Screening RUP Het Rooi  26

 

5.1.1.2 Belasting wegennet 

De twee maatgevende kruispunten voor de ontsluiting van het plangebied zijn de kruispunten van de 

Berchemstadionstraat met de Roderveldlaan in het oosten (lichtengeregeld kruispunt) en de Filip 

Williotstraat in het westen (voorrangskruispunt met voorrang van rechts). 

Om een kwantitatief beeld te krijgen van de huidige verkeersdrukte in de omgeving van het plangebied 

werden i.k.v. het MOBER (zie §3.1.5.3) begin 2016 kruispunttellingen uitgevoerd op de twee boven-

staande kruispunten (evenals op het kruispunt Roderveldlaan-Arbeidersstraat ten noorden van het 

plangebied, t.h.v. de kruising van de spoorweg). Deze tellingen werden uitgevoerd tijdens de avond-

spits op woensdag 27/1 en vrijdag 29/1, op zaterdagavond 30/1 en op zondagnamiddag 21/2 voor en 

na de voetbalwedstrijd Berchem Sport – Sprimont (3de klasse B, ca. 700 bezoekers). De keuze van de 

telmomenten werd bepaald door de pieken in de verkeersgeneratie van de verschillende bestaande 

of geplande functies (zie verder). 

De diagrammen met de verkeersstromen per kruispunt en telmoment zijn terug te vinden in bijlage. 

Op basis hiervan werden per kruispunt de verzadigingsgraden berekend. Voor het lichtengeregeld 

kruispunt Roderveldlaan-Berchemstadionstraat werd hierbij de methode van Webster gebruikt en 

voor het voorrangskruispunt Berchemstadionstraat-Filip Williotstraat de methode van Harders. 

De resultaten van deze berekeningen zijn voor de vijf teluren terug te vinden in onderstaande tabel:  

Teluur Kruispunt Roderveldlaan - 

Berchemstadionstraat 

Kruispunt Berchemstadionstraat – 

Filip Williotstraat 

Woensdag 16u45-17u45 41% 60% 

Vrijdag 16u30-17u30 39% 57% 

Zaterdag 17u-18u 19% 18% 

Zondag 14u-15u (voor match) 19% 14% 

Zondag 16u45-17u45 (na match) 23% 22% 

  

Hieruit blijkt dat er zich op geen beide kruispunten doorstromingsproblemen voordeden op geen van 

de vijf telmomenten. Tijdens de weekendtellingen – ook voor en na de voetbalwedstrijd – was de 

kruispuntbelasting zelfs zeer laag. 

De wedstrijd tegen Sprimont kan als representatief beschouwd worden voor een gemiddelde voetbal-

wedstrijd van Berchem Sport, dat gemiddeld ca. 1000 bezoekers per wedstrijd trekt. De supporters 

van Berchem Sport komen in overgrote mate uit de directe omgeving en komen vaak met de fiets, te 

voet of met het openbaar vervoer naar het stadion. De bezoekende supporters (in 3de klasse doorgaans 

zeer beperkt in aantal) komen meestal met één of meerdere supportersbussen. Het gegenereerde 

autoverkeer is derhalve beperkt en stelt, zoals vastgesteld in het MOBER, geen enkel probleem qua 

doorstroming op de maatgevende kruispunten. 

Uitzonderlijk ontvangt het stadion meerdere duizenden bezoekers. Dit kan het geval zijn bij (beker-) 

wedstrijden tegen topclubs (Anderlecht, Club Brugge,…) of bij derby’s tegen Antwerp of Beerschot-

Wilrijk. In het seizoen 2015-2016 speelde Berchem Sport een wedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk (de 

latere kampioen van 3de klasse B) voor ca. 6.500 toeschouwers (in meerderheid supporters van Beer-

schot-Wilrijk)2. Bij deze wedstrijd was een specifieke evenementenregeling van toepassing met extra 

begeleiding van politie en stewards. De supporters van Beerschot-Wilrijk kwamen in grote mate met 

de tram. Ondanks de aanzienlijke verkeersgeneratie deden zich ook voor en na deze topwedstrijd geen 

aanzienlijke doorstromingsproblemen voor.  

                                                                 
2 Aangezien Beerschot-Wilrijk gepromoveerd is en Berchem Sport niet, is volgend seizoen geen competitiewedstrijd met een 

dergelijk toeschouwersaantal te verwachten.  
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5.1.1.3 Parkeren 

Eind 2015 werd een parkeeronderzoek uitgevoerd in de wijk Het Rooi (zie §3.1.5.2). Daaruit bleek dat 

er binnen het geinventariseerde gebied in totaal 2367 parkeerplaatsen op openbaar domein zijn. 

Deelgebied 3, dat relevant is voor het plangebied, telt 817 parkeerplaatsen. Door de herinrichting van 

het openbaar t.h.v. ALM (zie §3.1.5.1) komen daar in de nabije toekomst nog 49 plaatsen bij. Alle 

parkeerplaatsen binnen het onderzoeksgebied zijn gratis en onbeperkt in parkeerduur. 

Van deze parkeercapaciteit werd de bezettingsgraad bepaald op vier dagen. Voor deelgebied 3: 

• Vrijdag 27/11/2015: gemiddeld 57%, piek 67% 

• Zaterdag 28/11/2015: gemiddeld 43%, piek 59% 

• Zondag 29/11/2015: gemiddeld 59%, piek 84% 

• Woensdag 2/12/2015: gemiddeld 65%, piek 93% 

De hoogste bezettingsgraad werd dus gemeten op woensdag, met een piek van 93% tussen 14 en 16u. 

Vermoedelijk ging het vnl. om werknemers van de nabije kantoorcomplexen (aangezien de bezettings-

graad sterk afnam na 18u). Op elk van de vier dagen werd slechts 8% van de parkeercapaciteit 

ingenomen door bewoners. 

 

 

Figuur 5-2  Afbakening deelgebieden parkeeronderzoek 2015 (bron: stad Antwerpen) 

 

Naast de plaatsen op openbaar domein zijn er binnen het plangebied 89 parkeerplaatsen aan het 

voetbalstadion (toegang via Berchemstadionstraat) en 96 private plaatsen op de site van ALM. Ook de 

kantoorgebouwen langs de Roderveldlaan ten noorden van het plangebied beschikken over heel wat 

private parkeerplaatsen. 

Er werd geen parkeertelling uitgevoerd tijdens een voetbalwedstrijd, maar de ervaring leert dat de 

beschikbare parkeercapaciteit in de wijk rond het stadion tijdens de weekends ruim volstaat om te 

voldoen aan de parkeerbehoefte van de voetbalsupporters bij een gemiddelde wedstrijd. De private 

parkeercapaciteit van de kantoorgebouwen langs de Roderveldlaan worden bij voetbalwedstrijden ter 

beschikking gesteld van de supporters.  
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Bij een topwedstrijd met vele duizenden toeschouwers volstaat de lokale parkeercapaciteit niet indien 

een groot deel van de supporters met de auto zou komen. Bij de wedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk (zie 

hierboven) was dit niet het geval (de meeste bezoekende supporters kwamen met de tram), zodat er 

zich geen aanzienlijke parkeerproblemen voordeden in de buurt van het stadion. Dankzij de begelei-

ding door stewards werd ook het parkeerzoekverkeer in de wijk maximaal beperkt.  

Bij wedstrijden die uitzonderlijk veel autoverkeer genereren, wordt de bezoekers aangeraden om 

gebruik te maken van P&R parkings op ruimere afstand (Capenberg Boechout, Linkeroever, station 

Mortsel) die via tramlijn 15 verbonden zijn met de haltes op de Grote Steenweg, op wandelafstand 

van het stadion.  

5.1.2 Geplande situatie en effecten 

Zie ook MOBER in bijlage 

5.1.2.1 Verkeersgeneratie  

Om de mobiliteitseffecten van het plan in te schatten werd in het MOBER uitgegaan van volgende 

invulling van het plangebied: 

• Een voetbalstadion met een maximale capaciteit van 8000 toeschouwers (dit is dus een vrij 

aanzienlijke reductie t.o.v. de huidige capaciteit van 13.600 toeschouwers) 

• Een gemengde ontwikkeling in de strip van ca. 20.000 m² vloeroppervlakte, waarvan: 

o 8000 m² assistentiewoningen (94 à 123 woningen) 

o 8000 m² appartementen (84 à 94 woningen) 

o 4000 m² kleinhandel (2000 m² supermarkt en 2000 m² kleine lokale handelszaken) 

Ten opzichte van de scenario’s beschreven in §2.3 is dit te beschouwen als een maximaal programma 

en derhalve als een “worst case” benadering. In het RUP worden 200 woningen (appartementen en/of 

serviceflats) toegelaten. De verkeersgeneratie hiervan zal kleiner zijn dan of vergelijkbaar zijn met die 

van de 123 assistentiewoningen en 94 gewone appartementen uit het MOBER. Maar sowieso zullen 

de woningen niet maatgevend zijn voor de mobiliteitseffecten van het programma (zie hieronder). 

Inzake voetbalwedstrijden werd een inschatting gemaakt voor drie situaties: op zondagnamiddag met 

1000 en 3000 toeschouwers en op zaterdagavond met 8000 toeschouwers. Zoals eerder aangegeven, 

zal een wedstrijd met 8000 en zelfs met 3000 bezoekers zich, gezien het huidig sportief niveau van 

Berchem Sport, slechts zeer uitzonderlijk voordoen. Het scenario met 1000 toeschouwers is het meest 

plausibele scenario. In het MOBER wordt er verder van uitgegaan dat 70% van de eigen supporters 

met de auto zou komen. Ten opzichte van de huidige situatie, waarbij veel supporters met de fiets of 

het openbaar vervoer komen, is dit zeker als een “worst case” te beschouwen. 

Er wordt ook rekening gehouden met de impact van een futsalwedstrijd met 1000 bezoekers in de 

bestaande sporthal. Zowel voor een voetbal- als een futsalwedstrijd geldt het uur vóór de match als 

kritisch moment (het vertrek van de supporters is veel meer gespreid in de tijd). 

De verkeersgeneratie wordt ingeschat op vijf kritische momenten: 

• Woensdag tijdens de avondspits (17-18u) 

• Vrijdagavond met een futsalwedstrijd met 1000 bezoekers (20-21u) 

• Zaterdagavond (17-18u) 

• Zaterdagavond met een voetbalwedstrijd met 8000 bezoekers (17-18u) 

• Zondagnamiddag met een voetbalwedstrijd met 1000 bezoekers (14-15u) 

• Zondagnamiddag met een voetbalwedstrijd met 3000 bezoekers (14-15u) 

5.1.2.2 Verkeersafwikkeling  

Vervolgens werd dit verkeer verdeeld over de verschillende toegangswegen uitgaand van de vermoe-

delijke herkomsten en bestemmingen en van logische rijroutes. Uiteraard zijn er hierbij aanzienlijke 

verschillen tussen bezoekers van de sportwedstrijden (thuis- en bezoekende supporters), bezoekers 

van de kleinhandel en bewoners van de assistentiewoningen en appartementen. 
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De aldus toegewezen verkeersstromen werden opgeteld bij de getelde verkeersintensiteiten op de 

maatgevende kruispunten op de overeenkomstige uren De resulterende kruispuntdiagrammen zijn 

terug te vinden in bijlage. Op basis hiervan werden opnieuw de verzadigingsgraden berekend, resp. 

met de methode van Webster voor het kruispunt Roderveldlaan-Berchemstadionstraat en met de 

methode van Harders voor het kruispunt Berchemstadionstraat-Filip Williotstraat. 

Uit de doorrekeningen blijkt dat er in alle scenario’s op beide kruispunten slechts een (zeer) beperkte 

toename van de verzadigingsgraad zal optreden en dat deze (zeer) ruim onder de kritische drempel 

van 80% blijft. Bij voetbalwedstrijden met 8000 bezoekers is uiteraard een sterke verkeerstoename te 

verwachten, maar ook in deze situatie zijn geen aanzienlijke doorstromingsproblemen te verwachten, 

omdat: 

• Een groot deel van de eigen supporters uit de directe omgeving komen en te voet, met de 

fiets of het openbaar vervoer naar het stadion komen; 

• Het autoverkeer gespreid wordt over de routes naar de verschillende parkings in de omge-

ving van het stadion (o.a. van de kantoren langs de Roderveldlaan) en derhalve slechts ten 

dele op de twee maatgevende kruispunten passeert; 

• Er verkeersbegeleiding plaatsvindt door politie en stewards; 

• Bezoekers die van verder komen gestimuleerd worden om gebruik te maken van P&R 

parkings op grotere afstand (Boechout, Linkeroever, Mortsel), waar kan overgestapt worden 

op het openbaar vervoer. 

Noteer dat wedstrijden van dergelijke omvang schaars zijn (maximaal enkele keren per jaar) en ook in 

de huidige toestand reeds voorkomen. We kunnen hierbij verwijzen naar de specifieke evenementen-

regeling die in het seizoen 2015-2016 van toepassing was bij de wedstrijd Berchem Sport – Beerschot-

Wijlrijk (6500 bezoekers).   

De stad Antwerpen zal, als eigenaar van het stadion, in de exploitatievergunning opleggen dat de 

uitbater bij topwedstrijden of andere grootschalige evenementen (vanaf ca. 4000 bezoekers) een 

evenementenvervoerplan moet opstellen.   

5.1.2.3 Parkeren 

In het MOBER wordt tevens de parkeervraag ingeschat van de nieuwe ontwikkelingen, en dit op basis 

van de parkeernormen van de stad Antwerpen en de kencijfers uit CROW-publicatie 317. Gelet op de 

mix van functies, wordt daarbij rekening gehouden met meervoudig gebruik van parkeerplaatsen. 

Voor de permanente functies (wonen en kleinhandel) blijkt zaterdagnamiddag maatgevend te zijn op 

vlak van parkeerbehoefte. Deze wordt geschat op 381 parkeerplaatsen (76 voor appartementen, 123 

voor assistentiewoningen, 108 voor supermarkt en 74 de lokale winkels). Er wordt gesteld dat deze 

functies hun parkeerbehoefte op eigen terrein (eventueel ondergronds) moeten opvangen, en het 

openbaar domein dus niet extra belasten. Dit geldt voor om het even welk concreet programma in de 

“strip”, met een aantal woningen en/ of verkoopsvloeroppervlakte afwijkend van de aannames in het 

MOBER.  

De 89 parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stadion worden op heden vnl. door werknemers van 

de nabije kantoren gebruikt. Door de ontwikkeling van de “strip” zullen deze parkeerplaatsen 

verdwijnen. Anderzijds komen er 49 plaatsen bij t.h.v. ALM, maar netto zal de druk op het parkeer-

aanbod op openbaar domein dus met ca. 40 eenheden afnemen, dus van 817 naar 777 binnen deel-

gebied 3 van het parkeeronderzoek. Gezien de actuele bezettingsgraad van dit parkeeraanbod, zou dit 

op de meeste momenten (ruimschoots) moeten volstaan, en wordt de (beperkte) afname van het 

aanbod niet als problematisch beoordeeld.  

De parkeerbehoefte van de voetbalwedstrijden hangt uiteraard af van het aantal toeschouwers en 

hun vervoerswijze. De parkeerbehoefte bij 4000 toeschouwers en een autogebruik van 50% (meest 

realistisch maximumscenario) wordt in het MOBER berekend op 701 à 814 plaatsen (afhankelijk van 

de autobezettingsgraad). 
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Op het maatgevend moment (zaterdagavond) waren tijdens de parkeertelling binnen deelgebied 327 

parkeerplaatsen bezet. Ten opzichte van het toekomstig aanbod van 777 pp blijven er dus ca. 450 pp 

beschikbaar voor voetbalsupporters. Daarnaast kan Berchem Sport voor wedstrijden beschikken over 

ca. 450 private bovengrondse parkeerplaatsen van de kantoren langs de Roderveldlaan, hetgeen het 

totaal aanbod voor supporters op ca. 900 brengt. Hiermee kan de parkeerbehoefte bij een wedstrijd 

met 4000 toeschouwers dus zeker opgevangen worden. Bij een wedstrijd met nog meer toeschouwers 

zullen P&R parkings ingeschakeld worden op ruimere afstand (Capenberg Boechout, Linkeroever, 

Mortsel Station) die via tramlijn 15 verbonden zijn met de haltes op de Grote Steenweg op wandel-

afstand van het stadion.    

Zoals gezegd zal de stad Antwerpen in de exploitatievergunning van het stadion opnemen dat de 

verkeersafwikkeling en het parkeren bij zeer verkeersintensieve evenementen (voetbalwedstrijden of 

andere) moet georganiseerd worden op basis van een evenementenvervoerplan.   

 

Aangezien het in het plangebied voorzien bijkomend programma (woningen, kleinhandel) niet tot 

doorstromings- of parkeerproblemen leidt, en het plan ten aanzien van voetbalwedstrijden slechts 

een bestendiging inhoudt van de bestaande toestand en bij grootschalige evenementen de opmaak 

van een evenementenvervoerplan zal opgelegd worden, worden vanuit de discipline mens – mobiliteit 

geen aanzienlijke effecten verwacht. 

 

5.2 Bodem 

5.2.1 Referentiesituatie 

Uit de bodemkaart blijkt de bodem van het plangebied hoofdzakelijk bestaat uit vochtig zandleem. 

Daarnaast komen ook antropogene en droge zandleembodems voor. Er kan echter aangenomen 

worden dat delen van de bodem van het plangebied reeds verstoord zijn gezien de ontwikkelingen 

dateren van na de opmaak van de bodemkaart. 

Uit de OVAM-databank van de verspreiding van bodemonderzoeken in Vlaanderen (toestand 

23/02/2016) blijkt dat er een eindverklaring na sanering geweest is op de terreinen van het tankstation 

Q8, in de noordoostelijke hoek van het plangebied. 

5.2.2 Geplande situatie en effecten 

Het plan voorziet nieuwe ontwikkelingen en ondergronds parkeren (normaliter maximaal 1 bouwlaag) 

in ‘de strip’ en een vernieuwing van het bestaande stadion. Effecten op bodem zullen dus te ver-

wachten zijn in de zone langsheen de Berchemstadionstraat. Er kan echter gesteld worden dat de 

bodem in deze zone reeds verstoord is door aanleg van de huidige voorzieningen (zie § 2.2.2 en Figuur 

2-3), waardoor bij eventuele graafwerken geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht worden op 

profielvernietiging en verdichting. 

In de overige zones worden geen wijzigingen tegenover de bestaande situatie verwacht ten gevolge 

van uitvoering het plan. Er worden dan ook geen effecten verwacht ten aanzien van de discipline 

bodem in deze zones. 

Indien voldaan wordt aan de geldende regelgeving, worden ook geen aanzienlijke effecten verwacht 

met betrekking tot bodemverontreiniging en bodemkwaliteit. 

 

Vanuit de discipline bodem worden geen aanzienlijke effecten verwacht, indien wordt rekening 

gehouden met de geldende wetgeving. 
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Figuur 5-3: Bodemkaart en aanduiding van de uitgevoerde bodemonderzoeken (OVAM) 

 

5.3 Water 

5.3.1 Referentiesituatie 

Het plangebied bevindt zich in het bekken van de Benedenschelde, meer bepaald in het deelbekken 

van de Benedenschijn. Er bevinden zich geen waterlopen in de nabije omgeving van het plangebied. 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 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. 

Sinds het Uitvoeringsbesluit van 1/03/2011 is de kaart van overstromingsgevoeligheid (2014) verplicht 

te raadplegen. De andere watertoetskaarten zijn niet meer verplicht te raadplegen in het kader van 

de watertoets maar kunnen eventueel wel nuttige informatie opleveren: 

• Het plangebied zelf is niet aangeduid als overstromingsgevoelig op de watertoetskaart – over-

stromingsgevoeligheid.  

• Het plangebied wordt aangeduid als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 

• Het volledige plangebied is aangeduid als infiltratiegevoelig.  

• Het plangebied is aangeduid als niet erosiegevoelig (de spoorbermen buiten het plangebied 

zijn wel erosiegevoelig). 
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Figuur 5-4:  Overstromingsgevoeligheid 

 

Figuur 5-5:  Grondwaterstromingsgevoeligheid 

 

Figuur 5-6:  Infiltratiegevoeligheid 

 

Figuur 5-7:  Erosiegevoeligheid 

 

5.3.2 Geplande situatie en effecten 

Grondwater 

Ten gevolge van uitvoering van het plan zal in de strip en ten gevolge van de vernieuwing van het 

stadion en de jeugdinfrastructuur bijkomende verharding mogelijk zijn. Ten gevolge van het plan zijn 

ook ondergrondse constructies mogelijk (de ondergrondse parkings in de strip). Globaal gezien is het 

plangebied echter beperkt verhard, waardoor infiltratie is de overige delen van het plangebied kan 

plaatsvinden. Bovendien is het plangebied slechts matig gevoelig voor grondwaterstroming, waardoor 

verwacht kan worden dat het grondwater zich ook rond en onder de ondergrondse constructies (die 

normaliter maximaal 1 bouwlaag diep zullen zijn) zal kunnen verplaatsen. 

Oppervlaktewater 

In de strip en ten gevolge van de vernieuwing van het stadion en de jeugdinfrastructuur is een toe-

name van de verharde oppervlakte in het plangebied mogelijk. Het RUP dient steeds te beantwoorden 

aan de vigerende normen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vast-

stelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-

voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.  

Deze verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet verontreinigd hemelwater, 

afkomstig van verharde oppervlakken. 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 of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt 

debiet vertraagd wordt afgevoerd.  

De opvang en afvoer van hemelwater afkomstig van deze verharding dient in overeenstemming met 

deze verordening opgevangen worden op het terrein zelf, waardoor er geen effecten te verwachten 

zijn op de waterhuishouding.  
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Bovendien is het plangebied ook niet gelegen in de omgeving van overstromingsgevoelig gebied. 

Afvalwater  

Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via de gemeentelijke zoneringsplannen, waarin afgebakend 

wordt welke zones te rioleren zijn en in welke zones IBA’s moeten komen (al dan niet collectief 

beheerd). Het plangebied is ingekleurd op het zoneringsplan als centraal gebied. 

 

Vanuit de discipline water zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten, indien rekening 

gehouden wordt met de geldende wetgeving. 

 

5.4 Fauna en flora 

5.4.1 Referentiesituatie 

Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied bevindt zich 1,5 km ten zuiden van het plangebied en betreft 

de “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats”. Het dichtstbijzijnde Vogel-

richtlijngebied is “De kuifeend en de blokkersdijk”, ca. 7 km ten noordwesten. De dichtstbijzijnde VEN-

gebieden zijn de gebieden “slikken en schorren langsheen de Schelde” op ca. 5 km ten westen of de 

“Bossen van de Lauwerijk- en de Lachenenbeek” op ca. 5 km ten zuidoosten.  

Het dichtstbijzijnde natuurgebied bevindt zich ca. 700 m ten noordwesten van het plangebied. 

De groenstructuren tussen de sportinfrastructuur zijn op de Biologische Waarderingskaart (BWK, 

versie 2014) aangeduid als biologisch waardevolle zones. Het betreft bomenrij (kb), bomenrij met 

gemengd loofhout (Kbgml) en bomenrij met dominantie van populier (Kbp). Het perceel van het 

restaurant Park West La Piazza is aangeduid als een complex van biologische minder waardevolle en 

waardevolle elementen: open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing (un), bomenrij 

(Kb) en hoogstamboomgaard (Kj). Verder wordt het plangebied als biologisch minder waardevol aan-

geduidn zijnde halfopen of open bebouwing met beplanting (ua), terrein met recreatie-infrastructuur 

(b.v. chalets, sportvelden) (uv).  

5.4.2 Geplande situatie  

Mogelijks zullen de populieren rondom het bestaande stadion verdwijnen door de vernieuwing van 

het stadion. Qua biologische waarde zijn populieren echter minder waardevol. Aangezien het plan ook 

het behoud van het parkkarakter voorop stelt, zal mogelijks kwaliteitsgroen in het plangebied voorzien 

worden.  

Inzake verstoring kan het plangebied gezien worden als een reeds verstoord gebied door de aan-

wezigheid van infrastructuur (wegenis, spoorlijn, voetbalstadion, congrescentrum,…), wat reeds in de 

huidige situatie voor de nodige licht- en geluidshinder zorgt. Gezien de aard van het plan (vernieuwing 

van het stadion en de jeugdwerking) worden dan ook geen significante veranderingen verwacht voor 

de aanwezige fauna in het gebied. 

Gezien de ruime afstand tot de meest nabijgelegen natura2000-gebieden of VEN-gebieden worden op 

deze gebieden geen effecten verwacht. De opmaak van een voortoets passende beoordeling of een 

verscherpte natuurtoets wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Vanuit de discipline fauna en flora zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 
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Figuur 5-8: Situering van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebied en VEN-gebied 

 

Figuur 5-9: Biologische waarderingskaart (versie 2014) 
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5.5 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

5.5.1 Referentiesituatie 

Landschapsatlas 

In de “Landschapsatlas” worden de traditionele landschappen afgebakend en worden ankerplaatsen, 

relictzones, puntrelicten en lijnrelicten geselecteerd. Het geheel vormt een historische moment-

opname van de Vlaamse landschappen op het eind van de 20e eeuw. Ze geeft een gedetailleerde 

inventaris van ruimtelijke zones waar gave en herkenbare relicten van de traditionele landschappen 

nog voorkomen. 

Het plangebied valt buiten één van de traditionele landschappen, en ligt volledig in de restcategorie 

‘Stedelijke gebieden en havengebieden’. Er ligt geen ankerplaats, relictzone, lijn- en/of puntrelict in 

het plangebied of de nabije omgeving.  

Beschermd en waardevol (bouwkundig) erfgoed 

Het plangebied is niet gelegen binnen een beschermd landschap of een beschermd stads- of dorps-

gezicht. Er bevindt zich ook geen monument binnen het plangebied. Ook in de nabije omgeving is geen 

beschermd erfgoed gelegen. 

Er is wel bouwkundig erfgoed gelegen binnen het plangebied, nl. de Schaliënhoeve, in het zuidweste-

lijk deel van het plangebied. Dit betreft een “gerestaureerde" hoeve met losstaande bestanddelen 

rond een gekasseid erf, dat heden uitgebaat wordt als restaurant Park West. Ook in de omgeving van 

het plangebied is bouwkundig erfgoed aangeduid. De meest nabije entiteiten zijn de parochiekerk “De 

Verrezen Heer” ten noordwesten en het “Flaulahofje” ten zuidwesten. 

 

 Schaliënhoeve 

 

Archeologie  

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische 

vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen 

zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris 

uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van 

archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden. 

Er werden tot nu toe geen vondsten gedaan binnen het plangebied.  
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Figuur 5-10: Situering van het plangebied ten opzichte van beschermd en waardevol erfgoed 

 

Figuur 5-11: Situering plangebied binnen de CAI (toestand juli 2015), Bron: Agiv 
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5.5.2 Geplande situatie 

Wegens afwezigheid van relictzones, ankerplaatsen en beschermde landschappen, stads- of dorps-

gezichten of monumenten worden hierop geen negatieve effecten verwacht binnen het plangebied.  

In en in de omgeving van het plangebied is bouwkundig erfgoed gelegen. Het plan voorzien echter 

geen wijzigingen nabij deze elementen waardoor het bouwkundig erfgoed zelf of de contextwaarde 

ervan zou wijzigen.  

Ten gevolge van uitvoering van het plan is vergraving mogelijk. De geldende wetgeving inzake archeo-

logie dient gevolgd te worden, waardoor geen aanzienlijke effecten zullen optreden. 

Inzake visuele en perceptieve kenmerken worden (beperkt) positieve effecten verwacht, daar men het 

parkachtige karakter wenst te behouden en te versterken, en het een opwaardering van het bestaand 

voetbalstadion betreft. 

 

Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn geen aanzienlijke milieu-

effecten te verwachten, wanneer voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen en de vooropgestelde 

visies worden gevolgd. 

 

5.6 Mens – ruimtelijke en sociale aspecten 

5.6.1 Functionele en visuele aspecten 

5.6.1.1 Referentiesituatie 

De huidige functies van het gebied werden reeds beschreven in § 2.2.2. 

Het huidige landschapsbeeld wordt bepaald door het voetbalstadion, de sportvelden, de spoorlijn op 

verhoogde berm en de bebouwing in ‘de strip’, onder meer congrescentrum. Door het grotendeels 

open en groen karakter is de beeld- en belevingswaarde van het plangebied vrij hoog. Een aantal 

gebouwen in het sportpark zijn wel in vrij verwaarloosde staat (graffiti,…). 

 

 

Zicht op de sportterreinen en restaurant Park West vanaf de Filip Williotstraat 
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Zicht op de Roderveldlaan, de spoorweg Antwerpen-Brussel en de lichtmasten van het Ludo Coeckstadion 

 

Ludo Coeckstadion vanaf de Berchemstadionstraat 

 

Congrescentrum ALM 

Figuur 5-12  Beelden van het plangebied (bron: Google Streetview) 

 

5.6.1.2 Geplande situatie en effecten 

Uitvoering van het plan zal nieuwe functies toevoegen aan het plangebied, b.v. commerciële en 

gemeenschapsvoorzieningen in combinatie met het stadion en de gemengde ontwikkeling in de strip. 

De huidige, bestaande functies zullen echter wel behouden blijven. De impact van het plan is als eerder 

positief te beoordelen t.a.v. de gebruikswaarde en ruimtelijke samenhang van het gebied. 

Inzake beeld- en belevingswaarde worden (beperkt) positieve effecten verwacht, daar men het park-

achtige karakter wenst te behouden en te versterken, en het een opwaardering van het bestaand 

voetbalstadion betreft. 
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5.6.2 Hinder- en gezondheidsaspecten (geluid en lucht) 

5.6.2.1 Referentiesituatie 

Geluidsklimaat  

De referentiesituatie voor geluid wordt ingeschat op basis van de geluidsbelastingskaarten van de 

agglomeratie Antwerpen (LNE, februari 2014). 

Volgens de geluidsbelastingkaart voor Lden 3 voor wegverkeer ligt het geluidsniveau t.g.v. wegverkeer 

binnen het plangebied onder de 55 dB(A) (= “gedifferentieerde referentiewaarde” voor nieuwe woon-

ontwikkelingen). Op en langs de wegassen van de Roderveldlaan en in mindere mate de Filip Williot-

straat ligt het niveau boven de 60 dB(A). 

De belangrijkste geluidsbron t.h.v. het plangebied is echter niet het wegverkeer maar het spoor-

verkeer op de lijn Antwerpen-Brussel net ten oosten van het plangebied. Het Lden-niveau t.g.v. spoor-

verkeer ligt boven 60 dB(A) aan de oostrand van het plangebied (o.a. het stadion) en boven 55 dB(A) 

tot halverwege het plangebied. Merk op dat spoorverkeersgeluid als minder hinderlijk ervaren wordt 

dan wegverkeersgeluid (de gedifferentieerde referentiewaarde voor spoorverkeersgeluid i.f.v. nieuwe 

woonontwikkelingen bedraagt 62 dB(A) Lden tegenover 55 dB(A) voor wegverkeer). 

Gezien de nabijheid van de luchthaven van Deurne werd ook de geluidsbelastingskaart voor lucht-

verkeer geraadpleegd. Hieruit blijkt dat de kritische geluidscontour van 55 dB(A) niet tot binnen het 

plangebied reiken. Industrie is evenmin een relevante geluidsbron t.a.v. het plangebied. 

 

    

Figuur 5-13: Geluidsbelastingskaart wegverkeer (Lden) (LNE, 2014, verkeerscijfers 2009-2012) 

                                                                 
3 Lden = gewogen gemiddelde van dag-, avond- en nachtniveau, waarbij het avondgeluid 5 dB(A) en het nachtgeluid 10 dB(A) 

zwaarder doorweegt dan het daggeluid. De kaarten van het nachtgeluid (Lnight) geven normaliter een sterk gelijkend beeld als 

de Lden-kaarten, maar met 5 à 10 dB(A) lagere waarden. 
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Figuur 5-14  Geluidsbelastingskaart spoorverkeer (Lden) (LNE, 2014) 

 

Luchtkwaliteit 

De beschrijving van de luchtkwaliteit in de omgeving gebeurt op de zgn. ATMOSYS-kaarten (raadpleeg-

baar op www.atmosys.eu). Deze bevat interpolatiekaarten waaruit de luchtkwaliteit in de omgeving 

van het plangebied kan afgeleid worden.  

Volgens deze gegevens kwamen in de omgeving van het plangebied in 2013 volgende jaargemiddelden 

voor: 

• NO2: 31 - 35 µg/m³; 

• PM10: 21 - 25 µg/m³; 

• PM2,5: 11 – 15 µg/m³. 

 

   

Figuur 5-15  NO2-concentratie (µg/m³) in 2013 t.h.v. het plangebied (bron: ATMOSYS) 
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Er werd in 2013 dus geen enkele Vlaremnorm overschreden t.h.v. het plangebied. De (matige) lucht-

kwaliteit is er vergelijkbaar met die in heel de zone buiten de Antwerpse ring4. 

5.6.2.2 Geplande situatie en effecten 

De effecten van het plan op de geluids- en luchtkwaliteit worden veroorzaakt door het wegverkeer 

dat gegenereerd wordt door de voorziene functies bovenop het bestaand verkeer. De verkeers-

generatie van de permanente bijkomende functies (woningen, kleinhandel,…) is echter zeer beperkt 

en de verkeersintensieve activiteiten (voetbalwedstrijden) zijn laagfrequent (15 à 20x per jaar). Hier-

door zullen de geluids- en luchtemissies van het gegenereerde verkeer, uitgemiddeld over een jaar, 

zeer beperkt zijn in verhouding tot de bestaande emissies. De effecten van het plan op de lokale 

geluids- en luchtkwaliteit kunnen derhalve als verwaarloosbaar beschouwd worden. 

Het plan voorziet de inplanting van nieuwe woningen in het plangebied, waaronder een honderdtal 

assistentiewoningen voor bejaarden (gevoelige functie). Deze woningen worden ingeplant in de 

“strip” langs de Berchemstadionstraat, waar het Lden-niveau t.g.v. wegverkeer aan de straatzijde 

onder de 60 dB(A) ligt, en het Lden-niveau t.g.v. spoorverkeer onder de 67 dB(A). Dit betekent dat her-

bestemming tot woongebied aanvaardbaar is cfr. het afwegingskader voor de inplanting van nieuwe 

woonzones in het richtlijnenboek geluid. Per definitie zal moeten voldoen worden aan de akoestische 

criteria voor woongebouwen (norm NBN S01-400-1).  

De luchtkwaliteit in het plangebied is matig, maar niet slechter dan in de rest van de Antwerpse 

agglomeratie buiten de R1. Ook vanuit het aspect lucht wordt het plangebied dus geschikt bevonden 

voor de inplanting van woningen en gevoelige functies.  

Assistentiewoningen zullen niet toegelaten worden in de meest geluidsbelaste zone grenzend aan de 

Roderveldlaan en de spoorweg (m.b. t.h.v. het huidig tankstation). 

5.6.3 Veiligheid 

Binnen het plangebied van het RUP zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig. Ook binnen een straal van 

2 km bevinden zich geen Seveso-bedrijven. Het RUP zal de oprichting van een Seveso-inrichting binnen 

het plangebied ook niet toelaten. 

Er worden bijgevolg geen effecten verwacht inzake externe veiligheid. 

5.6.4 Conclusies 

Vanuit de discipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten zijn geen aanzienlijke milieueffecten van 

het plan te verwachten. Het plangebied is op basis van het huidig geluids- en luchtklimaat geschikt 

voor de voorzien gedeeltelijke herbestemming tot woongebied.  

                                                                 
4 Het groene vlekje op de ATMOSYS-kaart t.h.v. het plangebied betreft geen lager NO2-immissieniveau maar is een aanduiding 

van het parkgebied zelf. 
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6 Grensoverschrijdende en cumulatieve effecten en conclusies 

6.1 Grensoverschrijdende effecten 

Gelet op de ligging, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van aanzienlijke milieueffecten 

wordt geconcludeerd dat er geen gewest- of landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen. 

6.2 Discipline-overschrijdende conclusie onderzoek milieueffecten 

Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect niet kan worden beoor-

deeld. 

Dagdagelijks treden geen aanzienlijke effecten op door uitvoering van het voorgenomen plan. Ook bij 

voetbalwedstrijden en grootschalige evenementen waarbij de stadioncapaciteit (8000 toeschouwers) 

grotendeels benut wordt, zijn geen aanzienlijke doorstromingsproblemen te verwachten, gelet op de 

implementatie van een evenementenvervoerplan dat door de stad Antwerpen in de exploitatie-

vergunning zal opgelegd worden aan de uitbater van het stadion.  

 

Globaal besluit: Er kan gesteld worden dat t.g.v. het voorgenomen RUP geen aanzienlijk milieu-

effecten te verwachten zijn, en dat een volwaardige plan-MER-procedure geen relevante bijkomende 

informatie zou opleveren. 
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BIJLAGE 
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1 Belasting maatgevende kruispunten 

1.1 Kruispunt Berchemstadionstraat – Filip Williotstraat 

Referentiesituatie (tellingen 2016) 
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Geplande situatie (scenario’s) 
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1.2 Kruispunt Roderveldlaan – Berchemstadionstraat 

Referentiesituatie (tellingen 2016) 
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Geplande situatie (scenario’s) 
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1 Inleiding 

1.1 Context van de mobiliteitsstudie 
 
1.1.1 Doel van de opdracht 

 
Deze opdracht kadert in een project van de stad Antwerpen om een onderbouwde visie te ont-
wikkelen en het inschatten van de mobiliteitseffecten rond de geplande ontwikkelingen op het 
sportpark het Rooi. 
 
In 2012 werd door de stad Antwerpen op vraag van het district Berchem en de sportdienst een 
ontwikkelingskader opgemaakt voor het sport- en recreatiegebied het Rooi. Een aantal concrete 
vragen en projecten maakten het noodzakelijk om een ruimtelijk kader op te stellen voor het ge-
bied: de bouw van een nieuwe sporthal, de overkapping van enkele tennisvelden, de aanleg van 
nieuwe korfbalvelden en de vernieuwing van de stedelijke voetbalinfrastructuur, die in gebruik is 
door Berchem Sport. Ondertussen zijn de nieuwe sporthal, de overdekte tennishal en de korfbal-
infrastructuur gerealiseerd.  
 
Voor de vernieuwing van het voetbalstadion en de infrastructuur van de jeugdwerking werd door 
de stad in juni 2015 een planproces opgestart. Om de vernieuwing te kunnen financieren, onder-
zoekt de stad de mogelijkheden om samen met de private markt een project te realiseren en zo 
het gehele sportpark het Rooi te kunnen voltooien. Het vernieuwde voetbalstadion vormt immers 
het sluitstuk van het sportpark.  
Het voorstel tot combinatie van nieuwe voetbalinfrastructuur voor een ploeg uit tweede klasse 
met commerciële en gemeenschapsvoorzieningen biedt tevens een antwoord op tekorten in voor-
zieningen op wijkniveau, aangetoond in een omgevingsanalyse uitgevoerd door de stad. In deze 
studie werden onder andere een supermarkt, assistentiewoningen, een dienstencentrum en 
jeugdwerking aangeduid als tekorten op voorzieningenniveau. 
 
De huidige bestemming van het sportpark werd vastgelegd in het gewestplan en is vandaag ge-
bied voor dagrecreatie.  
Voor de uitvoerbaarheid van een gemengde ontwikkeling is het noodzakelijk om een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) op te maken die de verschillende bestemmingen toelaat. Parallel aan dit 
planproces worden eveneens een parkeeronderzoek en een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) 
opgemaakt, die mede invulling zullen geven aan het RUP. 
 
In de buurt is momenteel een groot aanbod aan parkeerplaatsen aanwezig op het openbaar do-
mein die worden gebruikt door zowel de bezoekers van het Rooi, pendelaars vanuit station Ant-
werpen-Berchem, als functies in de omgeving. Deze bestaande parkeerplaatsen en het gebruik 
ervan werden in beeld gebracht door parkeeronderzoeken.  
 
Onderhavige mobiliteitseffectenstudie geeft een realistische inschatting van de mobiliteitsimpact 
en –effecten bij een volledige realisatie van het sportpark het Rooi met de tot hiertoe gekende 
ontwikkelingen. De studie heeft tot doel om de toekomstige mobiliteitstoestand in te schatten, 
zowel doorheen het jaar als op dagen dat er een grote (voetbal-)wedstrijd wordt georganiseerd. 
Als basis voor deze studie wordt vertrokken van de reeds uitgevoerde voorstudies i.k.v. het Rooi. 
 
  



Inleiding 
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1.1.2 Geplande ontwikkelingen het Rooi 

 
De bestaande stedelijke sportinfrastructuur wordt vernieuwd. Hoewel het bestaande voetbalsta-
dion een theoretische capaciteit heeft van 13.607 toeschouwers is de gemiddelde gebruikscapa-
citeit ervan om en bij de 1.000 toeschouwers. De club speelt momenteel in 3e klasse, maar heeft 
de ambitie om op termijn te kunnen promoveren naar 2e klasse (vanaf seizoen 2016-2017 wordt 
de nationale competitie hervormd en wordt dit Betaald Voetbal reeks 1B). Dit betekent dat in het 
kader van het RUP de realisatie van een stadion mogelijk moet zijn dat aan alle normen voldoet 
van Betaald Voetbal. 
 
Om een verdere doorgroei mogelijk te maken, wordt in het RUP ruimtelijk de mogelijkheid voor-
zien om een stadion van 8.000 plaatsen te voorzien, conform de eisen van Betaald Voetbal. In 
de strip (zone tussen stadion en Berchemstadionstraat) wordt als toekomstig programma onder-
zocht om een gemengde ontwikkeling te realiseren met een 200-tal entiteiten waarvan 50% ap-
partementen en 50% assistentiewoningen, een dienstencentrum, retail (vb. grote supermarkt), 
een fitness en kleinere lokale handelszaken. 
 
1.1.3 Onderzoeksvragen  

 
Onderhavige mobiliteitsstudie (MOBER) biedt een antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 
 
 Er dient te worden onderzocht in welke mate de bestaande parkeermogelijkheden op het 

openbaar domein kunnen worden ingezet voor sportcentrum het Rooi en in welke mate er 
naast parkeerplaatsen voor bewoners en andere bijkomende ontwikkelingen nog extra plaat-
sen op eigen domein moeten worden voorzien.  
Dit moet voorkomen dat er in de omliggende woonbuurten en -wijken een parkeerdruk ont-
staat. 

 De afwikkeling van de kruispunten in de buurt wordt bestudeerd op de verschillende piekmo-
menten.  

 
1.2 Situering 
 
Het plangebied ligt in het district Berchem, niet ver van de gemeentegrens met Mortsel. Het is 
een gebied gelegen nabij enkele grote lijninfrastructuren: de ring rond Antwerpen, de spoorweg 
en de N1. 
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1-1: Situering plangebied het Rooi (bron: www.openstreetmap.org) 

 
Het plangebied wordt omsloten door de Berchemstadionstraat in het noorden, de Roderveldlaan 
in het oosten, in het westen de Filip Williotstraat en in het zuiden de Herman Vosstraat met aan-
sluitend de wandelweg. 
Het plangebied maakt onderdeel uit van de wijk het Rooi. Ter hoogte van de Berchemstadion-
straat begint de wijk de ‘Veldekens’, een gebied dat de laatste jaren werd ontwikkeld met wonin-
gen en kantoren. Ten zuiden van het plangebied liggen enkele woonblokken, daterend uit de 
jaren ‘70 aansluitend aan de Fruithoflaan. Ten westen van het gebied ligt een woonwijk. De oos-
telijke grens wordt mede gevormd door de spoorweg. 
 

http://www.openstreetmap.org/


Inleiding 

 

 
 5312350002, Revisie C 

Pagina 8 van 67  
 

 
1-2: Luchtfoto situering plangebied het Rooi  

 
1.3 Leeswijzer 
 
In een eerste hoofdstuk wordt een uitvoerige en gedetailleerde beschrijving geschetst van het 
project. In hoofdstuk 2 wordt een multimodaal bereikbaarheidsprofiel van het plangebied om-
schreven, met een analyse van de ontsluiting van het plangebied. Naast de huidige bereikbaar-
heid wordt ook aandacht besteed aan de juridische en beleidsmatige context en de toekomstige 
bereikbaarheid. In hoofdstuk 3 worden in het mobiliteitsprofiel de toekomstige (extra) verkeersin-
tensiteiten ten gevolge van de ontwikkeling van het plangebied geraamd en besproken. Vervol-
gens volgt in hoofdstuk 4 een confrontatie van het bereikbaarheidsprofiel met het mobiliteitsprofiel 
waarbij wordt getoetst of het (toekomstige) verkeersnetwerk de extra intensiteiten ten gevolge 
van de ontwikkelingen op een voldoende vlotte wijze kan ontsluiten. Eveneens worden in dit 
hoofdstuk de mogelijke optimalisaties besproken.  
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de parkeerbalans toegelicht en wordt gekeken in welke mate de 
bestaande parkeerfaciliteiten complementair (ifv dubbelgebruik) zijn met de verschillende ge-
plande functies. 
 
In het laatste deel van deze mobiliteitsstudie (hoofdstuk 6) worden eventuele verkeerstechnische 
en flankerende maatregelen toegelicht voor de te verwachten effecten. Bijkomend wordt in hoofd-
stuk 7 een sensitiviteitsanalyse opgemaakt. 
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2 Bereikbaarheidsprofiel 

2.1 Bereikbaarheid plangebied 
 
De omgeving van het plangebied kent een goede bereikbaarheid voor de verschillende vervoers-
modi: 
 Autoverkeer kan via de Roderveldlaan de R10 bereiken. De R1 is bereikbaar via op- en afrit-

tencomplex aan de N1 (halfcomplex) of de N184. 
De N1 leidt naar het stadscentrum en de R11, die radiaal gelegen is omheen grote delen van 
het grootstedelijk gebied Antwerpen; 

 Het openbaar vervoersaanbod bestaat zowel uit trein, tram als bus. Het station van Berchem 
en Mortsel-Deurnesteenweg zijn op korte afstand gelegen.  
Langs de Roderveldlaan rijden meerdere buslijnen. Aan de hoofdtoegang van het plangebied 
is een bushalte gelegen. 
Ter hoogte van de N1 rijden tramlijnen die de verbinding vormen tussen Mortsel en het stads-
centrum; 

 Het fietspad langsheen de Roderveldlaan (fietsostrade) verbindt het centrum van Antwerpen 
met het centrum van Mechelen.  
Het plangebied wordt ontsloten door een netwerk van fietsroutes die onderdeel uitmaken van 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

 
2.2 Planningscontext 
 
Het plangebied bevindt zich binnen een zone waarvoor de ambities binnen de stad Antwerpen 
zeer hoog liggen. Vanuit verschillende planprocessen (RSPA, s-RSA, afbakening grootstedelijk 
gebied Antwerpen) worden voor het plangebied en de aanpalende zones uitspraken gedaan. In 
wat volgt wordt een beknopt overzicht gegeven van de relevante planningscontext, waarbij gefo-
cust wordt op die aspecten die betrekking hebben op mobiliteit en de bereikbaarheid van het 
plangebied. 
 
2.2.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  

 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is op 23 september 1997 goedgekeurd. Het RSV 
is gedeeltelijk herzien in 2003. De Vlaamse Regering heeft op 17 december 2010 een tweede 
herziening van het RSV definitief vastgesteld. In het RSV zijn volgende, voor Antwerpen, rele-
vante selecties gemaakt: 
 
 Grootstedelijk gebied Antwerpen:  

De bestaande ruimtelijke structuur van Vlaanderen, in het bijzonder van de stedelijke struc-
tuur, en de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur vormen de basis voor 
het toekomstig stedelijk beleid. Vanuit deze beleidsmatige benadering kan het principe van 
gedeconcentreerde bundeling worden waargemaakt en de druk op het buitengebied worden 
verminderd.  
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Antwerpen aangeduid als grootstedelijk ge-
bied, gelegen in de Vlaamse Ruit (stedelijk netwerk van internationaal niveau); 

 Economisch knooppunt: 
Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als een economisch knooppunt. Deze stedelijke ge-
bieden zijn van doorslaggevend belang voor de economische structuur van Vlaanderen; 

 Hoofdwegen: 
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De R1 van A1 (Ekeren) tot A14 (Linkeroever) wordt als hoofdweg geselecteerd. Tot de hoofd-
wegen behoren onder meer hoofdtransportassen en achterlandverbindingen, waarvan som-
migen onderdeel zijn van ‘Trans-European Networks (TEN)’, het Europese netwerk van trans-
portassen.  
Onder meer de Ring rond Antwerpen is onderdeel van het TEN. 

 Primaire wegen II: 
De hoofdfunctie van de primaire wegen II is het verzamelen naar het hoofdwegennet en pri-
maire wegen I. 
Nabij het plangebied ligt de R10 (Singel) die geselecteerd is als primaire weg II. 

 Hoofdspoorwegennet voor personenvervoer: 
De lijn Brussel-Antwerpen-Roosendaal behoort tot het net van de (inter-)nationale verbindin-
gen en de verbindingen van Vlaams niveau. 
 

 Hoofdwaterwegennet: 
Naast zijn (inter-)nationale verbindende functie ontsluit het hoofdwaterwegennet de belang-
rijkste economische knooppunten zoals de zeehaven van Antwerpen.  
Het hoofdwaterwegennet voldoet grotendeels aan de in Europees verband beschreven mini-
mumklasse IV. Het bestaat uit onder meer de volgende waterwegen: het Albertkanaal, de 
Schelde-Rijnverbinding en de dokken te Antwerpen en de Zeeschelde en de Bovenschelde. 
 

 
2-1: Wegencategorisering (bron: herziening RSV, 2011)  

 
2.2.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 

 
De herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) werd goedgekeurd 
bij ministerieel besluit van 04/05/2011. 
 
In het kader van het RSPA behoort het plangebied tot de hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’. 
Dit is het deel van de Vlaamse Ruit dat op grondgebied van de provincie Antwerpen gelegen is. 
Karakteristiek voor de hoofdruimte is de sterke verwevenheid van functies en activiteiten en de 
ambitie om te streven naar een stedelijke vernieuwing. De hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’ 
wordt nog verder uitgewerkt in zeven deelruimten. 
 
In de hoofdruimte Antwerpse fragmenten cirkelen de verschillende deelruimten rond het groot-
stedelijk gebied Antwerpen. Het plangebied is gelegen in de deelruimte ‘Grootstedelijk gebied 
Antwerpen’. Deze deelruimte behoudt een centrale rol en biedt ruimte aan de leest hoogwaardige 
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functies, m.n. wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, grootschalige voorzieningen en distributie 
voor verkeer.  
In deze deelruimte wordt het zwaartepunt gelegd op de ruimtelijk-economische structuur van de 
provincie. 
 
Eén van de doelstellingen van het ‘Grootstedelijk gebied Antwerpen’ is het uitbouwen van een 
kwalitatieve woonomgeving. De morfologische en functionele dichtheid van Antwerpen kernstad 
kan worden verlaagd enerzijds door het doorlopend herwaarderen van het weefsel en anderzijds 
door het uitvoeren van herbestemmingsprojecten. 
 
2.2.3 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 

 
Het strategisch ruimtelijk structuurplan s-RSA werd goedgekeurd door de deputatie van de pro-
vincie Antwerpen op 21 december 2006. 
Voor het s-RSA is in 2013 het initiatief genomen om een evaluatie en actualisatie door te voeren. 
Het evaluatierapport werd op 19 december 2014 goedgekeurd en hierna werd de actualisatiefase 
opgestart.  
 
Het s-RSA opteert voor een subtiel ingrijpen op wat Antwerpen eigen is. Het tracht met een be-
perkt aantal strategische acties een maximaal stimulerend effect te hebben op de plek en zijn 
omgeving. Daartoe formuleert het een generiek en een gebiedsgericht actief beleid. Deze zijn 
complementair en kunnen niet los van elkaar worden bekeken.  
 
2.2.3.1 Generiek beleid 
 
Het generiek beleid beoogt de opmaak van een algemeen referentiekader dat van toepassing is 
op heel de stad. Het tracht zeven beelden uit het collectief geheugen te versterken: Antwerpen 
als Waterstad / Ecostad / Havenstad / Spoorstad / Poreuze stad / Dorpen en Metropool / Mega-
stad. Voor elk van deze beelden is een visie ontwikkeld die op haar beurt wordt vertaald in maat-
regelen en acties.  
 
Volgens het beeld van ‘ecostad’ dienen er nieuwe ruimtelijke verbanden gelegd te worden tussen 
bestaande of beschermde, uitgeruste groengebieden, recreatieve voorzieningen en de woonge-
bieden. Barrières (veelal mobiliteitsinfrastructuren) moeten hierbij weggewerkt worden. Deze ver-
bindingen zijn essentieel voor het realiseren van het concept van een functionele en vormelijke 
complexiteit voor de open ruimte. Het ontwikkelen van de ontbrekende schakels (missing links) 
als kwaliteitsvolle open ruimtegebieden (toegankelijk maken) is een belangrijk onderdeel in de 
realisatie van de open ruimteverbindingen. 
 
De site is gelegen ter hoogte van bestaande open ruimte: ecologisch en gebruiksgroen.  
 

  
2-2: Selectiekaart ecostad (bron: s-RSA, 2006) 
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Vanuit de visie ‘spoorstad’ wordt de as Mechelsesteenweg en Grote Steenweg aangeduid als 
territoriale boulevard. De territoriale boulevards (met tramverbinding) en de alternatieve routes 
(voor autoverkeer) zijn wegen die het centrum van Antwerpen verbinden met andere centra in de 
regio (vaak de oude steenwegen), de buurgemeenten. 
De tramlijnen op de territoriale boulevards worden steeds beschouwd als ruimtelijk structuurbe-
palend, zowel op het niveau van de straat (profielbepalend) en haar omgeving (functiebepalend) 
als op het niveau van de ganse stad. Ze maken van Antwerpen een ‘open’ stad voor de buurge-
meenten; de tramlijnen maken deel uit van het collectieve geheugen van haar inwoners en haar 
bezoekers. 
 
Aanvullend bij de selectie van de tramlijnen uit het Masterplan Antwerpen en Pegassusplan wor-
den in het structuurplan een aantal bijkomende spoorlijnen voorgesteld. De voorstellen leggen 
geen lijnvoering vast; het is een stelsel van hardware dat kan ingezet worden voor combinaties 
van trajecten te bepalen door De Lijn. De uitvoering van deze voorstellen zijn suggesties aan De 
Lijn en kunnen nog verder onderzocht worden aan de hand van een potentieelonderzoek. Eén 
van de voorstellen voor een bijkomende spoorlijn is de Roderveldlaan tussen de Fruithoflaan en 
het station van Berchem. 
 

  
2-3: Situering plangebied binnen het s-RSA spoorstad (bron: s-RSA, 2006) 

 
Vanuit het beeld van de ‘poreuze stad’ wordt gestreefd naar aanpassende verschijningsvormen. 
Porositeit is een materieel gegeven en heeft betrekking op de morfologie van de stad. Het is 
gerelateerd aan de verschillen in het stedelijk ruimtegebruik en de verschillende stromen van 
gebruikers in deze ruimte. De stedelijke ruimte en haar verschijningsvormen moeten zich kunnen 
aanpassen aan de steeds wijzigende omstandigheden en leefgewoonten in de maatschappij. De 
porositeit van de stad moet gebruikt en verbeterd worden door handelsactiviteiten, wonen en 
werken te integreren in elkaars nabijheid. Het terugdringen van de leegstand is hieraan gekop-
peld. 
 
Buiten de Kernstad (Binnenstad en 19de-eeuwse gordel) worden de stedelijke centra en aanpa-
lende oude wijken geselecteerd. Voor deze stedelijke centra annex oude wijken kunnen even-
eens gebiedsgerichte RUP’s worden opgemaakt. Eén van deze stedelijke centra is Fruithof (dit 
is de buurt rond de Fruithoflaan).  
 
Mede onder de noemer van de poreuze stad is een groenstrategie uitgewerkt die erop gericht is 
de leefkwaliteit te garanderen. In de publieke delen moet voldoende ruimte gelaten worden voor 
speelruimte op wijkniveau. De ruimtelijke inventaris van groene ruimten in de stad en de inventaris 
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tekortzones buurt- en wijkgroen, moeten ingezet worden om op stadsniveau een groennetwerk 
uit te bouwen. 
 

  
2-4: Situering plangebied binnen het s-RSA poreuze stad (bron: s-RSA, 2006) 

 
In het beeld ‘dorpen en metropolen, policentrische stad’ wordt Fruithof geselecteerd als lokaal 
centrum.  
 

  
2-5: Situering plangebied binnen het s-RSA poreuze stad (bron: s-RSA, 2006) 

 
Vanuit het beeld van ‘dorpen en metropolen, recreatie’ wordt het Rooi geselecteerd als cultuur-
recreatieve toplocatie. Het Rooi is een bestaande cluster, die in het project van het stedelijk cen-
trum wordt verbonden met het speelplein aan de overkant van de spoorlijn. De site bedient nu 
drie secundaire scholen. Het gaat om een bestaande cluster, goed gestructureerd en compact, 
zonder ruimtelijke tekorten. De ambitie hier is het openstellen van het gebied voor publiek gebruik. 
Daarnaast moet ook het recreatief medegebruik met de aanwezige sportvelden versterkt worden. 
De goede bereikbaarheid van het gebied wijst op een locatie voor topvoorzieningen, wel met 
aandacht voor het concept van de Singel en een bijkomende tram om congestie in de omgeving 
te vermijden. 
 

  
2-6: Situering plangebied binnen het s-RSA dorpen en metropolen, recreatie (bron: s-RSA, 2006) 
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2.2.3.2 Actief beleid 
 
Het actief beleid concentreert zich op vijf strategische ruimten: Harde Ruggengraat / Zachte Rug-
gengraat / Groene Singel / Levend Kanaal / Lager Netwerk met Stedelijke Centra. Binnen deze 
ruimten worden strategische programma’s geformuleerd, die op hun beurt specifieke projecten 
omvatten. 
 
In het actief beleid van het s-RSA wordt het plangebied gecatalogeerd als een gebied van stra-
tegisch belang voor het lager netwerk met stedelijke centra.  
 
Fruithof is geselecteerd als stedelijk buurtcentrum: 
 Doelstelling is de relatie te verbeteren tussen de verschillende voorzieningen en de lokale 

winkelstraat. 
Dit buurtcentrum is ontwikkeld ten zuiden van Berchem station, langs de spoorweg. Het be-
staat vooral uit een groot sportterrein, met daar rond lokale voorzieningen en woongebouwen 
met een hoge kwaliteit. De winkels zijn gelegen aan de Fruithoflaan, en dus aan de rand van 
het buurtcentrum. De spoorweg vormt een muur, die deze kern fysiek scheidt van een woon-
wijk die gelegen is tussen de twee zuidwaarts lopende spoorlijnen. Werken aan de spoor-
wegberm om passages en doorgangen te maken, kunnen de verbinding verbeteren tussen 
de twee gescheiden wijkdelen. De winkelstraat moet beter ontsloten worden naar het noorden 
via de Berchemboslaan. De open ruimte onder de bestaande torenblokken en het sportterrein 
moet beter verbonden worden. 
 

  
2-7: Situering plangebied binnen het s-RSA dorpen en metropolen, recreatie (bron: s-RSA, 2006) 

 
2.2.4 GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen 
 
Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. De 
Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
Grootstedelijk Gebied Antwerpen (GRUP AGGA) definitief vastgesteld. Met dit plan stelt de 
Vlaamse Regering twee zaken voor: 
 
1. Een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de 

toekomst kan gebeuren. 
2. Aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe 

ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur, stadsbossen en stedelijk 
groen. 
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Het plan stimuleert een stedelijk gebiedsbeleid. Dit betekent dat vanuit het principe van gedecon-
centreerde bundeling het stedelijk gebied wordt versterkt. Hierbij vormen ontwikkeling, verdichting 
en concentratie de uitgangspunten. 
Om uitzwerming, lintbebouwing en wildgroei van activiteiten in het buitengebied te vermijden, is 
dit beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende woningen, het voorzien van 
ruimte voor economische activiteiten, het versterken van stedelijke activiteiten en het stimuleren 
van andere vormen van mobiliteit. Zo wordt een versnippering van de ruimte voorkomen. 
Er moet echter ook rekening gehouden worden met de draagkracht van het stedelijk gebied, niet 
alleen kwantiteit maar ook kwaliteit van ruimte en woonomgeving staat voorop. Het is noodzake-
lijk om de stedelijke gebieden te vernieuwen door het doorvoeren van onder andere een meer 
dynamische stadsvernieuwing en door strategische projecten. Het ontwikkelen van nieuwe woon-
types en kwalitatieve leefomgevingen is een doelstelling. 
Er zijn geen specifieke voorschriften van kracht voor het plangebied.  
 

 
2-8: Afbakening GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen (bron: GRUP AGGA) 
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2.2.5 Gewestplan 

 
Het gewestplan Antwerpen (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wij-
zigingen) bepaalt volgende bestemmingen voor het plangebied Het Rooi: 
 De site is volgens het gewestplan grotendeels bestemd als gebied voor dagrecreatie. De 

recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische accom-
modatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie. In deze gebieden kunnen de 
handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief ka-
rakter van de gebieden te bewaren. De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recre-
atieve en toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie. 

 Een deel van de site is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden be-
grepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten 
dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sec-
tor) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. 

 Een kleine strook ter hoogte van de Herman Vosstraat ligt in de bestemming woongebied. 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht 
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening 
niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, 
voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voor-
zieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen 
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omge-
ving. 

 

  
2-9: Gewestplan met afbakening plangebied het Rooi (bron: Geopunt) 

 
2.2.6 Mobiliteitsplan Antwerpen 

 
Het voorontwerp van het mobiliteitsplan werd goedgekeurd op het college van burgemeester en 
schepenen van 4 april 2014. In het voorjaar van 2015 werd het mobiliteitsplan goedgekeurd door 
de gemeenteraad.  
 
Het ‘Perspectief 2025’ omvat een hiërarchisch netwerk van wegen, straten, tramlijnen en fiets-
routes en geeft weer hoe we de mobiliteit in en rond Antwerpen willen zien in het jaar 2025, 
wanneer belangrijke geplande projecten gerealiseerd zijn. 
Enkele van de belangrijkste projecten hiervan zijn de bovenlokale projecten in het kader van het 
masterplan 2020. 
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2.2.6.1 Langzaam verkeer 
 
Het grofmazig hoofdfietsnet vormt de ruggengraat van fietsroutes naar en in de stad. Het ligt 
deels buiten het grondgebied en is deels de bevoegdheid van Vlaanderen en de provincie Ant-
werpen. Het bovenlokaal en lokaal fietsnet moeten complementair worden benaderd en ingezet. 
De eerste stad voor de uitwerking van een helder fietsnet is een duidelijke basishiërarchisering 
van de routes. Aan deze categorisering worden functies gekoppeld, die op hun beurt de uitgangs-
punten vormen bij de (her)aanleg van infrastructuur op deze routes. Voor het bovenlokaal niveau 
gaat het om een grofmazige structuur van hoofdroutes en kernroutes. De hiërarchisering van het 
lokaal stadsnet bestaat uit: hoofdroutes of fietsostrades, kernroutes (bovenlokale functionele rou-
tes) en schakelroutes. Het dubbelrichtingsfietspad langs de Roderveldlaan is geselecteerd als 
hoofdroute of fietsostrade. Het is een lange-afstandsroute die ver buiten het grondgebied van de 
stad loopt en die als functie heeft om dagelijkse woon- en economisch verkeer of doelgerichte 
verplaatsingen in de vrije tijd te bundelen. Om het hoog kwalitatief karakter van deze routes te 
bekomen, worden ze meestal voorzien van afgescheiden fietspaden of –wegen. Het dubbelrich-
tingsfietspad langs de Roderveldlaan is hiervan een goed voorbeeld. Ook de Berchemstadion-
straat en Fruithoflaan zijn geselecteerd binnen het hoofdroutenetwerk als functionele fietsroute. 
 
Het fijnmazig stadsfietsnet bestaat uit lokale routes in de stad en is een logische verfijning van 
het hoofdfietsnet. De belangrijkste doelstellingen zijn de verdere verfijning van het netwerk, het 
wegwerken van ontbrekende schakels en overbruggen van obstakels, het aanpakken van onvei-
lige en oncomfortabele stukken en een betere afstemming van het stedelijk fietsnetwerk op het 
provinciale functionele en recreatieve fietsroutenet. Ook hier vertrekt de stad vanuit een hiërachi-
sering met fietsroutes op niveau van de wijk enerzijds en alle ‘lagere’ routes anderzijds. Voor het 
plangebied zijn er geen zogeheten wijkroutes die voor een directe verbinding binnen de wijken 
van de districten moeten zorgen.  
 

 
2-10: Selectie van stedelijk fietsnet (bron: Mobiliteitsplan Antwerpen) 

 
2.2.6.2 Openbaar vervoer 
 
Het Masterplan 2020 ambieert een ambitieuze doelstelling voor een modal split van 50-50 tegen 
2020. Het beleid beoogt hierdoor de komende jaren een modal shift ten voordele van de fiets en 
het openbaar vervoer. De strategie van knooppunten en Park & Ride’s vormt een sterke kataly-
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sator in het stimuleren van de gewenste modal shift. De stad wil optimale reistijden, vervoersca-
paciteit, frequenties, informatie en infrastructuur voor de trein-, tram-, en busreiziger. Daarom wil 
de stad op permanente basis overleggen met De Lijn. Haltes en perrons moeten logisch georiën-
teerd zijn en moeten aankomst- en vertrektijden op elkaar afstemmen. Om meer mensen te ver-
leiden om tram en bus te nemen, wil de stad samen met De Lijn ook werken aan de veiligheid, 
properheid en toegankelijkheid van de halte-infrastructuur en de veiligheid in de trams en bussen 
zelf. Daarnaast streeft Antwerpen er ook naar om een later en frequenter aanbod aan openbaar 
verover aan te bieden.  
 
In het mobiliteitsplan worden geen specifieke punten met betrekking tot het plangebied aange-
haald. 
 
2.2.6.3 Gemotoriseerd verkeer 
 
Om een goede bereikbaarheid te garanderen van de (groot-)stedelijke activiteiten en voorzienin-
gen in de stad, werkt de stad een samenhangend, eenduidig en leesbaar netwerk van stedelijke 
ontsluitingswegen uit. Om een duidelijke hiërarchie vast te leggen, werden alle stedelijke ontslui-
tingswagen op basis van hun functie en de daaraan gekoppelde inrichtingseisen onderverdeeld 
in drie basistypes, m.n. steenwegen, stadswegen en wijkwegen. 
 Steenwegen: hebben een verbindende functie voor autoverkeer en ontsluiten veelal groot-

stedelijke functies. Dit zijn met andere woorden wegen waarop het verkeer zo goed mogelijk 
moet kunnen doorstromen. 
De maximumsnelheid op deze wegen bedraagt 70 of 50km/u. 

 Stadswegen vullen het netwerk van steenwegen verder aan op een lager niveau. Deze we-
gen hebben een belangrijke lokale verbindingsfunctie en hebben voornamelijk tot doel om de 
stadsdelen en centra bereikbaar te maken. Ze hebben een belangrijke verkeersfunctie, waar-
door er gestreefd wordt naar een voldoende hoog niveau van doorstroming en een goede 
oversteekbaarheid voor het dagelijks traag verkeer. De maximumsnelheid op deze wegen is 
50km/u. 

 Wijkwegen maken wijken en kernen bereikbaar en ontsluiten hoofdzakelijk bestemmingen op 
wijkniveau en in omgekeerde richting ontsluiten zij de ‘hogere’ hiërarchieën van wegen. Leef-
kwaliteit en oversteekbaarheid zijn hier van groot belang. In regel is het snelheidsregime 
50km/u, maar ter hoogte van schoolomgevingen kan een lagere maximumsnelheid van 
30km/u gelden door middel van variabele signalisatie. Voetgangers, fietsers en gemotori-
seerd verkeer worden ook hier van elkaar gescheiden en oversteekplaatsen worden bevei-
ligd. 

 
Zowel de Roderveldlaan als de Fruithoflaan worden in het mobiliteitsplan geselecteerd als Wijk-
weg (lokale weg type II). De Grote Steenweg wordt vanaf de grens met Mortsel tot aan de Singel 
geselecteerd als steenweg. 
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2-11: Selectie van steenwegen, stadswegen en wijkwegen (bron: Mobiliteitsplan Antwerpen) 

 
2.2.7 Masterplan 2020 

 
In september 2010 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan 2020 goed. Het plan heeft vol-
gende doelstellingen: het garanderen van de bereikbaarheid van stad en haven, het verhogen 
van de verkeersveiligheid en het herstellen van de leefbaarheid.  
Er wordt actief beleid gevoerd om het gebruik van de spoor- en waterinfrastructuur voor vracht-
vervoer te bevorderen en meer personen aan te moedigen om alternatieven voor de auto te ge-
bruiken.  
 

 
2-12: Overzicht projecten Masterplan 2020 (bron: GRUP Oosterweelverbinding-wijziging) 
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Met betrekking tot het onderhavige plangebied zijn volgende actiepunten uit het Masterplan 2020 
van belang: 
 Fietsostrade spoorlijn Mechelen-Antwerpen: de fietsostrade loopt vanaf het station Antwer-

pen-Centraal langs de stations van Antwerpen-Berchem, Mortsel, Hove, Duffel en Sint-Ka-
telijne-Waver tot aan het station Mechelen-Nekkerspoel. Deze fietsostrade is grotendeels ge-
realiseerd en passeert vlak langs het plangebied onder de vorm van een vrijliggend verhoogd 
dubbelrichtingsfietspad aan de overzijde van de Roderveldlaan (= spoorzijde). De voorlopig 
ontbrekende schakel is de kruising van de fietsostrade met de R10 (Singel). Dit verloopt van-
daag nog via het bestaande lichtengeregelde kruispunt, maar wordt op korte termijn vervan-
gen door een fietsbrug. 

 Districtenfietsroute: Het traject van de districtenroute loopt rond de Antwerpen, langs de bui-
tenkant van de R1 en vrijwel parallel hiermee door de verschillende districten. Het project zal 
ontbrekende segmenten tussen verschillende bestaande fietspaden aanpakken zodat deze 
aaneen worden gesloten tot een volwaardige fietsroute, waaronder de Fruithoflaan, ten zui-
den van het plangebied. De bouwaanvraag voor dit project zal nog dit jaar worden ingediend. 

 Ringfietspad: een verlenging van het Ringfietspad (aan de zuidkant tot aan de Schelde en 
aan de noordkant door de wijken Schijnpoort en 't Eilandje). 

 
2.2.8 Planproces Het Rooi 

 
Voor de vernieuwing van het voetbalstadion en de infrastructuur van de jeugdwerking van de 
voetbalclub Koninklijke Berchem Sport werd door de stad in juni 2015 een planproces opgestart 
hetgeen moet resulteren in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het sport- en re-
creatiegebied het Rooi.  
Het RUP is momenteel nog in opmaak. Hiernavolgend worden de belangrijkste zaken uit de pro-
ces- en richtnota besproken. 
 
Naast vernieuwde sportinfrastructuur zouden er ook gemeenschapsvoorzieningen en commerci-
ële functies zoals assistentiewoningen, supermarkt, dienstencentrum en jeugdwerking voorzien 
worden.  
Er wordt maximaal gestreefd naar een clustering van activiteiten tussen de voetbalclub en de 
functies in de onmiddellijke omgeving. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht voor een 
groeiscenario voor het stadion en om zo de totale capaciteit eventueel gefaseerd te ontwikkelen. 
 
In het ontwerpend onderzoek zijn drie mogelijke scenario’s toegelicht voor de vernieuwing van 
de sportinfrastructuur: 
 

Scenario 1: 
Stadion met capaciteit voor 7.000 à 

8.000 plaatsen 

Scenario 2: 
Gefaseerde ontwikkeling met sta-
dion met capaciteit voor 3.000 à 

4.000 toeschouwers 

Scenario 3: 
Ontwikkeling met integratie van het 

tankstation 

   
In dit scenario wordt het gehele pro-
gramma in 1 ontwikkeling gereali-
seerd. Centraal in het sportpark 
wordt de hoofdtribune opgetrokken 
waarbij de infrastructuur van het sta-

In dit scenario wordt de tribune langs-
heen de Roderveldlaan in een latere 
fase gebouwd. Om het stadiongevoel 
ook in deze fase te bekomen, wordt 
aan deze zijde een kleinere staantri-
bune voorzien. In dit scenario is het 

Binnen het ruimtelijk concept van de 
strip kan het tankstation, gelegen op 
de hoek van de Berchemstadion-
straat en de Roderveldlaan, geïnte-
greerd worden. Rekening houdende 
met de richtlijnen van tankstations 
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dion en de jeugdwerking wordt geïn-
tegreerd en de potentie heeft om het 
nieuwe ‘kloppende hart’ van het 
sportpark te worden. 
Langsheen de Roderveldlaan komt 
een tweede tribune, voorbehouden 
voor de supporters van de bezoe-
kersploeg, waar de lokalen van de 
jeugdverenigingen kunnen in opge-
nomen worden. Het stadion krijgt een 
nieuw gezicht langsheen de Roder-
veldlaan en het sportpark heeft een 
nieuwe toegang die ruimtelijk duide-
lijk zichtbaar wordt.  
De strip biedt de mogelijkheid om 
enerzijds een pleinfunctie op te ne-
men als entree voor het stadion en 
het sportpark. Anderzijds biedt het de 
mogelijkheid om een gemengde ont-
wikkeling te realiseren van circa 
17.300m². 

mogelijk om de bestaande infrastruc-
tuur van beide jeugdverenigingen te 
behouden. 

kan het aanleunende programma 
(shop, mini supermarkt) geïntegreerd 
worden in de gemengde ontwikkeling 
in de strip. In het ontwerpend onder-
zoek betekent dit een toename van 
de ontwikkelbare oppervlakte tot 
circa 20.000m² vloeroppervlakte. 
  
 

 
2.2.9 RUP ALM 

 
Het RUP ALM is opgemaakt als gevolg van een positief planologisch attest dat door ALM Groep 
werd verkregen voor een bestaand vergader- en communicatiecentrum te Berchem, dewelke zich 
situeert op de kruising Filip Williotstraat x Berchemstadionstraat Het RUP ALM biedt het bedrijf 
de mogelijkheid om haar bestaande vergader- en communicatiecentrum uit te breiden en herin 
te richten. Dit impliceert dat de bestaande tuin en parkings deels kunnen worden bebouwd. Het 
ruimtelijk uitvoeringsplan werd goedgekeurd op 13 januari 2011.  
 

 

 

2-13: Grafisch plan RUP ALM (bron: stad Antwerpen) 
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2.2.10 RUP Roderveldlaan 

 
Het RUP Rodeveldlaan is eveneens opgemaakt als gevolg van een positief planologisch attest 
voor het Q8 servicestation, op de hoek van de Berchemstadionstraat x Roderveldlaan. Het posi-
tief planologisch attest liet toe dat de veranderingswerken aan het servicestation, in toepassing 
van Vlarem II voorwaarden, konden gebeuren. Tevens kon de bestaande shop uitbreiden en het 
shopconcept vernieuwd worden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd op 18 september 
2008.  
 

  
2-14: Grafisch plan RUP Roderveldlaan (bron: stad Antwerpen) 

 
2.2.11 BPA nr. 9/14 De Veldekens (Wijziging) 

 
Het BPA De Veldekens is goedgekeurd op 21 oktober 1989. Het gaat om het gebied ten noorden 
van de Berchemstadionstraat dat door dit BPA bestemd is voor eengezinswoningen, apparte-
menten, winkels, kantoren en handelscentra.  
Het BPA De Veldekens wijziging is goedgekeurd op 1 april 2007. 
 

 

 

2-15: BPA nr. 9/14 De Veldekens Wijziging (bron: stad Antwerpen) 

 
2.2.12 Heraanleg openbaar domein en parking Filip Williotstraat 

 
Ter hoogte van het congrescentrum ALM zal het openbaar domein heraangelegd worden. Door 
optimalisatie kunnen 49 bijkomende parkeerplaatsen voorzien worden, waardoor de parkeerca-
paciteit aan dit voorplein toeneemt tot 113 plaatsen. De ontsluiting wordt aangepast, er worden 
fietspaden voorzien en nieuwe groene zones aangelegd. De infrastructuurwerken zijn in het voor-
jaar van 2016 gestart. 
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2-16: Heraanleg openbaar domein Filip Williotstraat (bron: stad Antwerpen) 

 
2.2.13 Parkeeronderzoek zone Rooi en Veldekens 

 
In het Rooi is er sportinfrastructuur dat in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zal kennen en dus 
zal gaan groeien. Om die reden wordt er meer verkeer verwacht in de buurt, wat de parkeerdruk 
kan doen stijgen.  
Om te kunnen bepalen wat het effect is van deze nieuwe ontwikkelingen op het parkeren zal 
geven, werd een parkeeronderzoek uitgevoerd in de zone Berchem extra muros, waar de zone 
Rooi en Veldekens toe behoren.  
 
Het parkeeronderzoek bestaat uit een bezettingsgraadmeting en een parkeerduurmeting. Tijdens 
eerdere parkeeronderzoeken werd al een capaciteitsmeting uitgevoerd in april 2015. Het onder-
zoek werd uitgevoerd op: 
 Vrijdag 27 november van 16u tot 24u; 
 Zaterdag 28 november van 6u tot 22u; 
 Zondag 29 november van 8u tot 18u; 
 Woensdag 2 december van 6 tot 22u. 
 
Tijdens telrondes werden de nummerplaten van alle geparkeerde wagens elke twee uur geregi-
streerd. Om het aandeel bewoners per plaatsperiode en in de totale bezetting te achterhalen, 
werden de nummerplaten die tijdens de nachttelling van 2 april 2015 genoteerd zijn (we gaan 
ervan uit dat dit allemaal bewoners zijn) vergeleken met de genoteerde nummerplaten overdag. 
 
Om de resultaten van het parkeeronderzoek zo correct mogelijke te interpreteren werd navraag 
gedaan bij ALM of er events waren gepland tijdens de onderzoeksperioden. Hierbij werd volgende 
data aangeleverd: 
 Vrijdag 27/11 – 359 bezoekers (1 event); 
 Zaterdag 28/11 – 405 bezoekers (3 events); 
 Zondag 29/11 – 175 bezoekers (2 events); 
 Woensdag 2/12 – 153 bezoekers (geen events). 
 
Bovenstaande bezoekersaantallen geven echter geen informatie over het aandeel autogebruik 
en de piekbezetting op de verschillende onderzoeksperioden. Echter verschaft het wel enig in-
zicht in de interpretatie van het parkeeronderzoek. 
 
2.2.13.1 Afbakening onderzoeksgebied 
 
Het onderzoeksgebied omvat de deelgebieden zoals weergegeven in onderstaande figuur. Het 
parkeeronderzoek werd uitgevoerd met uitzondering van inventarisatie van private parkings, 
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maar wel met de parkings aan het sportterrein op het Rooi. Onder deelgebied 3 vallen volgende 
straten: 
 Roderveldlaan; 
 Berchemstadionstraat; 
 Karel Coggestraat; 
 Deel Veldekens, Langveld, Hoogveld, Grote Weide; 
 Filip Williotstraat (+ parking ALM); 
 Rooiplein. 
 
De totale parkeercapaciteit in het gehele onderzoeksgebied is vastgesteld op 2.367 parkeerplaat-
sen. In het gehele gebied geldt vrij parkeren. 
 

 
2-17: Afbakening deelonderzoeksgebieden parkeeronderzoek zone Rooi en Veldekens (bron: stad Antwer-
pen) 

 
2.2.13.2 Resultaatbespreking  
 
In onderstaande paragraaf worden de algehele conclusies van de studie weergegeven. Voor een 
meer gedetailleerde resultaatbespreking wordt verwezen naar de nota ‘Parkeeronderzoek zone 
Rooi en Veldekens’.  
 
Van belang voor plangebied het Rooi is deelgebied 3. Deelgebied 3 betreft de straten die het 
dichtst bij de sportfaciliteiten gelegen zijn. Ook liggen de parkings van de sportterreinen en ALM 
binnen dit gebied.  
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De overige deelgebieden ten noordwesten (2a) en zuiden (2b) van het plangebied betreffen in 
hoofdzaak woonstraten. Het is derhalve niet wenselijk dat een eventueel optredende parkeerdruk, 
uitgaande van de ontwikkelingen in het plangebied, worden afgewenteld in de woonstraten van 
deze deelgebieden. 
 
In onderstaande tabel is de gemiddelde bezetting en piekbezettingsgraad weergegeven voor 
deelgebied 3.  
In deze zone bedraagt de totale parkeercapaciteit op openbaar domein 817 parkeerplaatsen. 
 

 
 
Op vrijdag 27 november 2015 waren per meetperiode gemiddeld 463 of 57% van de parkeer-
plaatsen bezet. Er was een piek van 67% tussen 16u en 18u. Op zaterdag 28 november 2015 
waren per meetperiode gemiddeld 43% van de parkeerplaatsen binnen deelgebied 3 bezet. Op 
zaterdag bedroeg de piekbezetting 43%, deze piek wordt bereikt tussen 10u en 12u. Op dat mo-
ment stonden er 484 voertuigen geparkeerd in deelgebied 3. Gemiddeld waren op zondag 29 
november 59% van de parkeerplaatsen van deelgebied 3 bezet. De piekbezetting op zondag 
bedroeg 84% tussen 16u en 18u.  
De hoogste gemiddelde bezetting en piekbezetting werd gemeten op woensdag 2 december. Er 
waren per meetperiode gemiddeld 529 of 65% van de parkeerplaatsen bezet. De piekbezetting, 
die tussen 14u en 16u lag, bedroeg 93%. Er stonden toen 760 voertuigen geparkeerd in deelge-
bied 3. 
 
In onderstaande tabel wordt voor deelgebied 3 de bezettingsgraad per onderzoeksmoment weer-
gegeven. Daarnaast is weergegeven wat het aandeel bewoners ten opzichte van de totale capa-
citeit is en wat het aandeel bewoners is ten opzichte van de totale bezetting. 
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Uit bovenstaande blijkt dat de bezettingsgraad over de verschillende waarnemingsperioden eer-
der laag was. De gemiddelde bezettingsgraden lagen tussen de 43% en 65%. Op woensdag 
waren er wel momenten (12u-16u) dat de parkeerbezetting oploopt tot boven de 90%. Tijdens 
deze perioden bedroeg het aandeel bewonersparkeren slechts 5%, waardoor 88% van de par-
keerbezetting niet-bewonersparkeren betrof. Het hoge aandeel niet-bewonersparkeren is ver-
moedelijk te wijten aan werknemers van de aanwezige kantoorcomplexen die in dit deelgebied 
parkeren. Een vermoeden dat wordt gesterkt door het feit dat de parkeerbezetting na 18u (einde 
werkdag) halveert. 
Verder blijkt dat een woensdag de langste parkeerduur kent. Gemiddeld staan voertuigen hier 6u 
geparkeerd, 43% van de parkeerders staat langer dan 4u geparkeerd. Gezien het lage aandeel 
aan bewonersparkeren op deze dag, bevestigt dit het vermoeden dat de openbare parkeerplaat-
sen binnen dit deelgebied hoofdzakelijk worden gebruikt door werknemers van de aanwezige 
kantoorfuncties. 
 
In functie van mogelijke events in ALM blijkt uit het parkeeronderzoek dat op vrij- en weekendda-
gen er nog voldoende parkeercapaciteit voorhanden is op het openbare domein. Op deze onder-
zoeksperioden waren er immers events geprogrammeerd. Op woensdag blijkt evenwel dat er 
geen events waren gepland in ALM en dat de resultaten van het parkeeronderzoek op deze dag 
dus niet uitgaan van een worst-case scenario waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke 
evenementen. 
 
2.3 Bestaande infrastructuur 
 
2.3.1 Fietsers en voetgangers 

 
Het plangebied wordt omringd door enkele bovenlokale fietsroutes. Belangrijke fietsverbindingen 
nabij het plangebied zijn het Ringfietspad ten noorden en de fietsostrade tussen Antwerpen en 
Mechelen, langsheen de Roderveldlaan.  
De Fruithoflaan en de Grote Steenweg zijn door de provincie geselecteerd als functionele fiets-
routes. 
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De Roderveldlaan en het Ringfietspad werden eveneens opgenomen in het recreatieve fietsrou-
tenetwerk. 
De fietsoversteek onder de sporenbundel t.h.v. de Berchemstadionstraat verbindt het plangebied 
met de wijk Groenenhoek. Deze fietsroute werd echter niet opgenomen in het bovenlokaal of 
recreatief fietsroutenetwerk. De spoorwegtunnel zal in samenwerking met Infrabel heringericht 
worden. 
 
In de nabije omgeving van het projectgebied bevinden zich momenteel geen Vélo-stations. De 
stad Antwerpen gaat in de nabije toekomst het Vélo-systeem uitbreiden over quasi alle districten, 
waardoor verwacht wordt dat er in de omgeving van het Rooi ook een aantal stations zullen ko-
men. 
 

 
2-18: Uitsnede Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Bron: Provant) 

 
Het plangebied kent een goede doorwaadbaarheid. Er is een noordoostgerichte looproute langs-
heen de aanwezige sportinfrastructuren. 
Aan de zuidzijde van het plangebied loopt een wandelweg die de Herman Vosstraat verbindt met 
de Roderveldlaan. Er zijn een 2-tal doorstelen (via draaimolenpoortjes) tussen het Rooi en de 
wandelweg.  
Langsheen de voornaamste ontsluitingswegen van het plangebied is een fijnmazig netwerk van 
voetpaden aanwezig. 
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2-19: Uitsnede voetgangersnetwerk (Bron: OpenStreetMap) 

 
In relatie met de bus- en tramhalteinfrastructuur (zie par. 2.3.2.1) worden de meest voor de hand 
liggende looproutes richting plangebied besproken op basis van de aanwezige voetgangersinfra-
structuur. 
 
De bushalteinfrastructuur situeert zich in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied, langs-
heen de Roderveldlaan. Langsheen de Roderveldlaan en Berchemstadionstraat bevinden zich 
voldoende brede voetpaden.  
Aan de kruising met de Berchemstadionstraat bevinden zich zebrapaden op alle takken van de 
kruising. Voetgangers beschikken hier over een voldoende lange groentijd. Ter hoogte van de 
toegang naar de stadioninfrastructuur zijn geen zebrapaden aanwezig in de Berchemstadion-
straat. De weginrichting werd hier wel verhoogd aangelegd en de tussenberm werd verkeersvrij 
gemaakt zodoende keerbewegingen hier uitgesloten zijn.  
 
De tramhalteinfrastructuur situeert zich langsheen de Grote Steenweg. De halte Jan Moorkens 
en Pulhof zijn binnen het ruimere invloedsgebied van de site Het Rooi gelegen. De tramhaltes 
zijn in een centrale trambedding gelegen en de voetgangersoversteken zijn beveiligd met een 
verkeerslichtenregeling. 
Langsheen de N1 zijn voldoende brede voetpaden aanwezig. Vanaf de halte Jan Moorkens be-
treft de meest aangewezen route voor voetgangers richting plangebied langsheen de Jan Moor-
kensstraat. Ook hier zijn er voetpaden aanwezig langs beide zijden van de weg en voldoende 
uitgebouwd voor grotere groepen voetgangers. De kruispunten met de kruisen woonstraten wer-
den verhoogd aangelegd. Hier zijn geen zebrapaden aanwezig. Verderop zijn de kruising met de 
Filip Williotstraat en Berchemstadionstraat wel uitgerust met voetgangersoversteken op alle tak-
ken van de kruising. De voetpaden in zowel de Filip Williotstraat als Berchemstadionstraat werden 
recentelijk heraangelegd en zijn voldoende breed. 
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Vanuit de halte Pulhof is de meest aangewezen route via de Pulhoflaan, Filip Williotstraat en 
Berchemstadionstraat. De voetgangersvoorzieningen langsheen de Filip Williotstraat werden in 
bovenstaande reeds besproken.  
Aangenomen wordt dat voetgangers hierbij de parking van ALM zullen nemen richting Berchem-
stadionstraat. Op de kruising van de Pulhoflaan met de Filip Williotstraat bevinden zich geen 
voetgangersoversteken. 
 
2.3.2 Openbaar vervoer 

 
2.3.2.1 Tram- en buslijnen 
 
Het plangebied is rechtstreeks ontsloten door de buslijnen 90, 91 en 92 die via de Roderveldlaan 
en Fruithoflaan passeert.  
De halte ‘Roderveldlaan’ situeert zich in de onmiddellijke nabijheid van de Berchemstadionstraat. 
 

Lijn Frequentie 
Lijn 90: Lier – Mortsel – Berchem Station 1 à 6/u 
Lijn 91: Waarloos – Mortsel – Berchem Station  1 à 2/u 
Lijn 92: Kontich Station – Mortsel – Berchem Station  1 à 2/u 

 
Ter hoogte van de N1 rijden twee hoogfrequente tramlijnen (lijn 7 en 15) die de verbinding vormen 
tussen Mortsel en het stadscentrum. De halteplaatsen ‘Jan Moorkens’ en ‘Pulhof’ bevinden zich 
op ca. 1,1 kilometer van het plangebied.  
 

Lijn Frequentie 
Lijn 7: Sint-Pietersvliet – Mortsel  5 à 6/u 
Lijn 15: Linkeroever – Boechout  6 à 8/u 

 
2.3.2.2 P+R 
 
Onderstaande kaart geeft de situering weer van de P+R (park and rides) in de nabijheid van het 
plangebied.  
Van belang voor onderhavig plangebied zijn de P+R Capenberg (Boechout) en Blancefloer (Lin-
keroever). Van hieruit kan tramlijn 15 genomen worden die in de onmiddellijke nabijheid het plan-
gebied halteert.  

2-20: Situering Park and ride (Bron: stad Antwerpen) 
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Tramlijn 15 ontsluit eveneens nog de centrumparking van Mortsel, met een capaciteit voor 176 
fietsen en 505 voertuigen. 
 

 
2-21: Uitsnede netplan De Lijn (Bron: De Lijn) 

 
Zowel het regionale station van Berchem als het station van Mortsel (Deurnesteenweg) liggen op 
ca. 1,5 kilometer van het plangebied. Over deze afstand doe je te voet ca. 20 minuten en met de 
bus (incl. wachttijd) een 7-tal minuten.  
Aangezien de te ontwikkelen functies binnen het plangebied eerder van lokaal belang zijn, wordt 
aangenomen dat het gebruik van de trein als hoofdvervoermiddel vrijwel onbestaande is. 
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2.3.3 Gemotoriseerd verkeer 

 
2.3.3.1 Ontsluitingsstructuur 
 
Door de ligging binnen stedelijk gebied wordt het plangebied ontsloten door een netwerk van 
(woon)straten.  
De aanwezigheid van een netwerk van ontsluitingswegen zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen 
dat het verkeer zich meer diffuus zal verspreiden. 
Binnen het plangebied wordt evenwel geen bijkomende infrastructuur voorzien voor gemotori-
seerd verkeer. Doorsteekbewegingen met de wagen doorheen het plangebied zullen dus onmo-
gelijk blijven. 
 
De voornaamste wegen ter ontsluiting van het plangebied zijn Roderveldlaan, de Berchemstadi-
onstraat en de Filip Williotstraat. Aan de onderzijde wordt het plangebied begrensd door de wan-
delweg, in het verlengde van de Herman Vosstraat. 
 
Via de Roderveldlaan heeft men aansluiting naar de R10 (Singel). Via de Fruithoflaan heeft men 
rechtstreeks aansluiting op de N1 waarbij men ten noorden aansluiting heeft op de E19 (complex 
Berchem) en ten zuiden op de R11 en N10. 
Ten oosten vormt de Filip Williotstraat een verbinding tussen het plangebied en de Fruithoflaan. 
 
2.3.3.2 Wegvakken 
 
De Berchemstadionstraat betreft de ‘hoofdontsluiting’ voor het merendeel van de functies in het 
plangebied (alsook het stadion) en betreft de verbinding tussen de Filip Williotstraat en de Roder-
veldlaan. De Berchemstadionstraat betreft een 2x1 rijstrokenweg met een brede groene midden-
berm. Op regelmatige afstand zijn verharde doorsteken in de middenberm om keerbewegingen 
mogelijk te maken. 
In de huidige situatie zijn er langs weerskanten van de rijbaan langsparkeerstroken aanwezig. Op 
sommige plaatsen zijn er eveneens langsparkeerstroken voorzien in de brede middenberm. 
Het snelheidsregime is zonaal afgebakend en bedraagt 50km/u. Langs weerszijden van de rij-
baan is een gecombineerd fiets-voetpad gelegen. 
 

 
2-22: Berchemstadionstraat t.h.v. hoofdingang Koninklijke Berchem sport (Bron: Google Maps) 

 
In het mobiliteitsplan is de Roderveldlaan geselecteerd als een wijkweg en geeft aansluiting op 
de R10. 
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De Roderveldlaan heeft een 2x1 rijstrokenprofiel met een verharde niet-overrijdbare middenberm. 
In beide richtingen langs de Roderveldlaan zijn parkeerstroken voorzien. In de richting van de 
Posthofbrug is dit een strook voor langsparkeren, terwijl dit in de andere richting schuinparkeren 
is.  
Het snelheidsregime is vastgelegd op 50km/u. Er zijn tevens vrijliggend verhoogde fiets- en voet-
paden langs beide kanten van de rijweg voorzien 
 

 
2-23: Roderveldlaan t.h.v. kruising Berchemstadionstraat (Bron: Google Maps) 

 
De Fruithoflaan beschikt over een 2x2 rijstrokenprofiel met een niet-overrijdbare middenberm die 
ter hoogte van de zijstraten wordt onderbroken. Hierdoor worden de zijstraten bereikbaar voor 
beide richtingen en kan het verkeer een keerbeweging uitvoeren. Het fietsverkeer verloopt ge-
mengd met het gemotoriseerde verkeer. Er zijn wel voetpaden voorzien langs beide kanten van 
de rijweg.  
Er zijn tevens langsparkeerstroken voorzien langsheen de rijweg, en dit voor beide richtingen. 
Het snelheidsregime bedraagt 50km/u.  
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2-24: Fruithoflaan t.h.v. achterzijde plangebied (Bron: Google Maps) 

 
De Filip Williotstraat betreft een 1x2 rijstrokenweg met verblijfskarakter. Er bevinden zich (vrijlig-
gend) verhoogde enkelrichtingsfietspaden langs weerzijden van de weg. Er zijn eveneens voet-
paden voorzien.  
Over quasi het ganse tracé van de rijweg zijn langs weerszijden langsparkeerstroken voorzien. 
Het snelheidsregime bedraagt 50km/u.  
 

 
2-25: Filip Williotstraat t.h.v. plangebied (Bron: Google Maps) 

 
2.3.3.3 Kruispunten 
 
Het kruispunt van de Roderveldlaan met de Berchemstadionstraat betreft een verkeerslichtenge-
regeld 3-takskruispunt.  
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In de Roderveldlaan zijn voorsorteerstroken aanwezig richting Berchemstadionstraat. De door-
gaande as in de Roderveldlaan kent hierdoor een asverspringing op het kruispunt. In de Ber-
chemstadionstraat bevinden zich geen voorsorteerstroken. De verkeerslichtenregeling is niet-
conflictvrij geregeld. 
 
Op de verschillende takken van de kruising zijn fiets- en voetgangersoversteken aanwezig met 
voldoende lange groentijd. 
 

 
2-26: kruispunt Roderveldlaan - Berchemstadionstraat (Bron: Google Maps) 

 
De aansluiting van de Roderveldlaan op de Fruithoflaan betreft een voorrangsgeregelde kruising 
waarbij de voorrangsweg de as Fruithoflaan – Roderveldlaan (richting noorden) betreft. Het tracé 
van de Roderveldlaan ten zuiden van de Fruithoflaan takt hier ondergeschikt op aan. Ter hoogte 
van de kruising is eveneens een keerlus gesitueerd in de Fruithoflaan. 
 
Er zijn voetgangersoversteken gesitueerd in de Fruithoflaan. De fietsoversteken zijn niet in de 
voorrang gelegen. 

 
2-27: kruispunt Roderveldlaan - Fruithoflaan (Bron: Google Maps) 
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Het kruispunt van de Fruithoflaan met de Filip Williotstraat (ten zuidwesten van het plangebied) 
betreft een uitgesponnen lichtengeregelde 4-takskruising. Door de brede middenberm (uitgerust 
met steunlichten) is het kruisingsvlak groot. 
 
Op alle takken van de kruising zijn fiets- en voetgangersoversteken aanwezig. De brede midden-
berm in de Fruithoflaan laat een gefaseerde oversteek toe. Ter accentuering zijn op het kruisings-
vlak fietsstroken aangebracht. 
 

 
2-28: kruispunt Fruithoflaan - Filip Williotstraat (Bron: Google Maps) 

 
Ten noordwesten van het plangebied situeert zich de kruising van de Filip Williotstraat met de 
Berchemstadionstraat.  
De kruising betreft een voorrangsgeregeld 3-takskruispunt met een normale voorrangsregeling 
(voorrang van rechts). Er bevinden zich voetgangersoversteken op quasi alle takken van de krui-
sing. Er zijn tevens ook fietsoversteken aanwezig. 
 

 
2-29: kruispunt Filip Williotstraat - Berchemstadionstraat (Bron: Google Maps) 
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2.3.3.4 Parkeren  
 
Uit de parkeerstudie1 volgt dat de totale parkeercapaciteit in het gehele onderzoeksgebied is 
vastgesteld op 2.367 openbare parkeerplaatsen. Voor deelgebied 3, van belang voor plangebied 
het Rooi, bedraagt de totale parkeercapaciteit 817 plaatsen. 
Er is een private parking ter hoogte van het stadion (79 ppl.), die bereikbaar is via de Berchem-
stadionstraat. Ook ALM (96 ppl.) en Anntec beschikken over private parkeerplaatsen. Verder zijn 
er publieke parkeermogelijkheden ter hoogte van de middenberm en rijweg van de Berchemstadi-
onstraat (164 ppl.) en op de hoek van de Filip Williotstraat en de Berchemstadionstraat, aan het 
congrescentrum ALM (55 ppl.). Er zijn ook een aantal parkeerplaatsen langs en dwars op de 
rijrichting ter hoogte van de Roderveldlaan (230 ppl.). In het gehele gebied geldt vrij parkeren. 
 
2.4 Gebruik verkeersnetwerken 
 
2.4.1 Verkeerstellingen 

 
Om een kwantitatief beeld te krijgen van het huidig druktebeeld in de omgeving van het plange-
bied werden kruispunttellingen uitgevoerd. In overleg met de stad Antwerpen en rekening hou-
dend met de voorgestelde scenario’s werden deze tellingen uitgevoerd op woensdag 27/01, vrij-
dag 29/01, zaterdag 30/01 en zondag 21/02. 
De telling van zondag 21/02 werd uitgevoerd tijdens de voetbalmatch Berchem Sport – Sprimont. 
 
De kruispunttellingen werden uitgevoerd ter hoogte van volgende kruisingen: 
 Berchemstadionstraat – Filip Williotstraat; 
 Roderveldlaan – Arbeiderslaan;  
 Berchemstadionstraat – Roderveldlaan. 
 
Op onderstaande figuur zijn de verschillende locaties van de kruispunttellingen weergegeven. 
 

 
2-30: Locaties kruispunttellingen 

 
Op woensdag werden de tellingen uitgevoerd van tussen 15u en 18u. Op vrijdag tussen 16u en 
19u. Op zaterdag tussen 17u en 20u. Op zondag tussen 14u en 15u en tussen 16u45 en 17u45. 
Het druktebeeld van de kruispunten wordt hierna weergegeven voor de drukste uren van de ver-
schillende meetperioden. 
 
                                                                 
1 Parkeeronderzoek zone Rooi en Veldekens 
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2.4.1.1 Berchemstadionstraat – Filip Williotstraat  
 

  

  
  

 

 

 
2.4.1.2 Roderveldlaan – Arbeiderslaan 
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2.4.1.3 Berchemstadionstraat – Roderveldlaan 
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3 Mobiliteitsprofiel 

Het mobiliteitsprofiel geeft een beschrijving van de aard en de omvang van de verplaatsingen die 
het project bij exploitatie zal of kan genereren. Het mobiliteitsprofiel is zuiver projectgebonden. 
 
Voor het bepalen van het verkeersgenererend effect wordt gebruik gemaakt van richtcijfers ge-
hanteerd uit het ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudie’ van het departement MOW, afdeling 
Beleid (2009) en uit het de CROW publicatie 317: ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ 
(2012).  
Eveneens wordt gebruik gemaakt van kencijfers en ervaringscijfers welke worden ondersteund 
door een analyse van gelijkaardige ontwikkelingen. Deze cijfers hebben hun deugdelijkheid in het 
verleden reeds bewezen. 
 
De totale verkeersgeneratie wordt zowel gevormd door de verkeersgeneratie van zowel werkne-
mers als bezoekers, op basis van aanwezigheidscijfers per typeactiviteit, het auto-aandeel in de 
vervoerswijzekeuze en de autobezettingsgraad. 
 
3.1 Aard en omvang van het project 
 
Toekomstig zal het bestaande voetbalstadion en de infrastructuur van de jeugdwerking vernieuwd 
worden. 
Een mogelijke invulling van het plangebied het volgende bevatten: 
 De (gefaseerde) ontwikkeling van een voetbalstadion met een maximale capaciteit voor 7.000 

à 8.000 toeschouwers; 
 Een gemengde ontwikkeling in de strip van ca. 20.000m², waarvan: 

o 8.000m² assistentiewoningen; 
o 8.000m² appartementen; 
o 4.000m² retail (2.000m² retailhandel en 2.000m² lokale handelszaken, met entiteiten 

≤ 500m²)  
 
In onderstaande par. 3.2 wordt de verkeersproductie- en attractie van de verschillende geplande 
ontwikkelingen apart besproken. 
 
3.2 Verkeersproductie- en attractie 
 
3.2.1 Voetbalstadion 

 
Voor de berekening van de verkeersproductie- en attractie wordt gebruik gemaakt van kencijfers 
en ervaringscijfers welke worden ondersteund door een analyse van gelijkaardige voetbalstadi-
ons. 
Deze gegevens worden vervolgens geëxtrapoleerd op basis van de voorziene capaciteit van het 
stadion. Voor de verkeersgeneratie wordt uitgegaan van een worst-case scenario, m.a.w. een 
volledige bezetting van de beschikbare capaciteit van het stadion. 
 
Voor voetbalwedstrijden wordt onderscheid gemaakt naar enerzijds de eigen supporters en an-
derzijds de bezoekende supporters. Bijkomend zullen er ook VIPs en seathouders aanwezig zijn, 
al kan geacht worden dat hun aandeel eerder beperkt is. 
Het mobiliteitsgedrag van deze types bezoekers is fundamenteel verschillend van elkaar. Er 
wordt uitgegaan van 85% eigen supporters, 10% bezoekende supporters en 5% VIPs en seathou-
ders. 
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Voor het aandeel eigen supporters wordt uitgegaan van een auto-aandeel van ca. 70% en een 
gemiddelde bezettingsgraad van 2,5 à 3 bezoekers per wagen. Merk op dat het aandeel autoge-
bruik een eerder hoge aanname is die naar verwachting in de huidige situatie met moeite wordt 
bereikt gezien de eerder lokale aantrekkingskracht van Berchem Sport. Dit gezegd, betekent dit 
dat de huidige veronderstelling van het autogebruik als een worst-case inschatting kan worden 
opgevat. 
Het inleggen van supportersbussen voor de thuisaanhang is zeer gering, daar aangenomen wordt 
dat het merendeel van de supporters op beperkte afstand van het stadion wonen, en dat diegenen 
die verderaf wonen, wonen te verspreid. Er is weet van één officiële supportersclub van Konin-
klijke Berchem Sport met standplaats in Stekene. Per wedstrijd genereert deze fanclub gemiddeld 
één busverplaatsing. Indien promotie naar 2e klasse kan worden afgedwongen, zal dit aantal ver-
moedelijk wel toenemen. 
Het aandeel (brom-)fiets wordt ingeschat op 10%.  
 
Voor de bezoekende supporters is het aandeel autobussen klassiek vrij aanzienlijk. Bij topwed-
strijden geldt een zogenaamde combiregeling, waarbij bezoekende supporters verplicht met sup-
portersbussen moeten komen. Bij overige wedstrijden wordt verwacht dat het aantal bezoekende 
supporters eerder beperkt is tot enkele tientallen. 
In onderhavige studie wordt uitgegaan van 25% autogebruik door de bezoekende supporters. De 
bezettingsgraad wordt begroot op 3 bezoekers per wagen. De overige supporters maken gebruik 
van de voorziene busregeling. De capaciteit van een autocar bedraagt gemiddeld 50 plaatsen. 
 
Voor de VIPs en seathouders wordt uitgegaan van 100% autogebruik en een gemiddeld bezetting 
van 2 bezoekers per wagen.  
 
Vermits niet alle supporters op hetzelfde moment (in hetzelfde uur) toekomen, wordt een sprei-
ding in de tijd voorgesteld.  
We veronderstellen dat 30% van alle personenwagens in het 2e uur voor de wedstrijd toekomen. 
De overige 70% komt toe in het laatste uur voor aanvang van de wedstrijd. Ook voor het vertrek 
van de supporters geldt een spreiding in tijd. Uit onderzoek2 blijkt dat 35% vertrekt binnen 30 
minuten na de wedstrijd. Nog eens 30% tussen 30 en 60 minuten. Tussen 60 en 90 minuten 
vertrekt 25%. De overige 10% vertrekt nog later. 
 
3.2.2 Assistentiewoningen 

 
In de strip wordt een ontwikkeling voorzien van 8.000m² bvo aan assistentiewoningen. Op basis 
van informatie die door de stad werd aangeleverd, bedraagt de gemiddelde vloeroppervlakte per 
woonentiteit tussen de 65 à 85m².  
 
Op basis van bovenstaand programma kunnen dus bijgevolg 94 à 123 assistentiewoningen wor-
den gerealiseerd.  
In de publicatie ‘kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ van het CROW (publicatie 317, oktober 
2012) zijn kengetallen opgenomen voor aanleunwoningen en serviceflats. Hier wordt aangeno-
men dat per assistentiewoning (sterk stedelijk, centrumgebied) gemiddeld 0,4 motorvoertuigbe-
wegingen per werkdagetmaal worden gemaakt.  
Het fietsgebruik bij assistentiewoningen kan als te verwaarlozen worden ingeschat. 
 
Er wordt voorts aangenomen dat er dagelijks 3 bezoekers per 10 wooneenheden naar de assis-
tentiewoningen komen. Het aandeel autogebruik wordt ontleend aan het OVG3 4.5 (2012-2013). 
Voor het motief ‘iemand een bezoek brengen’ bedraagt het autogebruik 71,5%, waarvan 49,6% 
als autobestuurder.  
 

                                                                 
2 Mobiliteitsonderzoek Arke Stadion Twente, 2007 
3 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, versie 4.5 (september 2012 - september 2013) 
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Naast bewoners en bezoekers zijn er ook hulpverstrekkers in functie van de assistentiewoningen. 
Het gaat hier zowel om verzorgend personeel als logistieke hulp. Er wordt uitgegaan van maxi-
maal 0,2 hulpverstrekkers per wooneenheid (met zeer uiteenlopende aanwezigheden). Hun au-
togebruik wordt vastgelegd op 100%. 
 
De totale verkeersgeneratie (in en uitgaande stromen) van de assistentiewoningen op etmaalba-
sis kan dan als volgt weergegeven worden: 
 

 Bewoners Bezoekers Hulpverstrekkers Totaal 
 personenwagen 38 à 49 14 à 18 19 à 25 71 à 92 

 
3.2.3 Appartementswoningen 

 
Naast de ontwikkeling van assistentiewoningen zal in de strip bijkomend 8.000m² bvo voorzien 
worden voor appartementswoningen. Vanuit de stad wordt aangegeven dat de gemiddelde vloer-
oppervlakte vermoedelijk zal schommelen tussen de 85 à 95m². 
Het betreft hierbij 84 à 94 appartementen die bijkomend kunnen ontwikkeld worden binnen de 
strip. 
 
De gemiddelde gezinsgrootte in Berchem wordt ontleend aan de meest recente gegevens van 
de buurtmonitor Antwerpen4, d.i. 2,03 personen per huishouden. Voor de raming van de verkeers-
generatie wordt gebruik gemaakt van de kencijfers uit het OVG 4.5. Hieruit blijkt dat elke persoon 
gemiddeld 2,1 woninggerelateerde verplaatsingen maakt per dag. 
Voor de bepaling van de ‘modal-split’ wordt gestoeld op de kencijfers van richtlijnenboek Mobili-
teitseffectenstudies5. Hieruit blijkt dat het gemiddelde autogebruik (bestuurder) van woning-gere-
lateerde verplaatsingen 44% bedraagt. 
 
Naast de bewoners zorgen ook bezoekers voor een bepaalde verkeersgeneratie. Volgens het 
richtlijnenboek kan een richtcijfer van 0,3 bezoekers per wooneenheid per dag gehanteerd wor-
den. Deze omvat zowel de heen- als de terugreis. 
Ongeveer 2/3 van alle woon-visiteverplaatsingen gebeuren met de auto (41% als bestuurder). 
  

 Bewoners Bezoekers Totaal 
 personenwagen 158 à 176 10 à 12 168 à 188 

 
3.2.4 Retail 

 
Binnen de strip zal eveneens 4.000m² bvo retail worden voorzien. Volgens de stad is de meest 
wenselijke scenario dat de helft van de voorziene bvo zal ingevuld worden door een retailhandel 
(vb. supermarkt).  
De overige helft zal worden ingevuld door lokale handelszaken, in entiteiten kleiner dan 500m² 
bvo. 
 
In CROW-publicatie 317 is aangegeven dat de verkeersgeneratie voor een fullservice supermarkt 
(gemiddelde waarde van het minimale en maximale kencijfer) 73,5 mvt/etmaal per 100m² be-
draagt. Het aandeel bezoekers bedraagt hierbij 99%. 
De overige retail binnen het plangebied zal hoofdzakelijk van lokaal belang zijn, en vermoedelijk 
niet aanvullend zijn op het supermarktassortiment. Deze lokale handelszaken zullen dus naar 
verwachting minder verkeer genereren. De berekening van de verkeersgeneratie gebeurt op ba-
sis van CROW kencijfers voor een klein wijkcentrum, d.i. een ondersteunend winkelgebied (voor-
namelijk voor doelgerichte boodschappen) die een aanvulling vormen op de binnenstad of het 
hoofdwinkelgebied van een kern in de gemeente. De verkeersgeneratie bedraagt 49 mvt/etmaal 
per 100m². Het aandeel bezoekers is 98%. 

                                                                 
4 http://www.antwerpen.buurtmonitor.be  
5 Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies, MOW-BMV, oktober 2009 

http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/
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Voor zowel de fullservice supermarkt als de lokale handel wordt geacht dat leveringen op dagba-
sis beperkt zijn en dat deze geschieden buiten de traditionele spitsmomenten op werkdagen. 
 

 Bezoekers Werknemers Totaal 
 personenwagen 2.415 35 2.450 

 
3.3 Samenvattend mobiliteitsprofiel 
 
In onderstaande wordt de geprognosticeerde verkeersgeneratie (in pae6) weergegeven van de 
verschillende geplande functies voor een aantal kritische momenten. Het betreft volgende tijd-
stippen: 
 Woensdagnamiddag; 
 Vrijdagavond met o.a. futsalwedstrijd van 1.000 supporters; 
 Zaterdag; 
 Zaterdag met voetbalwedstrijd 8.000 supporters; 
 Zondag met voetbalwedstrijd 1.000 supporters; 
 Zondag met voetbalwedstrijd 3.000 supporters. 
 
Dit betekent dat het procentueel aandeel van het aantal verplaatsingen van de diverse functies 
wijzigt voor de verschillende momenten. In onderstaande worden voor de afzonderlijke tijdstippen 
een aantal aannames geformuleerd voor wat betreft het aandeel aan productie en attractie. 
 
 Woensdagnamiddag (17u-18u): 

Voor de verkeersgeneratie op woensdagnamiddag wordt uitgegaan van het drukste uur van 
de kruispunttellingen, nl. van 16u45-17u45 hetgeen de vooropgestelde periode quasi bena-
dert. 
Het voetbalstadion genereert op dat moment geen verkeer, de sportinfrastructuur daarente-
gen wel (m.n. trainingen, etc.). De verkeersgeneratie die hieraan verbonden is, zit echter al 
vervat in de huidige kruispunttellingen dus de nieuwe sportinfrastructuur genereert geen bij-
komend verkeer. 
Voor de assistentiewoningen wordt aangenomen dat 10% van de verplaatsingen van de be-
woners plaatsvinden tijdens deze periode. Het aandeel in- en uitgaand verkeer kan geacht 
worden gelijk verdeeld te zijn. De verkeersgeneratie van bezoekers bedraagt 25%, allen in-
gaand. Het aandeel hulpverstrekkers wordt verwacht 30% te zijn. Hiervan is 20% ingaand- 
en 80% uitgaand. 
Uitgaande van het richtlijnenboek bedraagt het aandeel woninggerelateerde verplaatsingen 
van appartementswoningen tijdens deze periode 8,4%. Hiervan betreft 70% een aankomst 
en 30% een vertrek. Nog volgens het richtlijnenboek bedraagt het aandeel ingaande bezoe-
kers 6,0% van het totaal aantal autobezoekers op etmaalbasis. Voor uitgaande bezoekers is 
dit 11,8%. 
Voor de berekening van de verkeersgeneratie van de fullservice supermarkt en de lokale 
handelszaken wordt voor beiden eenzelfde aandeel bezoekers en werknemers veronder-
steld. Volgens het richtlijnenboek bedraagt het aandeel bezoekers 10,5% tijdens deze peri-
ode. Met een gemiddelde verblijfsduur van minder dan 30 minuten wordt verondersteld dat 
zowel in- als uitgaande bewegingen gelijk verdeeld zijn. Volgens datzelfde richtlijnenboek 
bedraagt het aandeel werknemers in diezelfde periode 65%. Het betreft hierbij enkel uit-
gaande bewegingen. 

 
 Vrijdagavond met o.a. futsalwedstrijd van 1.000 supporters (20u-21u): 

Uitgaande van de futsal-kalender gaan de meeste thuiswedstrijden door vanaf 21u. Voor de 
verkeersgeneratie van een futsalwedstrijd worden dezelfde aannames gebruikt als bepaald 
voor een voetbalwedstrijd (zie par. 3.2.1). 
Voor de assistentiewoningen wordt geacht dat er geen verkeer meer uitgaat van bewoners 
en bezoekers op dit uur. Het aandeel hulpverstrekkers wordt geacht 10% te bedragen. Het 
betreft enkel uitgaand verkeer.  

                                                                 
6 Pae: personenauto-equivalent is een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een 
personenauto. Een personenwagen wordt gelijkgesteld aan 1, een bus of vrachtwagen krijgt de waarde 2. 
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Voor de verkeersgeneratie van de appartementen wordt gestoeld op de kencijfers van CAR 
Vlaanderen7. Voor een vrijdag tussen 20u-21u bedraagt het aandeel verkeersgeneratie 
3,11%. Er wordt aangenomen dat in- en uitgaande bewegingen gelijk verdeeld zijn. Het aan-
deel uitgaande bezoekers bedraagt 5%. 
De retail genereert op dit tijdstip, zowel voor wat betreft bezoekers als werknemers, geen 
verkeer meer. 

 
 Zaterdag (17u-18u): 

Er wordt geen verkeer gegenereerd door het voetbalstadion. De verkeersgeneratie van de 
sportinfrastructuur zit reeds vervat in de huidige kruispunttellingen. 
Voor de assistentiewoningen wordt aangenomen dat bewoners tijdens deze periode 15% van 
het dagelijks aantal verplaatsingen genereren. Hiervan is 70% ingaand. Verder wordt gesteld 
dat het aandeel bezoekers 20% bedraagt (50/50 verdeling productie-attractie). De hulver-
strekkers zorgen bijkomend voor 10% van de ingaande verplaatsingen. 
Op basis van de kencijfers van CAR Vlaanderen worden op zaterdagnamiddag 7,70% van 
de verplaatsingen gegenereerd. Ook hier wordt verondersteld dat het aandeel in- en uit-
gaande bewegingen gelijk verdeeld zijn. Het bezoekersverkeer wordt tijdens deze tijdsperi-
ode als verwaarloosbaar geacht. 
Volgens het richtlijnenboek bedraagt het aandeel bezoekers op deze periode in het weekend 
5,2%. Ook hier kan aangenomen worden dat, gezien de beperkte verblijfsduur van winkel-
verkeer, dat het aantal in- en uitgaande bewegingen gelijk verdeeld zijn. Voorts wordt aange-
nomen dat het aandeel werknemersverkeer in diezelfde periode 80% bedraagt. Het betreft 
hierbij enkel uitgaande bewegingen. 
 

 Zaterdag (17u-18u) met voetbalwedstrijd 8.000 supporters: 

Hierbij worden dezelfde aannames gedaan zoals deze werden gebruikt voor dezelfde periode 
op een zaterdag.  
Op datzelfde moment zal wel een voetbalwedstrijd plaatsvinden voor 8.000 toeschouwers. 
Voor de verkeersgeneratie wordt aangenomen dat het uur voor het begin van de wedstrijd 
maatgevend is. 
 

 Zondag (14u-15u) met voetbalwedstrijd 1.000 supporters: 

De verkeerstellingen op zondag (zie par. 2.4.1) werden uitgevoerd tijdens de voetbalwedstrijd 
Berchem Sport – Sprimont. Volgens info die door de opdrachtgever werd aangeleverd, waren 
tijdens deze wedstrijd 700 supporters aanwezig. Om een overschatting van de verkeersge-
neratie te vermijden, worden voor deze periode 300 toeschouwers extra gegenereerd. Voor 
deze extra verkeersgeneratie worden dezelfde aannames gebruikt als bepaald voor een voet-
balwedstrijd (zie par. 3.2.1). 
Voor de assistentiewoningen wordt eenzelfde aanname gedaan voor wat betreft de verkeers-
generatie van bewoners als op een zaterdagmiddag, nl. een aandeel van 15% van het dage-
lijks aantal verplaatsingen. Verder wordt gesteld dat het aandeel bezoekers 40% bedraagt. 
Hiervan is 2/3 aankomend en 1/3 vertrekkend. Er worden geen verplaatsingen gemaakt door 
hulpverstrekkers.  
Op zondag worden volgens van de kencijfers van CAR Vlaanderen 7,13% van de verplaat-
singen gegenereerd. Ook hier wordt verondersteld dat het aandeel in- en uitgaande bewe-
gingen gelijk verdeeld zijn. Het bezoekersverkeer wordt verondersteld tijdens deze tijdsperi-
ode 30% te bedragen. Het betreft hier enkel ingaand verkeer. 
Voor de retail wordt verondersteld dat deze op zondagmiddag gesloten is en bijgevolg geen 
verkeer zal genereren. 
 

 Zondag (14u-15u) met voetbalwedstrijd 3.000 supporters: 

Hierbij worden dezelfde aannames gedaan zoals deze werden gebruikt voor dezelfde periode 
op een zondag.  
Voor de voetbalwedstrijd worden ten opzichte van eenzelfde periode op zondag, 2.300 toe-
schouwers extra gegenereerd.  

 
                                                                 
7 LNE Vlaanderen 
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De verkeersgeneratie van de geplande ontwikkelingen voor de verschillende kritische momenten 
kan als volgt weergegeven worden: 
 

 
 
  

Verkeersgeneratie geplande ontwikkelingen (in pae)
min max min max

Woensdagnamiddag (17u-18u)
Sportinfrastructuur stadion 0 0 0 0

Assistentiewoningen 7 9 7 9
Appartementen 10 12 5 5

Retail en lokale handelszaken 127 127 150 150
Vrijdagavond met o.a. futsalwedstrijd van 1.000 supporters (20u-21u)

Sportinfrastructuur stadion 163 191 0 0
Assistentiewoningen 0 0 2 3

Appartementen 2 3 2 3
Retail en lokale handelszaken 0 0 0 0

Zaterdag (17u-18u)
Sportinfrastructuur stadion 0 0 0 0

Assistentiewoningen 7 11 3 4
Appartementen 6 7 6 7

Retail en lokale handelszaken 63 63 91 91
Zaterdag (17u-18u) met voetbalwedstrijd 8.000 supporters

Sportinfrastructuur stadion 1.316 1.538 0 0
Assistentiewoningen 7 11 3 4

Appartementen 6 7 6 7
Retail en lokale handelszaken 63 63 91 91

Zondag (14u-15u) met voetbalwedstrijd 1.000 supporters
Sportinfrastructuur stadion 52 60 0 0

Assistentiewoningen 8 11 4 5
Appartementen 9 11 6 7

Retail en lokale handelszaken 0 0 0 0
Zondag (14u-15u) met voetbalwedstrijd 3.000 supporters

Sportinfrastructuur stadion 381 445 0 0
Assistentiewoningen 8 11 4 5

Appartementen 9 11 6 7
Retail en lokale handelszaken 0 0 0 0

IN UIT
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4 Confrontatie bereikbaarheidsprofiel en 

mobiliteitsprofiel 

4.1 Algemene methodiek 
 
De toedeling van de verwachte intensiteiten en de capaciteitscontrole voor de verschillende rele-
vante kruispunten wordt gedaan voor één scenario. Volgens de stad lijkt de gefaseerde ontwik-
keling van een stadion met een capaciteit voor 3.000 à 4.000 toeschouwers momenteel het meest 
realistische scenario. 
Dit scenario biedt eveneens de mogelijkheid om een gemengde ontwikkeling te realiseren, m.n. 
8.000m² bvo assistentiewoningen, 8.000m² bvo appartementswoningen en 4.000m² bvo retail. 
 
De capaciteitscontroles voor de relevante kruispunten zullen gebeuren voor de maatgevende 
tijdstippen zoals toegelicht in par. 3.3. 
Voor wat betreft de verkeersgeneratie van het voetbalstadion, de assistentiewoningen en appar-
tementen wordt uitgegaan van de meest negatieve (=maximale) inschatting van de verkeersge-
neratie. 
Ten slotte zal voor de verschillende maatgevende momenten een parkeerbalans worden opge-
maakt. Er zal bestudeerd worden hoe de toekomstige parkeervraag kan worden opgevangen, 
rekening houdend met de huidige parkeerdruk in de buurt. 
 
4.2 Toedeling verkeersgeneratie 
 
De toedelingen zijn gedaan op basis van de routemogelijkheden op het wegennetwerk en de 
ruimtelijke situering van de ontwikkelingen.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de routekeuze van toeschouwers van het voet-
balstadion en anderzijds de routekeuze in functie van retail, appartementen en assistentiewonin-
gen. 
Er wordt abstractie gemaakt van een eventuele secundaire ontsluiting van het plangebied via de 
Roderveldlaan. 
 
De toedeling en het ontsluitingsprincipe van het voetbalstadion geschiedt op basis van kaartstu-
die en logische routekeuzes. Er wordt voorts verondersteld dat de routekeuze van eigen suppor-
ters en bezoekende supporters verschillend is.  
 
Van bezoekende supporters wordt aangenomen dat zij zich hoofdzakelijk verplaatsen via het ho-
gere wegennet, d.i.: 
 80% via de Ring en Posthofbrug; 
 20% via R11/N1 en Roderveldlaan (zuidzijde). 
 
Voor de eigen supporters wordt een eerder lokale aantrek verwacht, d.i.: 
 25% via de Filip Williotstraat, waarvan 10% komende uit noordelijke richting en 15% uit zui-

delijke richting; 
 15% via Roderveldlaan (zuidzijde); 
 40% via Posthofbrug; 
 20% via Arbeidersstraat. 
 
Voor de routekeuze in functie van de retail, appartementen en assistentiewoningen wordt eerder 
een intragemeentelijk ritgeneratieprofiel verwacht.  
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Op basis van bevolkingsgegevens8 voor de verschillende wijken van het district Berchem werd 
een procentuele verdeling bekomen per cluster van statistische gegevens op basis van de meest 
aangewezen route. Er wordt verondersteld dat de routekeuze voor zowel productie als attractie 
analoog is. 
Een grafische weergave van de routekeuze in functie van de retail, appartementen en assisten-
tiewoningen is weergegeven in onderstaande figuren.  
 

  
  

  
  

                                                                 
8 https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=960efd6ca2bd4b3db3406c0e0304964a&useExisting=1  

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=960efd6ca2bd4b3db3406c0e0304964a&useExisting=1
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Voor de verschillende geselecteerde zones kan de meest aangewezen route als volgt weergege-
ven worden: 
 Oranje zone: via N1 - Jan Moorkens - Filip Williotstraat (noord) - Berchemstadionstraat (west); 
 Groene zone: via Filip Williotstraat (noord) - Berchemstadionstraat (west); 
 Blauwe zone: 50% via Filip Williotstraat (zuid) - Bechemstadionstraat (west) en 50% via Ro-

derveldlaan (zuid) en Bechemstadionstraat (oost); 
 Rode zone: idem aan blauwe zone 
 Licht paarse zone: via Arbeidersstraat - Roderveldlaan (noord) en Berchemstadionstraat 

(oost); 
 Donker paarse zone: via Posthofbrug - Roderveldlaan (noord) en Berchemstadionstraat 

(oost). 
 
De berekende intensiteiten worden toegevoegd aan de verkeerstellingen (zie par. 2.4.1) die in 
kader van onderhavige studie werden uitgevoerd. 
Voor een vrijdagavond viel het maatgevend moment buiten de inventarisatieperiode van de ver-
keerstellingen. Het verkeer werd gemonitord van 16u-19u terwijl het kritische moment voor futsal-
wedstrijden valt tussen 20u-21u. Bijgevolg zullen de berekende intensiteiten toegevoegd worden 
aan het laatste uur van de inventarisatie van de verkeerstellingen, m.n. van 18u-19u. Bij de inter-
pretatie van de resultaten van de capaciteitscontroles voor deze situatie dient dan wel rekening 
gehouden te worden met het feit dat het achtergrondverkeer (= het verkeer dat momenteel reeds 
aanwezig is op het netwerk) beperkt wordt overschat.  
 
4.3 Methodiek capaciteitscontrole 
 
De analyse van de verkeersafwikkeling gebeurt aan de hand van de capaciteitsformules van 
Webster (voor verkeerslichtengeregelde kruispunten) en de het intensiteitencriterium van Slop 
(voor voorrangsgeregelde kruispunten). 
Deze methodiek geeft inzicht in de theoretische verzadigingsgraad van een kruispunt afhankelijk 
van de verkeersbelasting op het kruispunt (verkeersintensiteiten per afslagbeweging) en de glo-
bale configuratie van het kruispunt. 
 
Voor volgende relevante kruispunten binnen het plangebied worden capaciteitscontroles uitge-
voerd: 
 Roderveldlaan x Berchemstadionstraat (VRI); 
 Posthofbrug x Arbeidersstraat (VRI); 
 Berchemstadionstraat x Filip Williotstraat (voorrangsgeregeld). 
 
De huidige lichtenregeling en cyclustijd van bovenstaande lichtengeregelde kruispunten werd bij 
de bevoegde instanties opgevraagd. 
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4.4 Netwerkperformantie 
 
De performantie van het netwerk zal geëvalueerd worden op basis van statische capaciteitsfor-
mules voor de relevante kruispunten. Het betreft een evaluatie van de verkeersdruk voor de maat-
gevende tijdstippen zoals toegelicht in par. 3.3. 
 
4.4.1 Toekomstige intensiteiten 

 
Onderstaand worden de toekomstig geprognosticeerde intensiteiten weergegeven voor de rele-
vante kruispunten op de verschillende maatgevende tijdstippen. Deze intensiteiten dienen als 
input voor de capaciteitsanalyses en omvatten dus zowel het achtergrondverkeer (verkeer dat 
niet gerelateerd is aan de nieuwe ontwikkelingen op het Rooi) als het bijkomend verkeer (verkeer 
gegenereerd door de nieuwe ontwikkelingen). 
 
 Woensdagnamiddag (17u-18u) 
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 Vrijdagavond met o.a. futsalwedstrijd van 1.000 supporters (20u-21u) 
 

  
  

 

 

 

 Zaterdag (17u-18u) 
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 Zaterdag (17u-18u) met voetbalwedstrijd 8.000 supporters 
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 Zondag (14u-15u) met voetbalwedstrijd 1.000 supporters: 
 

  
  

 

 

 

 Zondag (14u-15u) met voetbalwedstrijd 3.000 supporters: 
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4.4.2 Capaciteitscontrole 

 
4.4.2.1 Roderveldlaan x Berchemstadionstraat  
 
Onderstaande tabel toont de verzadigingsgraden (volgens de methode Webster) voor het kruis-
punt Roderveldlaan x Berchemstadionstraat voor de verschillende maatgevende piekmomenten 
na ontwikkeling plangebied op basis van de huidige lichtenregeling. 
 

 
 
Voor het kruispunt van de Roderveldlaan x Berchemstadionstraat wordt voor de meeste maatge-
vende momenten, zoals toegelicht in par. 3.3, een acceptabel afwikkelingsniveau bekomen. 
 
Voor het maatgevende moment op een zaterdagnamiddag (17u-18u) met een voetbalwedstrijd 
met 8.000 toeschouwers overstijgt de verzadigingsgraad de kritieke grens van 90%. Boven deze 
kritische grens ontstaat er een problematische verkeersafwikkeling en kunnen er zich lange 
wachtrijen vormen.  
Echter dient bij de verzadigingsgraad wel de opmerking te worden gemaakt dat het gegenereerde 
verkeer van het voetbalstadion richting Berchemstadionstraat rijdt. In werkelijkheid zal het gemo-
toriseerde verkeer zich verdelen over de aanwezige parkeerplaatsen in de Roderveldlaan en gro-
tere parkeerterreinen in de nabije omgeving. De belasting op de conflicterende stromen aan deze 
kruising zal daardoor dus lager uitvallen, waardoor ook de verzadigingsgraad beperkt zal afne-
men. 
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4.4.2.2 Posthofbrug x Arbeidersstraat 
 
Voor de verkeerslichtengeregelde kruising van de Posthofbrug x Arbeidersstraat is de verzadi-
gingsgraad (volgens methode Webster) weergegeven in onderstaande tabel, en dit voor de ver-
schillende maatgevende piekmomenten. 
 

 
 
Voor onderhavig kruispunt kunnen quasi dezelfde conclusies worden getrokken als voor boven-
staande kruising.  
Op de meest maatgevende momenten wordt tot een acceptabel afwikkelingsniveau gekomen, 
enkel voor wat betreft een zaterdagmiddag (17u-18u) met een voetbalwedstrijd met 8.000 toe-
schouwers nadert de verzadigingsgraad de kritische grens van 90% waarna de verkeersafwikke-
ling problematisch wordt.  
 
4.4.2.3 Berchemstadionstraat x Filip Williotstraat 
 
De capaciteitscontrole voor onderstaande kruising is gebaseerd op het intensiteitencriterium (Cri-
terium van Slop) waarbij de maatgevende parameters werden aangepast aan situaties waarbij 
voorrang van rechts geldt.  
Deze methode berekent geen verzadigingsgraden maar beoordeelt de afwikkelingscapaciteit aan 
een aantal criteria. Op basis van deze criteria wordt bekomen of de kruising voldoet op basis van 
de intensiteiten, of er twijfel bestaat (cfr. kritische verzadiging) en of de kruising niet voldoet en 
een problematische verkeersafwikkeling kent. Het resultaat hiervan is weergegeven in onder-
staande tabel. 
 

 
 
Op basis van deze resultaten kan gesteld worden dat onderhavige kruising tijdens het merendeel 
van de maatgevende momenten een problematische verkeersafwikkeling kent. Enkel voor een 
maatgevende zondagnamiddag (14u-15u) met een voetbalwedstrijd met 1.000 toeschouwers kan 
de verkeersafwikkeling als aanvaardbaar worden geacht. Een zaterdagnamiddag (17u-18u) kent 
een kritische afwikkeling. In alle overige momenten kan verwacht worden dat er wachtrijen ont-
staan. 
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Verzadigingsgraad (volgens Webster) 58,7% 49,8% 37,7% 83,8% 32,7% 43,1%
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Beoordelingscriterium slecht slecht twijfel slecht goed slecht



Confrontatie bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel 

 

 
 5312350002, Revisie C 

Pagina 55 van 67  
 

Vermits het een statische capaciteitscontrole betreft, is het niet mogelijk om na te gaan hoever 
optredende wachtrijen reiken en of deze wachtrijen gedurende de ganse meetperiode aanhouden 
of eerder temporeel zijn. 
 
In de richtlijnen van de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (bijlage 
bij dienstorder A266 van 01-10-1991) is terug te vinden of het plaatsen van verkeerslichten uit 
oogpunt van intensiteit/capaciteit wenselijk of aangewezen is. Volgens het intensiteitencriterium, 
gekoppeld aan de beoordeling of het plaatsen van verkeerslichten al dan niet wenselijk is, blijkt 
dat voor het scenario met een voetbalwedstrijd met 8.000 toeschouwers de grenswaarde nipt 
wordt overschreden waardoor het plaatsen van verkeerslichten wenselijk wordt geacht op deze 
kruising. Op alle overige maatgevende momenten wordt de grenswaarde niet overschreden. 
Bijgevolg kan gesteld worden dat uit overwegingen van intensiteiten/capaciteit tot een acceptabel 
afwikkelingsniveau kan worden gekomen voor de verschillende maatgevende momenten waar-
door geacht wordt dat de plaatsing van verkeerslichten niet wenselijk is. Een voetbalwedstrijd met 
8.000 toeschouwers kan hierbij als uitzonderingssituatie worden beschouwd. In dergelijke geval-
len wordt de verkeerssituatie ter hoogte van het stadion sowieso al bemoeilijkt door parkeerhinder 
en parkeerzoekverkeer waardoor verkeerslichten ter hoogte van deze kruising geen meerwaarde 
naar verkeersafwikkeling kunnen bieden.  
 
4.4.3 Conclusie capaciteitstoets 

 
Uit de capaciteitscontrole van de maatgevende kruispunten in de onmiddellijke omgeving van de 
projectzone blijkt dat er voor de verschillende maatgevende piekmomenten tot een acceptabel 
afwikkelingsniveau kan worden gekomen op de verkeerslichtengeregelde kruisingen van de Ber-
chemstadionstraat x Roderveldlaan en Posthofbrug x Arbeidersstraat. Enkel voor de ontwikkeling 
van een stadion van 8.000 toeschouwers overstijgt de verzadigingsgraad de kritische grens van 
90% waardoor de verkeersafwikkeling problematisch wordt. Dit is echter in de veronderstelling 
dat al het gegenereerde hierbij een bestemming heeft in de Berchemstadionstraat. Bij een der-
gelijke verkeersstroom kan verwacht worden dat het gemotoriseerde verkeer zich reeds zal ver-
delen over de aanwezige parkeerplaatsen in de Roderveldlaan en grotere parkeerterreinen in de 
nabije omgeving omdat een dergelijke parkeervraag niet kan afgewikkeld worden binnen de pro-
jectzone. 
Voor de voorrangsgeregelde kruising van de Berchemstadionstraat x Filip Williotstraat wordt voor 
het merendeel van de maatgevende momenten een problematische verkeersafwikkeling ver-
wacht, onder de beperkingen van een statische capaciteitscontrole. Bij toepassing van het inten-
siteitencriterium, gekoppeld aan de beoordeling of het plaatsen van verkeerslichten als dan niet 
wenselijk is vanuit het oogpunt van intensiteit/capaciteit (bijlage bij dienstorder A266, dd. 
01/10/1991), blijkt dat enkel bij het scenario met een voetbalwedstrijd met 8.000 toeschouwers 
de grenswaarde nipt wordt overschreden waardoor het plaatsen van verkeerslichten wenselijk is. 
Op alle overige maatgevende momenten wordt deze grenswaarde niet overschreden. Bijgevolg 
kan dus gesteld worden dat vanuit intensiteit/capaciteit-overwegingen van verkeerslichten op 
deze kruising niet wenselijk is. Een voetbalwedstrijd met 8.000 toeschouwers vormt immers een 
uitzonderingssituatie, waarbij kan aangenomen worden dat de verkeerssituatie ter hoogte van het 
stadion sowieso al wordt bemoeilijkt door parkeerhinder en parkeerzoekverkeer. Een lichtenge-
regelde kruising zal hierdoor geen meerwaarde kunnen betekenen voor de verkeersafwikkeling. 
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5 Parkeerbalans 

Voor de parkeerbalans wordt verder gewerkt op de resultaten van het ‘parkeeronderzoek zone 
Rooi en Veldekens’ (zie par. 2.2.13).  
In deze studie werd onder meer de huidige parkeerdruk aan de hand van een parkeerbezettings-
onderzoek en parkeerduurmeting in de zone Berchem extra muros in kaart gebracht om zo te 
kunnen bepalen wat het effect is op het parkeren van de nieuwe geplande ontwikkelingen in het 
Rooi. 
 
5.1 Bepaling parkeervraag nieuwe ontwikkelingen 
 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte worden de parkeernormen van de Stad als uitgangs-
punt genomen.  
Aanvullend worden eveneens de richtcijfers van de ‘CROW: publicatie 317: Kencijfers parkeren 
en verkeersgeneratie’ gebruikt. 
 
5.1.1 Parkeernormering 

 
De parkeernormen van de Stad zijn opgenomen in de ‘stedenbouwkundige verordening Bouw-
code stad Antwerpen’. Het plangebied valt onder de categorie ‘centrumschil’. Voor de verschil-
lende functies is een opsplitsing gemaakt naar parkeerplaatsen voor bewoners/werknemers en 
bezoekers.  
De volgende cijfers worden overgenomen: 
 

 
 
Voor de lokale detailhandel en het voetbalstadion zijn geen specifieke parkeernormen opgeno-
men.  
De parkeerbehoefte dient op maat te worden bepaald. 
 
Op basis van de kencijfers van het CROW, waarbij de gemiddelde waarde is genomen van het 
minimale en maximale kencijfer, wordt de parkeerbehoefte bekomen voor de lokale detailhandel 
(klein wijkcentrum) en het stadion: 
 

 
 

bewoners/werknemers bezoekers
Woon- of gemengd project met meer dan 5 wooneenheden:
- woningen > 90m² 1,05 / woning 0,3 / woning
Assistentiewoningen 0,7 / kamer 0,3 / kamer

Detailhandel (< 500m² bvo)
op maat 

(11% werknemers)
op maat 

(89% bezoekers)

Detailhandel (500m² bvo t/m 1.500m² bvo) 0,3 / 100m² 4,3 / 100m² bvo
Detailhandel (> 1.500m² bvo) 0,9 / 100m² 4,5 / 100m² bvo

Centrumschil
Parkeernormering stedenbouwkundige verordening Bouwcode stad Antwerpen

werknemers bezoekers

Wijkcentrum (klein) 0,2 / 100m² bvo 3,5 / 100m² bvo
Stadion* 0,12 / zitplaats

Parkeernormering CROW, publicatie 317: kencijfers parkeren en verkeersgeneratie
Centrumschil

* Opmerking: van deze functie zijn alleen globale kencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht genomen worden
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5.1.2 Parkeerbehoefte 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de parkeerbehoefte per functie, met onderscheid 
naar parkeercapaciteit voor bewoners/werknemers en bezoekers. Er wordt hierbij uitgegaan van 
een maximale invulling van het plangebied. 
 

 
 
Opmerking: Toepassing van bovenstaande kencijfers voor het stadion geeft ons een parkeer-
vraag van 480 (bij maximale capaciteit van 4.000 zitplaatsen) terwijl in het mobiliteitsprofiel naar 
voren komt dat de verkeersgeneratie voor een dergelijke wedstrijd > 1.000 voertuigen bedraagt. 
Bijgevolg geeft de berekende parkeervraag een duidelijke onderschatting van de ‘reële’ parkeer-
vraag en baseren we ons voor wat betreft de parkeervraag van het stadion op de cijfers zoals 
bekomen in het mobiliteitsprofiel. 
 
Uitgaande van het mobiliteitsprofiel en het meest realistische scenario kan de parkeerbehoefte 
voor het stadion als volgt ingeschat worden. De minimale en maximale waarden gaan uit van 
verschillende autobezettingsgraden zoals bepaald in par. 3.2.1.  
 

 
 
Bovenstaande tabel houdt wel rekening met een modal split van 70% autogebruik voor de thuis-
supporters.  
Gezien de centrale ligging van het stadion, de lokale aantrek van supporters alsook de multimo-
dale ontsluiting van het plangebied kan geacht worden dat het autogebruik veel lager ligt dan 
initieel verondersteld in het mobiliteitsprofiel (worst-case). Uit een overleg tussen de mobiliteits-
dienst van de stad Antwerpen en Berchem-Sport, naar aanleiding van de mobiliteitsacties die 
werden genomen voor, tijdens en na de wedstrijd, Koninklijke Berchem Sport versus Beerschot-
Wilrijk, blijkt dat een aanzienlijk aantal supporters van de thuisploeg met de tram naar het stadion 
komen.  
 
In onderstaande grafiek is de parkeervraag weergegeven bij gewijzigde modal split van de thuis-
supporters en voor de verschillende autobezettingsgraden.  
Er wordt verder verondersteld dat de modal split van VIPs en bezoekende supporters ongewijzigd 
blijft. 
 

Bewoners/werknemers Bezoekers
Appartementswoningen (123) 99 28

Assistentiewoningen (94) 86 37

Retail 
Fullservice supermarkt (2.000m²) 18 90

Lokale handel (2.000m²) 4 70
Stadion (8.000 plaatsen) 960

Stadion (4.000 plaatsen) # ppl. bus
min. max.

Thuissupporters 794 952 >1
VIP 100 100 0

Bezoekende supporters 34 34 6
Totaal 928 1.086 >7

# ppl. auto
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Vanuit expert judgement en op basis van bovenstaande informatie wordt in onderhavig geval een 
autogebruik van 50% voor thuissupporters als realistisch geacht. Afhankelijk van de wagenbe-
zetting dienen er minimaal 701 en maximaal 814 parkeerplaatsen voorzien te worden voor het 
stadion.  
Indien de stadioncapaciteit op termijn zal verhogen tot 8.000 plaatsen zal de parkeercapaciteit, 
in dezelfde veronderstelling voor wat betreft de modal split, moeten toenemen tot minimaal 1.400 
en maximaal 1.627 parkeerplaatsen. 
 
5.1.3 Gemeenschappelijke parkeervraag 

 
Gelet op de mix van functies is het interessant om meervoudig gebruik van parkeerplaatsen in 
rekening te brengen teneinde de vereiste parkeercapaciteit niet onnodig te overdimensioneren. 
De parkeerbehoefte per type functie piekt namelijk op verschillende momenten van de dag of dag 
van de week.  
De parkeerbehoefte wordt hier berekend door de parkeernorm van de Bouwcode en parkeerken-
cijfers van CROW te combineren met de aanwezigheidspercentages voor de verschillende func-
ties op de maatgevende momenten van de dag.  
 
Op basis van de aanwezigheidspercentages per functie (kencijfers CROW) blijkt een zaterdag-
middag het meest maatgevende moment. Dit levert (per functie) volgende parkeerbehoefte op: 
 

 
 
Bovenstaande parkeerbalansbenadering houdt echter geen rekening met het bezoekersparke-
ren9 in functie van het stadion. Dit heeft te maken met het feit dat bij private ontwikkelingen het 
parkeren ondergronds of inpandig wordt opgelost. Dubbelgebruik van dit soort parkeerplaatsen 

                                                                 
9 In de parkeerbalansbenadering werd echter wel rekening gehouden met het bestemmingsparkeren in functie van het 
voetbalstadion. Het betreft hierbij de functies die gekoppeld zijn aan het management en de uitbating van Koninklijke 
Berchem Sport.  
Verwacht wordt dat het op dagbasis een 10-tal personen betreft.  
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Parkeervraag bij gewijzigde modal split

maximaal minimaal

aanwezigheidspercentage (in %) # te voorziene ppl.
Appartementswoningen (123) 60% 76

Assistentiewoningen (94) 100% 123

Retail 
Fullservice supermarkt (2.000m²) 100% 108

Lokale handel (2.000m²) 100% 74
Totaal 381
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in functie van voetbalwedstrijden is niet zo voor de hand liggend omwille van organisatorische en 
juridische redenen. 
 
Verder dient ook de bemerking gemaakt te worden dat de parkeerbalansbenadering ‘private’ par-
keerplaatsen niet in rekening brengt. Dergelijke private parkeerplaatsen betreffen de parkeer-
plaatsen die bij een appartementswoning of assistentiewoning worden verkocht en dus niet voor 
dubbelgebruik kunnen aangewend worden, ongeacht of deze parkeerplaats bezet is of niet. Deze 
parkeerplaatsen zijn dus louter en alleen bestemd voor de bewoners van de desbetreffende ap-
partementswoning of assistentiewoning en kunnen dus niet voor andere functies worden aange-
wend. 
Bovendien wordt bij meervoudig gebruik van de parkeerplaatsen verondersteld dat deze plaatsen 
een ‘openbaar’ karakter hebben. Hierdoor kan oneigenlijk gebruik van de parkeerplaatsen ont-
staan (m.a.w. de parkeerplaatsen worden voor andere doeleinden gebruikt dan de functies waar-
voor ze bedoeld zijn). 
 
5.2 Toetsing aan resultaten parkeeronderzoek 
 
Met de geplande ontwikkelingen van het Rooi zal de parkeercapaciteit voor de omliggende func-
ties wijzigen. In de huidige situatie wordt de parking aan de voorzijde van het voetbalstadion 
gebruikt door de omliggende kantoorcomplexen. Uitgaande van het parkeeronderzoek zou het 
een 89-tal parkeerplaatsen betreffen die na ontwikkeling van de geplande voorzieningen zouden 
verdwijnen. Bij een ongewijzigde modal split zal deze parkeervraag toekomstig dus bijkomend 
afgewikkeld worden op het openbaar domein.  
Vanuit de resultaten van het parkeeronderzoek zal nagegaan worden in welke mate deze par-
keervraag kan afgewikkeld worden op de alreeds heersende parkeerdruk op het openbaar do-
mein. Bijkomend zal ook nagegaan worden In hoeverre de optredende parkeerdruk tijdens een 
voetbalmatch kan gefaciliteerd worden. 
 
Op basis van de resultaten van het parkeeronderzoek zullen dus twee maatgevende momenten 
worden uitgelicht.  
Een eerste kritisch moment betreft op een woensdag tussen 14u-16u waarbij de parkeerdruk in 
functie van de kantoren piekt. Een tweede maatgevend moment betreft een zaterdagavond om-
streeks 18u wanneer er een voetbalwedstrijd wordt afgewerkt, en dit zowel voor de situatie waar-
bij een stadion van 4.000 dan wel 8.000 plaatsen wordt voorzien. 
 
Het parkeeronderzoek is zo opgesteld dat enkel deelgebied 3 in aanmerking komt voor de afwik-
keling van de parkeervraag in functie van de kantoren.  
De overige gebieden betreffen veelal woonstraten. Hierbij is het niet wenselijk dat mogelijk optre-
dende parkeerdruk vanuit de kantoren zal afgewenteld worden op het openbare domein binnen 
deze woonstraten. 
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Voor deelgebied 3 bedraagt de bestaande parkeercapaciteit (zonder private parkings) 817 par-
keerplaatsen. Na realisatie van de heraanleg van het ‘plein’ voor ALM neemt de capaciteit op 
openbaar domein toe tot 866 parkeerplaatsen. 
 
Opmerking: In onderstaande wordt evenwel aangenomen dat de parkeervraag van de functies 
zoals voorzien binnen het plangebied (zie par. 5.1.3), met uitzondering van het bezoekersparke-
ren in functie van het stadion, volledig op eigen (privaat) domein kan worden afgewenteld. 
 
5.2.1 Parkeerdruk woensdagnamiddag 14u-16u 

 
Op een maatgevende woensdag werden tijdens de piekperiode 760 voertuigen geïnventariseerd. 
De parkeerbezetting bedroeg bijgevolg 93%. Het aandeel bewonersparkeren bedroeg slechts 
5%, waardoor het aandeel niet-bewonersparkeren 88% betrof. Het aandeel langparkeerders (> 4 
uur) per plaatsperiode bedroeg 73%. 
Op de parking aan de voorzijde van het stadion bedroeg de parkeerbezetting tijdens deze maat-
gevende periode 40,5% oftewel 32 voertuigen.  
Tijdens deze maatgevende periode waren er geen events gepland in ALM. 
 
Door het in mindering brengen van de parkeercapaciteit aan de voorzijde van het stadion dient 
deze parkeerbehoefte bijkomend afgewenteld te worden op het openbare domein. De beschik-
bare parkeercapaciteit neemt hierdoor af tot 777 parkeerplaatsen. De beschikbare parkeercapa-
citeit zou dus bijgevolg nipt kunnen voldoen aan de parkeervraag. Tijdens deze piekperiode be-
draagt de bezettingsgraad 98%, hetgeen hoger is dan de comfortgrens van 85% waarbij gebrui-
kers de indruk krijgen dat de parkings volzet zijn en dat hij/zij lang moet zoeken naar een par-
keerplaats. Dit geeft een verlies aan comfort maar zorgt ook voor onnodig parkeerzoekverkeer 
(nutteloze voertuigkilometers binnen het deelgebied) en een reëel risico op optredende parkeer-
druk in de omliggende woonstraten.  
Indien op hetzelfde maatgevende moment events worden gepland in ALM kan verwacht worden 
dat de parkeercapaciteit op openbaar domein ontoereikend zal zijn om de bijkomende parkeer-
vraag op te vangen waardoor de parkeerdruk zich mogelijk zal verplaatsen naar de omliggende 
woonstraten en daar voor overlast en foutparkeren zal zorgen, ondanks de private ondergrondse 
parking waarover ALM beschikt. Een inschatting van de bijkomende parkeervraag tijdens events 
is afhankelijk van het aantal events die gelijktijdig zijn gepland, het aantal genodigden en de ver-
voerswijzekeuze. Bijgevolg is het dan ook niet mogelijk om deze bijkomende parkeervraag te 
gaan kwantificeren. 
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Voor de overige perioden vormt het supprimeren van de parkeergelegenheid aan de voorzijde 
van het stadion geen probleem vermits de parkeerdruk op deze momenten eerder laag was. Ook 
zijn er op deze perioden nog voldoende parkeerplaatsen voorhanden op openbaar domein om 
de parkeerdruk bij eventuele events in ALM, op te vangen. 
 
5.2.2 Parkeerdruk zaterdagavond 18u bij voetbalwedstrijd 

 
Tijdens een maatgevende zaterdagavond om 18u bedraagt de bezettingsgraad voor deelgebied 
3, 40%. Bij het supprimeren van de parkeercapaciteit (en bezetting) van de parking aan de voor-
zijde van het stadion neemt de bezettingsgraad toe tot 42,1% oftewel 327 geparkeerde voertuigen 
in het ganse deelgebied 3. Omgerekend zijn er dus nog 450 parkeerplaatsen beschikbaar tijdens 
dit maatgevende moment.  
Voorts kan Berchem Sport voor wedstrijden beschikken over private bovengrondse parkeerplaat-
sen van kantoorcomplexen langsheen de Roderveldlaan en Berchemstadionstraat. Het zou gaan 
om ongeveer 450 plaatsen. De beschikbare parkeercapaciteit die bijgevolg beschikbaar is bo-
venop de reeds aanwezige parkeerdruk in deelgebied 3 op een zaterdagavond, bedraagt 900 
plaatsen. 
 
Uit de parkeerbehoefte (zie par. 5.1.2) volgt dat voor een stadion met 4.000 bezoekers er een 
maximale parkeervraag is van 817 plaatsen. In de huidige situatie (uitgezonderd de parkeerplaat-
sen aan de voorzijde van het stadion maar met de beschikking over 450 plaatsen op privaat 
domein) en rekening houdend met de reeds aanwezige parkeerdruk is er een aanbod van 900 
beschikbare parkeerplaatsen. Bijgevolg kan aangenomen worden dat het parkeeraanbod voldoet 
aan de parkeervraag. De bezettingsgraad bedraagt hierbij 90,7%, doch kan worden aangenomen 
dat parkeerzoekverkeer (nutteloze voertuigkilometers binnen het deelgebied) tot een minimum 
wordt beperkt door de inzet van stewards die het parkeren begeleiden. Hierbij kan men tot bezet-
tingsgraden komen van 90% en meer. 
Zoals gesteld zijn dit echter maximale aannames, en kan verwacht worden dat voor een gemid-
delde voetbalwedstrijd deze parkeervraag veel lager zal liggen waardoor ook de parkeerbezetting 
zal afnemen. Tevens waren er tijdens het parkeeronderzoek op zaterdag events geprogram-
meerd in ALM waardoor ook hier kan gesteld worden dat het een worst-case scenario betreft. 
 
Bij een voetbalwedstrijd met 8.000 toeschouwers bedraagt de maximale parkeervraag volgens 
het mobiliteitsprofiel 1.627 voertuigen. Uitgaande van een maximale bezettingsgraad binnen het 
deelgebied 3 levert dit een tekort op van 727 parkeerplaatsen. Deze parkeervraag kan worden 
ondervangen door het inschakelen van de P+R parkings Capenberg (Boechout) en Blancefloer 
(Linkeroever) die via tramlijn 15 verbonden zijn met het plangebied. Ook de centrumparking van 
Mortsel wordt ontsloten door deze tramlijn. 
 
5.3 Conclusie en optimalisaties parkeerbalans 
 
Voor de berekening van de parkeerbehoefte worden de parkeernormen van de stad en kencijfers 
van het CROW gehanteerd. 
Gelet op de mix van functies binnen het plangebied wordt ook meervoudig gebruik van de par-
keerplaatsen in rekening gebracht teneinde de vereiste parkeercapaciteit niet onnodig te overdi-
mensioneren. Rekening houdend met de aanwezigheidspercentages op het meest maatgevende 
moment van de dag levert dit een totale parkeerbehoefte op van 381 parkeerplaatsen, met uit-
zondering van de parkeerbehoefte voor bezoekersverkeer bij voetbalwedstrijden. Dit omdat pri-
vate ontwikkelingen het parkeren ondergronds of inpandig voorzien waardoor dubbelgebruik in 
functie van voetbalwedstrijden niet zo voor de hand liggend is omwille van organisatorische en 
juridische redenen. 
Er dient evenwel opgemerkt te worden dat bij meervoudig gebruik verondersteld wordt dat deze 
parkeerplaatsen een ‘openbaar’ karakter hebben. Hierdoor kan oneigenlijk gebruik van de par-
keerplaatsen ontstaan (m.a.w. de parkeerplaatsen worden voor andere doeleinden gebruikt dan 
de functies waarvoor ze bedoeld zijn). 
 
Bij voetbalwedstrijden kan Berchem Sport beschikken over private parkeerplaatsen van de aan-
wezige kantoorcomplexen langsheen de Roderveldlaan en Berchemstadionstraat. Het zou hierbij 
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gaan om ±450 parkeerplaatsen. Rekening houdend met de parkeerdruk op een zaterdagavond 
en het supprimeren van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stadion, kan de maximale 
parkeervraag van een stadion met 4.000 bezoekers opgevangen worden binnen het plangebied.  
Bij een voetbalwedstrijd met 8.000 toeschouwers ontstaat een tekort van 727 parkeerplaatsen, in 
de veronderstelling van een maximale bezettingsgraad binnen deelgebied 3. Deze parkeervraag 
kan opgevangen worden door het inschakelen van de P+R-parkings Capenberg (Boechhout) en 
Blancefloer (Linkeroever) die via tramlijn 15 verbonden zijn met het plangebied. Ook de centrum-
parking van Mortsel wordt ontsloten door deze tramlijn.  
De totale parkeervraag kan voor beide scenario’s kan als worst-case scenario worden ingeschat 
vermits er wordt gesteld dat op hetzelfde moment events gepland zijn in ALM. Indien dit niet zo 
is, zal de parkeervraag lager uitvallen.  
 
Uitgaande van het parkeeronderzoek is er op woensdag een piek in de bezettingsgraad tussen 
12u-16u. Het betreft hier in hoofdzaak niet-bewonersparkeren in functie van de aanwezige kan-
toorcomplexen. Indien de parkeercapaciteit aan de voorzijde van het stadion in mindering wordt 
gebracht, waardoor deze parkeerbehoefte bijkomend dient afgewenteld te worden op het open-
bare domein, zou de beschikbare parkeercapaciteit (voor deelgebied 3) nipt kunnen voldoen aan 
de parkeervraag. Door hoge bezettingsgraad (98%) tijdens deze piekmomenten ontstaat een re-
ëel risico op foutparkeren en/of het afwentelen van de parkeerdruk in de omliggende woonstraten. 
Tijdens deze maatgevende piekperiode in het parkeeronderzoek waren er echter geen events 
lopende in ALM. Indien dit wel het geval zou zijn, kan verwacht worden dat de parkeercapaciteit 
op openbaar domein ontoereikend zal zijn om de bijkomende parkeerdruk op te vangen.  
Voor de overige perioden vormt het supprimeren van de parkeergelegenheid aan de voorzijde 
van het stadion geen probleem vermits de parkeerdruk op deze momenten eerder laag was. Ook 
zijn er op deze perioden nog voldoende parkeerplaatsen voorhanden op openbaar domein om 
de parkeerdruk bij eventuele events in ALM, op te vangen. 
 
Een mogelijke verklaring van de hoge aanwezige parkeerdruk in deelgebied 3 tussen 12u-16u is 
te vinden in het feit dat werknemers van de kantoorcomplexen langsheen de Roderveldlaan en 
Berchemstadionstraat hun parkeervraag afwentelen op het openbaar domein, hoewel zij beschik-
ken over (inpandige) parkeergelegenheid op privaat domein. Gezien het parkeeronderzoek geen 
inventarisatie doet van de parkeergelegenheid op privaat domein valt het moeilijk te achterhalen 
in welke mate de parkeergelegenheid op privaat domein wordt benut. Een mogelijke onderbenut-
ting van deze private parkeercapaciteit kan aan de basis liggen van de hoge parkeerdruk tijdens 
werkdagen. 
 
Vanuit het principe van duurzame mobiliteit is het ondenkbaar (vanuit verschillende invalshoeken 
weinig wenselijk) om bijkomende parkeerplaatsen te voorzien op het openbaar domein, ter com-
pensatie van de parkeerplaatsen die gesupprimeerd worden aan de voorzijde van het stadion. 
Ten eerste wordt een bijkomende ingang tot het sportpark voorzien langs de Roderveldlaan waar-
door de parkeerplaatsen daar efficiënter kunnen gebruikt worden. Een andere mogelijke optima-
lisatie betreft het invoeren van een parkeertarifering of blauwe zone voor de ganse zone extra 
muros. Het invoeren van een plaatselijke parkeertarifering zou de parkeerdruk enkel maar ver-
plaatsen naar de omliggende woonstraten hetgeen de leefbaarheid in deze woonzones hypothe-
keert. Een parkeertarifering/blauwe zone zou een aanleiding kunnen vormen voor een gunstigere 
modal split en een optimaal gebruik van de ondergrondse parkings. Het beïnvloeden van de mo-
dal split naar meer gebruik van duurzame vervoersmodi, door het investeren in de nodige infra-
structuur voor voetgangers, fietsers en OV, kan eveneens een positief effect hebben op de par-
keerdruk.  
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6 Mobiliteitsmanagement 

Op basis van onderhavige mobiliteitsstudie komt naar voren dat het wenselijk is dat de ontwikke-
ling van het plangebied dient samen te gaan met een aantal optimalisaties aan het verkeersys-
teem. 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van mogelijke maatregelen die kunnen ge-
nomen worden. In de laatste kolom worden maatregelen opgesomd die een rechtstreekse impact 
kunnen hebben voor het plangebied.  
 

Aard van de optimalisatie Algemene voorbeelden Rechtstreekse impact op het 
plangebied 

Ruimtelijk programma 
Impact van de ruimtelijke ont-
wikkelingen op de doorstro-
ming van het verkeer beper-
ken.  
 
 

 Omvang van autogevoelige 
ontwikkelingen beperken; 

 Optimale ontsluiting van 
verkeersgenererende ont-
wikkelingen door openbaar 
vervoer; 

 … 

 Aard en impact van bijko-
mende ontwikkelingen in de 
nabije omgeving wijzigen 
(minder impact op spitsperi-
odes); 

 Commercieel programma: 
buurtsupermarkt ipv full ser-
vice supermarket; 

 … 
Vervoersmanagement 
Beperking van het gebruik 
van de auto en aanmoedigen 
van het gebruik van alterna-
tieve modi. 

 Sensibilisatiecampagnes; 
 Financiële stimuli ten voor-

dele van gebruik alterna-
tieve vervoersmodi; 

 … 

 Systeem van deelauto 
(cambio); 

 Tweede bewonersvergun-
ning significant duurder ma-
ken en/of invoeren parkeer-
tarifering ifv werknemers 
kantoren; 

 Pendeldienst tussen 
Bechem station en Roder-
veldlaan (ifv kantoorcom-
plexen); 

 Carpoolen promoten; 
 Bedrijfsfietsen om te pen-

delen tussen station en of 
knooppunt van openbaar 
vervoer en werklocatie; 

 Inschakelen van P+R en 
grote randparkings (icm 
shuttledienst) bij grote voet-
balwedstrijden; 

 … 
Verkeersplanologie 
Sturen van mobiliteit: het aan-
tal autobewegingen binnen 
het plangebied en op de knel-
punten beperken. 
 
 

 Verkeersbewegingen stu-
ren door het nemen van cir-
culatiemaatregelen (fysieke 
knip, éénrichtingsstra-
ten,…) 

 Hoogwaardige pendeldien-
sten (OV) ifv randparkings 

 Beperken van het aantal 
parkeerplaatsen en her-
overweging dubbelgebruik 
ifv ontwikkelingen het Rooi; 

 Circulatiemaatregelen om 
woonwijk Veldekens zoveel 
als mogelijk te vrijwaren 
van bestemmingsverkeer 
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en verkeersgenererende 
functies; 

 … 

het Rooi (ifv sportinfrastruc-
tuur, kantoorcom-
plexen,…); 

 Hoogwaardig openbaar 
vervoer ter ontsluiting plan-
gebied; 

 Verbetering van het aanbod 
aan collectief vervoer; 

 … 
Verkeersmanagement 
Via infrastructurele maatrege-
len alternatieve modi aan-
moedigen en knelpunten 
wegnemen 

 Hoogwaardige infrastruc-
tuur voor voetgangers en 
fietsers; 

 Hoogwaardige infrastruc-
tuur openbaar vervoer; 

 Optimalisatie infrastructuur 
gemotoriseerd verkeer; 

 … 

 Optimaliseren fietserstun-
nel onder sporen om plan-
gebied optimaal te ontslui-
ten voor fietsers en lang-
zaam verkeer; 

 Verbeteren van infrastruc-
tuur en verder uitbouwen 
van fietsroutenetwerk; 

 Optimalisatie haltevoorzie-
ningen OV; 

 … 
 
Bovenstaande maatregelen hebben als doel om de verkeersgeneratie (autoverkeer) van het plan-
gebied te verminderen en te sturen zodanig dat het minder negatieve effecten veroorzaakt. De 
prioriteit moet dan ook gaan naar maatregelen die het autogebruik verminderen. Investeringen in 
infrastructuur voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer verdienen dus absolute prioriteit 
boven investeringen voor het gemotoriseerd (privaat) verkeer. 
 
Een combinatie van deze beleidsmaatregelen zal de algehele doorstroming binnen het plange-
bied ten goede komen. Een aantal van deze maatregelen kunnen ook toegepast worden binnen 
het plangebied zelf (laatste kolom). 
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7 Sensitiviteitstoets 

Binnen deze mobiliteitsstudie worden een aantal veronderstellingen gemaakt. In de sensitiviteits-
toets is het de bedoeling om na te gaan welke effecten deze assumpties hebben op het eindre-
sultaat. 
 
In deze studie worden een aantal aannames gemaakt voor verschillende maatgevende momen-
ten en voor verschillende ontwikkelingsvarianten. Bijgevolg kan gesteld worden dat de verkeers-
ontsluiting van het plangebied en de onmiddellijke omgeving reeds afdoende is beoordeeld in 
termen van ‘draagkracht’, m.n. de restcapaciteit die nog aanwezig is op het netwerk na ontwikke-
ling van de projectzone.  
Voor de verschillende lichtengeregelde kruispunten in de nabijheid van de projectzone wordt voor 
de verschillende maatgevende momenten in de desbetreffende scenario’s een acceptabel afwik-
kelingsniveau bekomen. Enkel voor de ontwikkeling van een stadion van 8.000 toeschouwers 
overstijgt de verzadigingsgraad de kritische grens van 90% waardoor de verkeersafwikkeling pro-
blematisch wordt.  
Indien aannames voor verkeersgeneratie, modal split en/of richtingkeuze zouden wijzigen zal dit 
slechts een verwaarloosbaar effect hebben op de afwikkeling van de verkeerslichtengeregelde 
kruispunten. Desalniettemin willen we hier nogmaals benadrukken dat het aandeel autogebruik 
voor thuissupporters zoals gesteld in onderhavige nota een eerder hoge aanname is die naar 
verwachting in de huidige situatie met moeite wordt bereikt en dat het hier om een worst-case 
inschatting gaat.  
Voor het voorrangsgeregeld kruispunt van de Filip Williotstraat met de Berchemstadionstraat 
wordt verwacht dat gewijzigde aannames tot eenzelfde conclusie zullen komen, m.n. een proble-
matische verkeersafwikkeling tijdens het merendeel van de maatgevende momenten bij ontwik-
keling van het Rooi. Vanuit het oogpunt van intensiteit/capaciteit is het plaatsen van verkeerslich-
ten ter hoogte van deze kruising echter niet wenselijk. 
 
Hierbij dient wel de bemerking te worden gemaakt dat de capaciteitscontroles zijn verricht middels 
statische rekenmethodes. Gezien het dynamisch karakter van het verkeersverloop zijn statische 
rekenmethoden slechts tot op zekere hoogte bruikbaar als capaciteitscontrole. Een microsimula-
tie kan in dergelijke gevallen een ander, meer genuanceerder inzicht geven in de verkeersafwik-
keling. 
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8 Synthese 

Deze deelopdracht kadert in een project van de stad Antwerpen om een onderbouwde visie te 
ontwikkelen en het inschatten van de mobiliteitseffecten rond de geplande ontwikkelingen op het 
sportpark het Rooi. 
 
In onderhavige mobiliteitsstudie worden de mobiliteitsimpact- en effecten nagegaan en bespro-
ken bij ontwikkeling van het plangebied het Rooi met de hiertoe gekende functies. In het RUP 
werd de mogelijkheid voorzien voor de ontwikkeling van een stadion van 8.000 plaatsen, conform 
de eisen van Betaald Voetbal.  
In de strip (zone tussen stadion en Berchemstadionstraat) wordt als toekomstig programma on-
derzocht om een gemengde ontwikkeling te realiseren met een 200-tal entiteiten waarvan 50% 
appartementen en 50% assistentiewoningen, een dienstencentrum, retail (vb. grote supermarkt), 
een fitness en kleinere lokale handelszaken. 
 
In onderhavige nota werd de verkeersgeneratie geraamd voor een aantal kritische momenten en 
gewijzigde aannames in functie van het voetbalstadion. Uit de capaciteitscontroles voor de ver-
schillende maatgevende momenten blijkt dat er een acceptabel afwikkelingsniveau wordt beko-
men voor de verkeerslichtengeregelde kruisingen van de Berchemstadionstraat x Roderveldlaan 
en Posthofbrug x Arbeidersstraat. Enkel voor de ontwikkeling van een stadion van 8.000 toe-
schouwers overstijgt de verzadigingsgraad de kritische grens van 90% waardoor de verkeersaf-
wikkeling problematisch wordt. Voor de voorrangsgeregelde kruising van de Berchemstadion-
straat x Filip Williotstraat wordt voor het merendeel van de maatgevende momenten een proble-
matisch ontwikkeling verwacht, onder de beperkingen van een statische capaciteitscontrole. Bij 
toepassing van het intensiteitencriterium, gekoppeld aan de beoordeling of het plaatsen van ver-
keerslichten als dan niet wenselijk is vanuit het oogpunt van intensiteit/capaciteit (bijlage bij 
dienstorder A266, dd. 01/10/1991), blijkt dat enkel bij het scenario met een voetbalwedstrijd met 
8.000 toeschouwers de grenswaarde nipt wordt overschreden waardoor het plaatsen van ver-
keerslichten wenselijk is. Op alle overige maatgevende momenten wordt deze grenswaarde niet 
overschreden. Bijgevolg kan dus gesteld worden dat vanuit intensiteit/capaciteit-overwegingen 
van verkeerslichten op deze kruising niet wenselijk is.  
 
Voorts volgt uit de parkeerbalans dat, uitgaande van meervoudig gebruik van de parkeerplaatsen, 
een gebundelde parkeercapaciteit voor 381 parkeerplaatsen dient voorzien te worden voor de 
voorziene functies binnen het plangebied.  
Dit is evenwel met uitzondering van de bezoekersparkeren in functie van het voetbalstadion om-
dat private ontwikkelingen het parkeren ondergronds of inpandig voorzien waardoor dubbelge-
bruik in functie van voetbalwedstrijden niet zo voor de hand liggend is omwille van organisatori-
sche en juridische redenen.  
Meervoudig gebruik van parkeerplaatsen veronderstelt evenwel dat deze parkeerplaatsen een 
‘openbaar’ karakter hebben. Dit zou aanleiding kunnen geven tot oneigenlijk gebruik van de par-
keerplaatsen. 
 
Met de ontwikkeling van het Rooi zal de parkeercapaciteit voor de omliggende functies wijzigen. 
In de huidige situatie wordt de parking aan de voorzijde van het stadion gebruikt door de omlig-
gende kantoorcomplexen. Het zou gaan om 89 parkeerplaatsen die na ontwikkeling van de ge-
plande voorzieningen zouden verdwijnen en waar de parkeervraag dus bijkomend afgewikkeld 
zal worden op het openbaar domein.  
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Op basis van het parkeeronderzoek dat werd uitgevoerd voor de wijk Veldekens en het Rooi blijkt 
dat het parkeeraanbod op woensdagen tijdens maatgevende momenten (12u-16u) nipt zou kun-
nen voldoen aan de parkeervraag. Dit echter in de veronderstelling dat er geen events zijn ge-
pland in ALM. Indien dit wel het geval is, kan verwacht worden dat de parkeercapaciteit op open-
baar domein ontoereikend zal zijn waardoor de optredende parkeerdruk zich mogelijk zal ver-
plaatsen naar de omliggende woonstraten en daar voor overlast en foutparkeren zal zorgen. Bui-
ten deze kritische momenten vormt het supprimeren van de parkeergelegenheid aan de voorzijde 
van het stadion geen probleem vermits de parkeerdruk op deze momenten eerder laag was. Ook 
zijn er op deze perioden nog voldoende parkeerplaatsen voorhanden op openbaar domein om 
de parkeerdruk bij eventuele events in ALM, op te vangen. 
  
Tijdens een voetbalwedstrijd op zaterdagavond voor 4.000 toeschouwers blijkt de parkeercapa-
citeit op openbaar domein, tezamen met de parkeerplaatsen van de kantoorcomplexen die tijdens 
wedstrijden ter beschikking worden gesteld, nog toereikend om de verwachte maximale parkeer-
druk op te vangen. Voor een voetbalwedstrijd met 8.000 toeschouwers is er nood aan een extra 
727 parkeerplaatsen en dienen andere alternatieven gezocht te worden in de nabije omgeving. 
In dergelijke situaties kunnen de P+R-parkings Capenberg (Boechout) en Blancefloer (Linkeroe-
ver) ingeschakeld worden. Deze zijn via tramlijn 15 verbonden met het plangebied. Ook de cen-
trumparking van Mortsel wordt ontsloten door deze tramlijn. Dit zijn echter maximale aannames. 
Tijdens het parkeeronderzoek waren er events lopende in ALM. Indien dit niet zo is, zal de par-
keervraag lager uitvallen. 
 
Vanuit het duurzaamheidsprincipe is het niet wenselijk om bijkomende parkeerplaatsen te voor-
zien op openbaar domein, ter compensatie van de parkeerplaatsen die gesupprimeerd worden 
aan de voorzijde van het stadion. Mogelijke optimalisaties inzake parkeren betreffen het invoeren 
van een parkeertarifering/blauwe zone voor de ganse zone extra muros zodat de private onder-
grondse parkeercapaciteit beter gebruikt wordt en/of het beïnvloeden van de modal split naar 
meer gebruik van duurzame vervoersmodi. 
 
Op basis van onderhavige mobiliteitsstudie komt naar voren dat het wenselijk is dat de ontwikke-
ling van het plangebied dient samen te gaan met een aantal optimalisaties aan het verkeersys-
teem. De voorgestelde maatregelen hebben als doel om de verkeersgeneratie (autoverkeer) van 
het plangebied te verminderen en te sturen zodanig dat het minder negatieve effecten veroor-
zaakt. De prioriteit moet gaan naar maatregelen die het autogebruik verminderen. Een combinatie 
van deze beleidsmaatregelen zal de algehele doorstroming binnen het plangebied ten goede 
komen. 
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