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1 AANLEIDING 
 
 
Het plangebied van het RUP Middenvijver bevindt zich op Linkeroever en omvat het 
woonuitbreidingsgebied „Middenvijver‟ zoals afgebakend op het gewestplan en in uit breiding ervan het 
oostwaarts aansluitende recreatiegebied en parkgebied (zie ook 3.1.1 Gewestplan).  
 
Het stadsbestuur schreef in 2013 een wedstrijd uit voor de opmaak van een masterplan. De ambitie van de 
stad is om deze open ruimte als bovenlokaal toegankelijk landschap te bewaren en het huidige meervoudig 
gebruik te combineren met de aanleg van een festivalweide en camping. Deze inrichtingsvisie van het 
masterplan wordt juridisch verankerd in het RUP Middenvijver. 
 
Met de opmaak van het RUP Middenvijver wenst de stad Antwerpen het woonuitbreidingsgebied te 
herbestemmen tot park- en recreatiegebied. Op die manier wordt het behoud van dit open en toegankelijk 
gebied gegarandeerd.  
 
 

 

Luchtfoto plangebied RUP Middenvijver 
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2 GRAFISCHE EN JURIDISCHE SITUERING 
 
2.1 Situering van het studiegebied 
 
Het plangebied ligt op Linkeroever en sluit aan op het bebouwde weefsel van Antwerpen-Linkeroever. Het 
gebied ligt tussen de gewestwegen N49a en N70 in respectievelijk noordelijke en zuidelijke richting. 
De N49a (ter hoogte van het plangebied de Charles de Costerlaan genaamd) ligt in het verlengde van de 
N49 en verbindt Linkeroever via de Waaslandtunnel onder de Schelde door met de binnenstad. De N70 (ter 
hoogte van het plangebied Blancefloerlaan genaamd) is de oude verbindingsweg tussen Antwerpen-
Linkeroever en Gent. Ten zuiden van deze N70 ligt parallel de E17, een Europese autosnelweg die de 
verbinding vormt tussen Antwerpen, Gent, Rijsel en Parijs met een afrit onder andere ter hoogte van 
Linkeroever en Zwijndrecht. 
 
 

 

Situering plangebied RUP Middenvijver 
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De grote structuurbepalende elementen in de omgeving zijn de Schelde, de bebouwingskern Linkeroever 
inclusief de nieuwbouwwijk Borgerweert/Regatta, het Galgenweel, Middenvijver-West / Rot, Blokkersdijk, 
het Sint-Annabos, KMO-zone Katwilgweg en het orthogonaal patroon van wegen (zowel de hoofdwegen 
R1, E17 en E34, als gewestwegen N70 en N49a en gemeentewegen).  
 

 

Afbakening plangebied RUP Middenvijver 

 
 
2.2 Bestaande toestand 
 
2.2.1 Ruimtelijke kenmerken  
 
Het is een open gebied dat in oostelijke richting grenst aan het bebouwde weefsel van Linkeroever en in 
westelijke richting aan het open ruimtegebied Middenvijver-west. Het contrast tussen het planmatig 
ontwikkelde bebouwingsweefsel van Linkeroever en de spontane groei van vegetatie op de aangrenzende 
opgespoten gronden typeert Linkeroever.  
 
Het plangebied is in hoofdzaak een groene en toegankelijke publieke ruimte, zonder specifiek programma.  
Aan de oostzijde van het gebied bevinden zich enkele korfbalvelden en een „biodroom‟. De biodroom is een 
stedelijke „samentuin‟ met groenten, kunst en cultuur. De gemeenschapstuin bestaat uit een tweehonderdtal 
zakken waar planten in gekweekt worden en een aantal serres. 
Binnen de plangrens is er nagenoeg geen bebouwing aanwezig. Naast de korfbalvelden zijn enkele 
bijhorende kleinschalige constructies gebouwd en ook in het buurtpark in de zuidoostelijke hoek van het 
plangebied staat een klein gebouw.  
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Het gebied grenst in oostelijke richting aan groepswoningbouw in de Paul Housmansstraat, 
eengezinswoningen in de Willem Gijsselsstraat en een aantal voorzieningen langs de Halewijnlaan. 
 
 

 

Topografische kaart met afbakening plangebied RUP Middenvijver 

 
 
 
2.2.2 Natuurlijke structuur 
 

Het plangebied ligt in een omgeving die gekenmerkt wordt door een aantal biologisch waardevolle 
structuren. 
 
Het plangebied bestaat grotendeels uit een ruigte op opgespoten grond en sluit aan op Middenvijver-
west/Reigersbos en het Rot. Door Middenvijver en het Rot loopt stuk niet-geklasseerde waterloop die 
tevens de noordelijke grens van het plangebied vormt. 
Het Rot wordt gekenmerkt door een berken-wilgenbos met een beek en moerassige delen, met overgang 
naar natte bossen in het noorden. Middenvijver-west/Reigersbos betreft opgespoten gebied met berken- en 
wilgenopslag.  
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Om de eventuele tijdelijke impact ter hoogte van het natuurreservaat Blokkersdijk, veroorzaakt door de 
bouw van de Oosterweelverbinding, op te vangen werd een nieuwe waterplas gecreëerd als mogelijke 
uitwijkplaats voor de avifauna die verblijft in het natuurreservaat Blokkersdijk. Centraal in het gebied is een 
grote, ondiepe plas aangelegd die via een gracht is verbonden met een smallere waterpartij richting het 
oosten. Ten westen en zuidwesten van de centrale vijver ligt een snoer van drie andere ondiepe vijvers. 
Tussenin de verschillende vijvers in liggen natte ruigten, struwelen en bossen. Het gebied tussen de 
centrale plas en het plangebied is verbost met opslag van berk en wilg. Richting de Charles de Costerlaan 
(noorden) is het gebied eveneens verbost. De ondergroei is er ruiger dan in het oostelijke deel van het 
gebied. In 2008 werd dit gebied officieel opengesteld voor wandelaars en fietsers. 

 

Ten westen van de R1 en ten noorden van de N49a liggen (van west naar noord) de gebieden Vlietbos, 
Blokkersdijk en Sint-Annabos. 

 Vlietbos: berken-wilgenbos (tevens beschermd als landschap). 

 Blokkersdijk : waterplas met hoge biologische waardering (maakt deel uit van het Europees Natura 
2000-netwerk) 

 Sint-Annabos: in 1950 aangeplant met Canadapopulieren op opgespoten gronden; op sommige 
plaatsen (vooral de randen) komen spontaan opgeschoten struiken en bomen voor en is de 
biologische waardering aanzienlijk hoger.  

 

Figuur: Middenvijver-west/Reigersbos en Rot 
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Natuurlijke structuur 

 
 
 
2.2.3 Ontsluiting en parkeren 
 
Het plangebied wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de N49a (Charles de Costerlaan) in het 
noorden en de N70 (Blancefloerlaan en Halewijnlaan) in het zuiden en oosten. Via deze gewestwegen 
(N49a en de N70) kan worden aangesloten op het hoofdwegennet of de verbinding gemaakt worden met 
het lokaal wegennet richting Antwerpen-binnenstad en richting Zwijndrecht.  
 
De Blancefloerlaan (N70) is de oude verbindingsweg Antwerpen – Zwijndrecht – Melsele. Deze weg heeft 
voornamelijk een verbindende functie en profileert zich tevens als openbaar vervoersas en drager van zacht 
verkeer. Richting Antwerpen geeft de weg aansluiting op de tramtunnel en de voetgangerstunnel onder de 
Schelde.  
 
Parkeren kan langs de Blancefloerlaan (langsparkeerplaatsen) en op de Park&Ride aan de op- en afrit R1 
Linkeroever (circa 300 parkeerplaatsen) en aan de ov-halte die de verbinding maakt met de binnenstad van 
Antwerpen.  
In het plangebied zelf zijn er geen parkeermogelijkheden. 
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Ontsluiting gemotoriseerd verkeer en parkeren  

 
 
De bovenlokale functionele fietsroutes langs Charles De Costerlaan en Blancfloerlaan/Halewijnlaan  zorgen 
er voor dat het plangebied ook vlot bereikbaar is voor de zachte weggebruiker.  
Ten oosten van het plangebied zijn verschillende Velostations ter beschikking.  
 

 
Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron: MOW) 

 
 
Met het openbaar vervoer is de site goed bereikbaar.  
De Blancefloerlaan wordt zowel richting binnenstad als richting Beveren en Zwijndrecht bediend door 
tramlijnen 3, 5, 9 en 15 en buslijnen 81, 82, 83, 84, 85. Voor de lijnen 5, 9 en 15 is het de eindhalte.  
De naastliggende woonwijk wordt bediend door lijn 36. 
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Ontsluiting openbaar vervoer (bron: De Lijn) 
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2.2.4 Fotoreportage plangebied 
 

 
Figuur: Orthofoto met aanduiding fotostandpunten 
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1) Open ruimte Middenvijver 2) Blancefloerlaan 

  

3) Zicht vanuit Blancefloerlaan 4) August Van Cauwelaertlaan 

  

5) Zicht vanuit August Van Cauwelaertlaan naar volleybal 6) Zicht vanuit Paul Housmansstraat op Middenvijver 
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7) Zicht vanuit Willem Gijsselsstraat naar plangebied 8) Biodroom 

  

9) Middenvijver vanuit Blancefloerlaan 10) Hoek Paul Housmansstraat-Halewijnlaan 

  

11) Zicht op het plangebied Middenvijver  12) Zicht op het plangebied met Regatta op achtergrond  
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3 PLANNINGSCONTEXT 
 
3.1 Juridisch kader 
 
3.1.1 Gewestplan  
 
Het gewestplan Antwerpen (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen) 
bepaalt volgende bestemmingen voor het plangebied RUP Middenvijver: 
 De site is volgens het gewestplan grotendeels bestemd als woonuitbreidingsgebied.  

Woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde 
overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel de 
overheid geen besluit tot vaststelling van de uitgaven voor de voorziening heeft genomen, ofwel 
omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de 
promotor. 

 Het zuidoostelijke deel van de site is bestemd als parkgebied. 
Parkgebieden zijn groene zones die evenwel niet tot de groengebieden worden gerekend. Zij moeten 
in hun staat worden bewaard of zijn bestemd om te worden ingericht dat ze, in de al dan niet 
verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen. 

 In het oostelijke deel van de site ligt een 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. 

   

Figuur: Gewestplan (d.d. 03/10/1979) 

 
 
3.1.2 Plannen van aanleg en Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
Het plangebied is niet gelegen in een BPA of APA.  
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Enkel het GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen is (in aanvulling op het gewestplan) van 
toepassing op het plangebied. 
 

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. 
 
Dit brengt met zich mee dat hier een stedelijk gebiedsbeleid zal gevoerd worden. Dit betekent dat vanuit het 
principe van gedeconcentreerde 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 noodzakelijk 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. 
 

 

Figuur: Afbakening GRUP AGGA 
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3.2 Beleidskader 
 
3.2.1 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 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 primaire 
wegen I.  
R10 (Singel) van een te verbeteren verbinding met N180 (Noorderlaan) en N101 (Scheldelaan) tot 
een te verbeteren aansluiting op N113 (Amerikalei) wordt als een primaire weg II geselecteerd 

 Hoofdspoorwegennet voor personenvervoer 
De Lijn Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel 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. 

 
 
3.2.2 Ruimtelijk structuurplan Provincie 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 grootstedelijke 
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, 
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(bv cultuur, gezondheidszorg, recreatie,..), distributie of verkeer. Een dergelijke concentratie van functies 
mag niet worden verzwakt door nieuwe polen van dit niveau te creëren. 
De Schelde wordt in deze deelruimte opgenomen in een nieuwe gemengd groene, gemengd stedelijke 
vinger van het grootstedelijk gebied. Een nieuwe band van stedelijkheid aan het water met wonen, natuur 
en groen, dienstverlening en voorzieningen vervangt daarbij de vroegere en huidige bedrijvigheid.  
In deze deelruimte wordt het zwaartepunt gelegd op de ruimtelijk-economische structuur van de provincie. 
 
Volgende ruimtelijke principes zijn van toepassing op het Grootstedelijk Gebied Antwerpen:  
 Het grootstedelijk gebied wordt gezien als een geheel van gelijkwaardige grootstedelijke 

woonomgevingen met een hoog voorzieningenniveau.  

 De samenhang tussen de verschillende woonomgevingen wordt verzekerd door grootstedelijke 
elementen als een grootstedelijke groenstructuur en grootstedelijke assen. 

 De Schelde wordt opgenomen in een nieuwe gemengd groene, gemengd stedelijke vinger van het 
grootstedelijk gebied. 

 De woonomgevingen worden verbonden door een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk. 

 
 
3.2.3 Andere relevante plannen  
 
GRUP Oosterweelverbinding en GRUP Oosterweelverbinding wijziging 
 
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding werd definitief vastgesteld door de Vlaamse 
Regering op 16 juni 2006. Ondertussen is er een gewijzigde versie van het GRUP in procedure. 
 
Op 4 april 2014 werd het GRUP Oosterweelverbinding-wijziging voorlopig vastgesteld. Het openbaar 
onderzoek liep van 16 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014. De definitieve vaststelling is voorzien voor de 
eerste helft van 2015.  
 
Het plangebied valt buiten de afbakening van zowel het GRUP Oosterweelverbinding als het GRUP 
Oosterweelverbinding wijziging. Volgens het huidig juridisch kader, zijnde GRUP Oosterweelverbinding, valt 
het naburige de westelijke zone van de middenvijver - het deel buiten het projectgebied - binnen 
natuurgebied. Dit gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, 
het natuurlijk milieu en de landschapswaarden. 
 

 
 

  

Figuur: GRUP Oosterweel en GRUP Oosterweel wijziging 
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RUP Galgenweel Oost 
 
Ten zuiden van het plangebied is het RUP Galgenweel-Oost van kracht. Dit RUP is goedgekeurd op 9 
augustus 2012 en wijzigt het BPA Galgenweel/Borgerweert. 

 
 

BPA Galgenweel/Borgerweert 
 
Ten zuiden van het plangebied is het BPA Galgenweel/Borgerweert van kracht. Dit BPA is goedgekeurd op 
2 mei 2007. 

 

 

 

Figuur: RUP Galgenweel Oost 

 

Figuur: BPA Galgenweel/Borgerweert 
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3.2.4 Lopende of geplande projecten in de buurt 
 
In of onmiddellijk aangrenzend aan het plangebied zijn een aantal grootschalige projecten gepland of in 
onderzoek. Hierna volgt een beknopte opsomming, een aantal worden verder nader toegelicht. 
 
 
Masterplan mobiliteit 2020 

Op 30/03/2010 besliste de Vlaamse Regering om principieel in te stemmen met een aangepast Masterplan 
(Masterplan 2020)  
 
Het Masterplan Antwerpen is opgesteld door het Vlaams Gewest met als doelstellingen:  
 Het garanderen van de bereikbaarheid van stad en haven.  

 Het verhogen van de verkeersveiligheid.  

 Het herstellen van de leefbaarheid. 

De realisatie van de Oosterweelverbinding zal een grote impact hebben op de verkeersstructuur in en rond 
Antwerpen (zie ook GRUP Oosterweelverbinding en GRUP Oosterweelverbinding – wijziging)  en een 
aanzienlijke opwaardering inhouden op de verkeersleefbaarheid van Linkeroever en op de open 
ruimtestructuur, natuurwaarde en het recreatief potentieel.  
 
Daarnaast zijn als relevante selecties te vermelden de tramlijn „Linkeroever-Zwijndrecht‟ en ontsluiting 
„Linkeroever-Noord‟ als strategische projecten in dit masterplan.  
De tramlijn naar Beveren is een bijkomend project binnen masterplan 2020. De succesvolle lijn naar 
Zwijndrecht wordt doorgetrokken tot Beveren. Het sterk verstedelijkt gebied van Melsele en Beveren vormt 
een dichte corridor met aantakking vanuit het noorden en het zuiden. Deze corridor wordt best ook bediend 
met een sterke tramstructuur complementair aan het spooraanbod op de lijn Sint-Niklaas – Antwerpen. 
 
 
Regatta woonwijk 

 
Regatta is een nieuwe wijk van circa 40 ha ten zuiden van de Blancefloerlaan.  
In totaal worden aan het Galgenweel 450 woningen en 1100 appartementen ontwikkeld. 
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Figuur: Regatta 
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4 OMSCHRIJVING VAN DE RELATIE MET HET S-RSA 
 
4.1 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.  
 
 
4.2 Richtinggevend gedeelte 
 
4.2.1 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 / Megastad. Voor elk van deze beelden is 
een visie ontwikkeld die op haar beurt wordt vertaald in maatregelen en acties.  
Het plangebied of de onmiddellijke omgeving komt aan bod in nagenoeg elk van deze beelden. 
 
Waterstad 

 
Het herstellen van het waternetwerk kan gebeuren door de oorspronkelijke structuur opnieuw zichtbaar te 
maken daar waar mogelijk is. Dit betekent dat de kwaliteit van het publiek domein rondom rivier, beken, 
dokken en kanaal moet vergroot worden en dat de toegankelijkheid ervan moet verbeteren. Het 
beklemtonen van de relatie met het water betekent in hoofdzaak een herbevestiging van de ruimte langs de 
Schelde („stad aan de stroom‟).  
 
Blokkersdijk en Galgenweel zijn geselecteerd als te behouden en te versterken waters.  
 

 
 

Figuur: Selectiekaart waterstad, RSA  

 

 

Ecostad 

 

Om de leefkwaliteit te verhogen, moet het stedelijk gebied zijn inwoners groene ruimten kunnen aanbieden 
om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen. Eén van de doelstellingen voor de open ruimte is 
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het differentiëren van het recreatief medegebruik. Sommige elementen van de stedelijke parkstructuur 
kunnen meer recreatief medegebruik verdragen dan andere.  De zone tussen open ruimtegebieden 
Linkeroever is geselecteerd als open ruimteverbinding. 
 
Zones die belang hebben bij de aanwezigheid van belangrijke waterstructuren (zoals de Schijnvallei of de 
Scheldeboorden op Linkeroever), buffergebieden, bossen (bv. St. Anna), open ruimte binnen het dichte 
bebouwde weefsel kunnen uitgerust worden met recreatievoorzieningen die de bestaande open ruimte 
waarde niet aantasten maar de beleving ervan vergroten. 
 

Eén van de mogelijke maatregelen en acties is het uitbouwen van een stedelijke parkstructuur. Tot de 
stedelijke parkstructuur behoren ook een aantal woon- (WG) en woonuitbreidingsgebieden (WUG) of 
anders bestemde gebieden, die onder specifieke voorwaarden van de Ecostad kunnen worden ontwikkeld. 
De cultuurrecreatieve cluster en randafwerking te Middenvijver kan volgens deze voorwaarden ontwikkeld 
en waar nodig bestemd worden. 
 

 

 

Figuur: Selectiekaart ecostad, RSA  

 
 
Spoorstad 

 

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 Blancefloerlaan, de zuidelijke grens van het projectgebied, maakt onderdeel uit van de 
territoriale boulevard naar Zwijndrecht. 
 
Het openbaar vervoer, treinen en tramlijnen kunnen een positieve rol spelen in het verwezenlijken van een 
nieuwe stedelijke concentratie, waarbij de verdere spreiding, fragmentatie en gebrek aan stedelijkheid in het 
grootstedelijk gebied wordt tegengegaan. De rol van het openbaar vervoer moet verder versterkt worden. 
Deze oplossingen, samen met de uitwerking van een fijnmazige en optimale verdeling van het verkeer over 
het lager netwerk van de stad, moet van de stad een ruimtelijk „open‟ systeem maken, net zoals haar 
economie en haar samenleving. Dit is coherent met de mogelijkheden van haar noord-zuid geografische 
oriëntatie en met de kansen van haar fysische expansie. 
 
Aanvullend bij de selectie van de tramlijnen uit het Masterplan Antwerpen en Pegassusplan worden in het 
onderdeel spoorstad een aantal bijkomende spoorlijnen voorgesteld. De uitvoering van deze voorstellen zijn 
suggesties aan De Lijn en kunnen nog verder onderzocht worden aan de hand van een 
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potentieelonderzoek. De zuidelijke Scheldebrug, n.a.v. nieuwe ontwikkelingen Linkeroever is één van deze 
voorstellen. 
 

 
 

Figuur: Selectiekaart spoorstad, RSA  

 

 

Poreuze stad 

 
Vanuit de doelstelling om het sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch evenwicht in verschillende 
wijken te herstellen via ingrepen in de morfologie, de leegstand terug te dringen en de porositeit te 
verhogen, kunnen een aantal richtlijnen aangehaald worden die ondersteunend werken bij de opmaak van 
RUP‟s. Op basis van de bestaande ruimtelijke structuur worden een aantal gebiedstypes aangeduid, met 
daaraan gekoppeld een specifiek ruimtelijk beleid. 
 
Voor het plangebied zelf zijn er geen specifieke selecties. In het bebouwde deel van Linkeroever wordt het 
restgroen ingezet om het groen te verhogen in de moderne stadswijken. 
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Figuur: Selectiekaart poreuze stad, RSA  

 
 
Dorpen en metropool 

 

Policentrische stad 
Linkeroever is geselecteerd als lokaal stedelijk centrum. Het programma voor de stedelijke en buurtcentra 
moet verder gepreciseerd worden, met aandacht voor de verschillende situatie in de dorpen, de eventuele 
gebreken van voorzieningen en de mogelijkheid ze op te laden met nieuwe grootstedelijke functies en 
activiteiten.  
 
De relaties met de grote groengebieden en de Schelde blijven belangrijk bij de afwerking van het 
woonweefsel van Linkeroever. Een grootschalige natuurinrichtingsproject zal van Burchtseweel, het Rot, 
Middenvijver-West, Blokkersdijk en St.-Annabos een kwalitatief aaneengesloten geheel vormen en betere 
ecologische en functionele verbindingen tot stand brengen. De cultuurrecreatieve clusters Esmoreit_De 
Molen en Middenvijver-centraal functioneren als overgangszones. De Scheldeboord moet opnieuw 
doorwaadbaar worden en het natuurlijk karakter behouden met recreatief medegebruik. Middenvijver-
centraal vervult de rol als bovenlokaal recreatief park, ingebed in de groene omgeving en goed ontsloten 
door openbaar vervoer, waarbij drie verbindingen met de omliggende woongebieden moeten gerespecteerd 
worden. 
 
Wonen 
Het centrale deel van het woonuitbreidingsgebied Middenvijver wordt geschrapt voor bijkomende woningen, 
maar heeft wel een functie met betrekking tot cultuur, recreatie en stedelijke voorzieningen ingebed en 
geïntegreerd in een groene omgeving. Het is een cultuurrecreatief cluster op bovenlokaal niveau. 
Middenvijver wordt gezien als een kruispunt tussen de noord-zuid georiënteerde recreatieve ruimtes en de 
oost-westverbinding met de stad en heeft daarbij ook een doelstelling m.b.t. de bovenlokale 
groenvoorziening. Dit cluster beklemtoont de noodzaak aan een kwalitatieve omgeving, benut de 
mogelijkheid van de stamlijn voor openbaar vervoer en wil betere verbindingen aangaan met open ruimte 
en andere recreatiefaciliteiten. Er wordt gekozen voor de ontwikkeling van het gebied als een uitgerust 
recreatief park op het niveau van de stad, waarbij het park de recreatieve elementen structureert door 
middel van paden en groene relaties. Groene of publiek toegankelijke relaties moeten bijvoorbeeld 
behouden blijven tussen het stedelijk centrum van Linkeroever, het Galgenweel en het St. Annabos.  
 



PROCESNOTA_RICHTNOTA_ 

 

 25 

  

Figuur: Selectiekaart dorpen en metropolen, wonen  

 
 
Recreatie 
De cultuurrecreatief cluster is een nieuwe interpretatie van de stedelijke ruimte, waarbij de relatie tussen de 
verschillende soorten recreatieve voorzieningen op buurt- en wijkniveau benadrukt wordt. De lokale cluster 
is gebaseerd op de mogelijkheden van medegebruik tussen bestaande of nieuwe scholen, speeltuinen, 
sportinfrastructuur en groen. 
De Middenvijver wordt geselecteerd als nieuwe cultuurrecreatieve cluster. 
 

  

Figuur: Selectiekaart dorpen en metropolen, recreatie  
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4.2.2 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 projecten omvatten. 
In het actief beleid van het s-RSA wordt het plangebied gecatalogeerd als een gebied van strategisch 
belang voor de hoofdstructuur van de stad. Het maakt deel uit van de zachte ruggengraat die een 
opeenvolging is van onderling verbonden ruimten, gerelateerd aan het watersysteem. 
 
Deze strategische ruimte heeft als voornaamste doelstelling het creëren van een krachtig samenhangend 
ecologisch systeem zoals omschreven door het beeld van de Ecostad en Waterstad. Deze strategische 
ruimte is bedoeld als een ruggengraat. Het is een element dat in interactie met de harde ruggengraat de 
hoofdstructuur van de stad zal bepalen. 
 
Het plangebied wordt beschouwd als een nieuwe cluster voor recreatie: 
Een tweede strategisch project op Linkeroever kadert specifiek in de strategische ruimte van de zachte 
ruggengraat, maar is ook sterk verbonden met een algemeen concept voor de toekomstige ontwikkeling van 
dit stadsdeel. Het gaat over een nieuwe cluster voor onderwijs en recreatie op de site van de Middenvijver: 
dit kan beschouwd worden als een potentiële nieuwe centraliteit en als een mogelijkheid om de bestaande 
groenruimten te herwaarderen door het introduceren van links en elementen van continuïteit.Drie 
belangrijke groenverbindingen werden uitgewerkt voor Linkeroever: de eerste verbinding is gericht op het 
stedelijk centrum en op een uitgebreid systeem van voorzieningen en publieke ruimten, in het bijzonder het 
gebied voor de St.-Annatunnel; de tweede is gericht op het vernieuwde St. Annabos, de derde verbinding 
verwezenlijkt de relatie met de Scheldeoevers, gebruikmakend van enkele open ruimten die het 
stadsontwikkelingsgebied nabij het Galgenweel doorkruisen.Het aansnijden van het uiterst oostelijk deel 
van het woonuit-breidingsgebied Middenvijver voor woningen past vooral in een kwalitatieve afwerking van 
het woongebied te Linkeroever (rand langs de Halewijnlaan). Het overige deel van het 
woonuitbreidingsgebied Middenvijver (centraal deel) wordt geschrapt voor bijkomende woningen, maar 
heeft wel een functie mbt. cultuur, recreatie en stedelijke voorzieningen ingebed en geïntegreerd in een 
groene omgeving. Het is een cultuurrecreatief cluster op bovenlokaal niveau. Middenvijver wordt gezien als 
een kruispunt tussen de noord-zuid georiënteerde recreatieve ruimtes en de oost-westverbinding met de 
stad en heeft daarbij ook een doelstelling m.b.t. de bovenlokale groenvoorziening. Dit cluster beklemtoont 
de noodzaak aan een kwalitatieve omgeving en benut de mogelijkheid van de stamlijn voor openbaar 
vervoer en wil betere verbindingen aangaan met open ruimte en andere recreatiefaciliteiten. Het RSA blijft 
de ontwikkeling van het gebied als een uitgerust recreatief park behouden op het niveau van de stad, 
waarbij het park de recreatieve elementen structureert d.m.v. paden en groene relaties. Groene of publiek 
toegankelijke relaties moeten bijvoorbeeld behouden blijven tussen het stedelijk centrum van Linkeroever, 
het Galgenweel en het St.-Annabos waarbij het park de recreatieve elementen structureert d.m.v. paden en 
groene relaties. Groene of publiek toegankelijke relaties moeten bijvoorbeeld behouden blijven tussen het 
stedelijk centrum van Linkeroever, het Galgenweel en het St.-Annabos. 
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Figuur: De zachte ruggengraat  

 
 
 
4.3 Bindend gedeelte 
 
De Middenvijver werd in het bindend gedeelte geselecteerd als een hefboomproject waaraan een hoge 
prioriteit wordt gegeven voor de implementatie van het actief beleid. Dit betekent dat een noodzakelijk visie- 
en actieprogramma zal worden opgestart. 
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5 PLANPROCES  
 
5.1 Voortraject 
 
5.1.1 Locatieonderzoek 
 
Het bedrijf Stadsontwikkeling voerde in 2011 een locatieonderzoek uit. Dit locatieonderzoek bracht 
mogelijke locaties in Antwerpen in beeld en beschreef deze op basis van de inzichten die toen aanwezig 
waren. Docking Station, organisator van Laundry Day en Summerfestival, bestudeerde en evalueerde deze 
locaties aan de hand van een aantal criteria, die van belang zijn voor een festivalterrein:  
 Oppervlakte: de locatie is 16,5 ha, dit is groot genoeg voor de organisatie van evenementen (jaarlijks 

een ééndaags en een tweedaags evenement) voor maximaal 80.000 bezoekers met camping; 

 Openheid: de locatie is open, met grote grasvlakten; 

 Compartimenteerbaarheid: de locatie is compartimenteerbaar; 

 Bereikbaarheid: de locatie is bereikbaar te voet, met fiets, met openbaar vervoer (tram/bus/trein) en 
auto; 

 Ligging: bereikbaar vanuit verschillende richtingen, want de spreiding van de bezoekers is zowel 
vanuit commercieel als veiligheidsoogpunt noodzakelijk; 

 Bestemming: het evenemententerrein is compatibel met de huidige en/of toekomstige bestemming 
van de locatie; 

 Uitrusting paden: de mogelijkheid om paden aan te leggen op de locatie; 

 Veiligheid: een locatie die gunstig geadviseerd wordt vanuit de veiligheidsdiensten, met vaste 
inrichting voor hulpdiensten en politie, voldoende nooduitgangen en makkelijk bereikbare 
vluchtwegen. 

Conclusie voor de organisatoren was dat op korte termijn enkel Middenvijver een oplossing zou bieden. 
Op 19 juli 2013 besliste het college principieel dat Middenvijver in aanmerking kon komen voor een beperkt 
aantal muziekfestiviteiten. 
Op 17/02/2014 bracht de districtsraad advies uit over het dossier „Middenvijver‟ en vroeg om het 
locatieonderzoek uit te breiden („Opvallend is dat er in het locatieonderzoek 2011 vooral gekeken is naar 
locaties waarbij nieuwe grote open (groene) ruimtes kunnen worden aangesneden en waarbij de norm voor 
oppervlaktes grasland zeer hoog ligt, dit terwijl Laundry Day vroeger juist koos voor de verharde 
oppervlaktes van aanvankelijk de Kammenstraat en later het Eilandje. We vragen dan ook om dit 
locatieonderzoek uit te breiden en creatiever te gaan zoeken naar locaties die in aanmerking kunnen 
komen’). 
 
Het locatieonderzoek werd uitgebreid en geactualiseerd. In totaal werden 16 sites onderzocht waarvan 8 
bijkomende. Onderstaande tabel geeft de conclusie weer van het uitgebreid en geactualiseerd 
locatieonderzoek 
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Op 5 september 2014 nam het college kennis van het uitgebreid en geactualiseerd locatieonderzoek. 
 
 
 
5.1.2 Inrichtingsvisie Middenvijver 
 
Op 6 december 2013 besliste het college een ontwerper aan te stellen om een inrichtingsvisie voor het 
terrein Middenvijver uit te werken. Het college wenst een ontwerp dat zal resulteren in een groene wijdse 
publiek toegankelijke ruimte op betreffende gronden. Deze visie zal tevens als basis kunnen dienen voor de 
opmaak van een RUP voor het gebied. 
 
De stad Antwerpen schreef in 2013 een wedstrijd uit tot de opmaak van een inrichtingsvisie voor 
Middenvijver. Het voorstel van Cluster landscape en Witteveen+Bos werd als winnend ontwerp gekozen.  
 
Op 5 september 2014 keurde het college het ontwerp inrichtingsvisie Middenvijver goed mits inachtneming 
van de opmerkingen gemaakt door de commissie openbaar domein: 
 Er moet verder onderzocht worden hoe in de paden/karrensporen meer halfverharding kan 

ingebracht worden zodat het landschappelijk karakter van de site optimaal tot uiting komt. Ook het 
verkleinen van de maatvoering van de paden en wegen kan hiertoe bijdrage;  

 buiten de festivalperiodes moet zeker vermeden worden dat de paden/karrensporen gebruikt worden 
als auto- of motorcircuit; 

 in het verdere proces moet bijzondere aandacht worden besteed aan de afwatering en irrigatie van 
het terrein, de opbouw van de vijver en de veiligheid errond. Inkalving van de vijver moet zeker 
vermeden worden; 
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 ook een noord-zuid verbinding over de bufferwal en niet alleen erlangs moet worden voorzien; 

 rond de zone G, gelegen langs de Blancefloerlaan, moet een natuurlijke buffer worden voorzien; 

 voor de zone G moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen verharding, afsluiting, 
tijdelijkheid en permanente constructies: onderzoek om binnen zone G slechts een minimale ruimte te 
voorzien voor opslag van materiaal buiten de festivalperiodes, met de mogelijkheid om deze ruimte 
uit te breiden tijdens de festivals. 

 voor de zone C, toegang tot de festivalcamping: onderzoek of deze wel verhard moet worden. 

 
 
5.1.3 Convenant Middenvijver 
 
Op 5 september 2014 besliste het college een convenant af te sluiten met Docking Station bvba, Laundry 
day nv en Summer Festival bvba. 
 
 
 
5.1.4 Initiatieven Docking Station bvba, Laundry day nv en Summer Festival bvba 
 

 

5.2 Stappenplan opmaak RUP 
 
De uitwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan verloopt in vijf fasen. 
 
 fase 1. voortraject Het voortraject bestaat uit de opmaak van de richt- en procesnota, de opmaak 

van een Passende beoordeling, planMER en evenementenvervoerplan.  
De richt- en procesnota geeft inzicht in het planproces en geeft op basis van het masterplan de 
ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de ontwikkeling 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.  
De planMERprocedure en opmaak van de Passende beoordeling en het evenementenvervoerplan 
sluit aan op de goedkeuring door het college van de richt- en procesnota. 
Op basis van de Passende beoordeling, het planMER. en het evenementenvervoerplan zullen in de 
volgende fase mogelijk bijkomende randvoorwaarden 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 voorontwerp 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 Ordening. Na 

Door de festivalorganisator werd op eigen initiatief studiewerk verricht.
Het betreft de opmaak van :
 een Passende beoordeling natuur

 een evenementenvervoerplan
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behandeling van de bezwaren wordt het definitief RUP uitgewerkt voor definitieve vaststelling door de 
gemeenteraad.  

 fase 5. Publicatie en in werking treding 14 dagen na de publicatie van de beslissing tot definitieve 
vaststelling in het Belgisch Staatsblad, treedt het RUP in werking.  

 

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

 

 

stappenplan opmaak RUP 
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proces- en richtnota  

opmaak proces- en richtnota november 2014 
intern overleg proces- en richtnota december 2014 
College van burgemeester en schepenen januari 2014 
Gecoro en districtscollege  februari 2014 
Sectorale effectenstudies  

opmaak Passende beoordeling februari  maart 2015 
opmaak evenementenvervoersplan januari-februari 2015 
opmaak planMER + procedure februari –november 2015 
voorontwerp RUP  

opmaak voorontwerp RUP januari – februari 2016 
intern overleg voorontwerp maart - april 2016 
College van burgemeester en schepenen april 2016 
adviesvraag en plenaire vergadering mei 2016 
ontwerp RUP  

opmaak ontwerp mei - augustus 2016 
intern overleg ontwerp augustus 2016 
College van burgemeester en schepenen augustus 2016 
Gemeenteraad september 2016 
openbaar onderzoek oktober – november 2016 
Gecoro december 2016 
definitief RUP  

opmaak definitief RUP januari 2017 
College van burgemeester en schepenen februari 2017 
Gemeenteraad februari 2017 
schorsingsperiode maart 2017 
publicatie BS mei 2017 
termijn Raad van State 60 dagen 

 

 

Indicatieve timing opmaak RUP 

 
 
 
5.4 Betrokken actoren 
 
Voor een goed verloop van het planproces werd een overlegstructuur opgezet.  
 
Naast de intensieve inhoudelijke projectbegeleiding en kwaliteitsbewaking door Stadsontwikkeling worden 
ook vele andere stedelijke diensten voor hun expertise bij de opmaak van het RUP betrokken. 
 
De besluitvorming is een verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen en 
gemeenteraad.  
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overlegstructuur 

 
 
5.5 Communicatie- en participatietraject 
 
Gezien de gevoeligheid van de ontwikkeling van het gebied bij de omwonenden en de aard van dit RUP, is 
het belangrijk voldoende te communiceren. In functie van de inrichtingsvisie werd al een eerste aanzet 
hiertoe gegeven met enkele informatiemomenten. Hier konden de bewoners reeds kennis maken met de 
overkoepelende visie en reageren op het ontwerp voor deze plek.  
Een meer gerichte en doorgedreven communicatie is echter nodig om enerzijds draagvlak te creëren en 
anderzijds om de inhoud, het traject en de impact van het RUP te verduidelijken.  
 
De proces- en richtnota legt de relatie tussen enerzijds het voortraject van de inrichtingsvisie en anderzijds 
de vertaling naar een juridisch kader en het te volgen planproces. Het is aangewezen om louter informatief 
bij het decretaal bepaalde inspraakmoment in het planMERtraject ook de proces- en richtnota aan het 
publiek ter inzage te geven.   
 
In de fase van het voorontwerp RUP kan een ruimere communicatie gebeuren door middel van een 
nieuwsbrief. Hierbij kan eveneens een informatievergadering met de onmiddellijke omwonenden 
georganiseerd worden.  
 
In de fase van het ontwerp RUP kan een ruimere communicatie gebeuren door middel van een nieuwsbrief. 
Naast de decretaal vastgelegde vereisten aangaande aankondiging van het openbaar onderzoek, kan 
eveneens de start van het openbaar onderzoek in de nieuwsbrief gecommuniceerd worden. Bij het 
openbaar onderzoek zal ook over deze fase een informatievergadering met de onmiddellijke omwonenden 
georganiseerd. Na de definitieve aanvaarding wordt een nieuwsbrief gelanceerd waarin het definitieve plan 
met eventuele wijzigingen ten aanzien van het ontwerp RUP aan bod komt. 
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6 ONTWIKKELINGSVISIE 
 
6.1 Globale visie  
 
Het plangebied zal in de toekomst de permanente bestemming en functie van parkgebied innemen, ten 
behoeve van de stadswijk Linkeroever. Het parkgebied zal landschappelijk en functioneel de overgang 
vormen tussen stad en natuur. De zone zal een geschikte inrichting vormen als festivalterrein.  
 
Het ontwerp maakt het park Middenvijver toegankelijker door middel van verharde padden en toegangen. 
Ter hoogte van de Willem Gijsselsstraat komt een brede groene toegang. Voor de aanleg van een 
bufferzone tegen het natuurgebied „Rot‟ en „Middenvijver-West („Nieuwe Middenvijver‟) is grond nodig dat 
afgegraven worden van het huidige terrein. De openheid van de Middenvijver wordt zo veel als mogelijk 
bewaard. Op een aantal plaatsen wordt nieuwe vegetatie toegevoegd. In de open middenzone worden 
verschillende graszones ingeplant. 
 
Volgende elementen maken deel uit van het ontwerp van het plangebied:
 Waterpartij als vijver en irrigatie festivalterrein

 Paden in het park die dienst doen als service- en evacuatiewegen. Minimaal 7m brede verharding
geschikt voor vrachtverkeer op rondweg + dwarsverbinding

 Oppervlakte festivalgras

 Bufferzone tegen verstoring natuurgebied

 Halfverharde inkomzones

 Zone voor logistiek en opslag

 Stadscamping

 Behoud van een aantal bestaande functies zoals de korfbal en het samentuinproject Biodroom.

Onderstaande opmerkingen van het college dienen rekening mee gehouden te worden:

 Er moet verder onderzocht worden hoe in de paden/karrensporen meer halfverharding kan
ingebracht worden zodat het landschappelijk karakter van de site optimaal tot uiting komt. Ook het
verkleinen van de maatvoering van de paden en wegen kan hiertoe bijdrage;

 buiten de festivalperiodes moet zeker vermeden worden dat de paden/karrensporen gebruikt worden
als auto- of motorcircuit;

 in het verdere proces moet bijzondere aandacht worden besteed aan de afwatering en irrigatie van
het terrein, de opbouw van de vijver en de veiligheid errond. Inkalving van de vijver moet zeker
vermeden worden;

 ook een noord-zuid verbinding over de bufferwal en niet alleen erlangs moet worden voorzien;

 rond de zone G, gelegen langs de Blancefloerlaan, moet een natuurlijke buffer worden voorzien;

 voor de zone G moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen verharding, afsluiting,
tijdelijkheid en permanente constructies: onderzoek om binnen zone G slechts een minimale ruimte te
voorzien voor opslag van materiaal buiten de festivalperiodes, met de mogelijkheid om deze ruimte
uit te breiden tijdens de festivals.

 voor de zone C, toegang tot de festivalcamping: onderzoek of deze wel verhard moet worden.
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Masterplan Middenvijver (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 
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6.2 Wegenis en verharding 
 

Masterplan Middenvijver (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 

 

In het gebied worden enkele vaste en verharde paden aangelegd. Deze hebben een dubbele functie:
 het gebied toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en voor traag verkeer;

 een bedieningsweg omheen het terrein zodat materiaal voor evenementen gemakkelijk kan worden
aan- en afgevoerd.
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Masterplan Middenvijver, herprofilering Willem Gijselsstraat (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 

 

 

Masterplan Middenvijver, paden (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 
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6.3 Landschapsbuffer en vijver 
 
Waar het terrein grenst aan natuurgebied en beschermd landschap (Middenvijver-west en Rot) wordt een 4 
meter hoge visuele bufferdijk gelegd. Deze zal aan de zijde van het natuurgebied beplant worden met 
struiken en aan de zijde van het evenemententerrein zeer geleidelijk aflopen.  
 
De nodige grond zal ter plaatse uitgegraven worden zodat centraal in het plangebied een vijver zal 
ontstaan. Het water in de nieuwe centrale vijver zal gebruikt kunnen worden voor de irrigatie van het 
festivalterrein met het oog op het herstel van de grasmat. De vijver zal voorzien worden van een 
ondoorlatende bodem.  
 

 

Masterplan Middenvijver, landschapsbuffer en vijver (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 
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Masterplan Middenvijver, profiel landschapsbuffer (bron: Cluster, Witteveen+Bos 

 

 

 

Masterplan Middenvijver, vijver (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 
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Masterplan Middenvijver, vijver (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 

 
 
6.4 Vegetatie 
 

 

Masterplan Middenvijver; vegetatie (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 
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Masterplan Middenvijver; festivalgras (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 

 
 
6.5 Opslag 
 

 

Masterplan Middenvijver;zone voor opslag (bron: Cluster, Witteveen+Bos) 
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6.6 Mobiliteit 
 
6.6.1 Verkeersgeneratie 
 
De site zal dagelijks gebruikt worden door wandelaars die eventueel hun hond uitlaten, joggers enzovoort. 
 
Naar mobiliteit toe zullen er enkele piekmomenten gekoppeld zijn aan evenementen:  
 de organisatie van maximaal twee grote dancfestivals, nl. Summerfestival en Laundry day; 

 maximaal drie stedelijke laagdynamische evenementen op jaarbasis, zoals de Vliegerhappening en 
het schapendrijven. 

Er kunnen een beperkt aantal muziekevenementen plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met het 
festivalseizoen, de benodigde tijd voor de opbouw van een festival en het herstel van de grasmat. Buiten de 
periode waarin deze evenementen plaats vinden, zorgen de activiteiten op de site niet voor een 
noemenswaardige verkeersgeneratie.  
 
 
6.6.2 Mobiliteitsplan 
 

 
In uitvoering van deze overeenkomst en kaderend binnen het mobiliteitsplan (in opmaak) zal de 
festivalorganisator het publiek dat met de wagen komt vanaf het hoofdwegennet leiden naar twee parkings 
op ruime afstand van het festivalterrein, namelijk:  
 1. Velden en weilanden ten noorden van het Fort van Zwijndrecht, bereikbaar via afrit Melsele-

Zwijndrecht van de E17. Van deze parkings is het 1000 m tot de tramterminus van Zwijndrecht-
Melsele vanwaar de organisatie rechtstreekse trams naar het terrein zal inleggen.   

 2. De parking van het sportpaleis in Antwerpen, bereikbaar via afrit Merksem van de R1. Ook vanaf 
deze parking zullen festivalgangers per tram naar het festivalterrein vervoerd worden.  

 

Ligging van parkeerterreinen (bron: passende beoordeling, Mieco-effect) 

Door de festivalorganisator wordt een mobiliteitsplan opgemaakt voor de adequate verkeersafwikkeling van
het bestemmingsverkeer naar en van de festivals.
Het mobiliteitsplan is in opmaak en gaat uit van samenwerkingsovereenkomsten met de NMBS en De Lijn.
Er wordt voorzien in een shuttledienst vanuit verder gelegen grootschalige autoparkeergelegenheden en
een adequaat aantal fietsenstallingen. Door de samenwerking met de NMBS en De Lijn wordt in hoofdzaak
ingezet op het openbaar vervoer.
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De ingang van een toekomstig festival is voorzien via de Blancefloerlaan ter hoogte van het tramstation met 
keerlus aan de Park&Ride Linkeroever. Tijdens Summerfestival is er mogelijk een tweede toegang 
rechtstreeks vanaf de camping  
Ook festivalgangers die per trein komen, geraken via de tram tot aan het festivalterrein. 

 

Toegang terrein (bron: passende beoordeling, Mieco-effect) 
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7 AFBAKENING EN KRACHTLIJNEN RUP 
 
7.1 Afbakening plangebied 
 
De afbakening van het plangebied komt overeen met de begrenzing van het woonuitbreidingsgebied en de 
aansluitende gebieden voor dagrecreatie en parkgebied.   
 

 

Figuur : Afbakening plangebied RUP 



PROCESNOTA_RICHTNOTA_ 

 

 45 

7.2 Krachtlijnen 
 
7.2.1 Onderzoeksvragen 
 
Een aantal aspecten zijn nog niet uitgeklaard op heden. Het gaat hierbij over:  
 doorvertaling resultaten planMER: op dit ogenblik is er nog geen zicht op de resultaten van het 

planMER. Afhankelijk van de conclusies, kan het grafisch plan en/of de stedenbouwkundige 
voorschriften worden aangepast ifv de conclusies van het planMER (in zoverre deze vertaalbaar zijn in 
een RUP). 

 doorvertaling resultaten Passende beoordeling: op dit ogenblik is er nog geen zicht op de resultaten 
van de planMER-screening. Afhankelijk van de conclusies, kan het grafisch plan en/of de 
stedenbouwkundige voorschriften worden aangepast ifv de conclusies van de Passende beoordeling (in 
zoverre deze vertaalbaar zijn in een RUP). 

 doorvertaling resultaten Evenementenvervoerplan: op dit ogenblik is er nog geen zicht op de 
resultaten van het evenementenvervoerplan. Afhankelijk van de conclusies, kunnen bepaalde 
voorschriften aan het RUP worden toegevoegd ifv de conclusies van het evenementenvervoerplan (in 
zoverre deze vertaalbaar zijn in een RUP). 

 
 
7.2.2 Aanzet krachtlijnen en randvoorwaarden voor de voorschriften  
 
De krachtlijnen voor het grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften zijn geen „één op 
één‟ vertaling van het inrichtingsplan maar zijn er wel op gebaseerd.  
 
Onderstaande elementen zullen verder uitgewerkt worden: 
 Algemene bepalingen : begrippenlijst; algemene kwaliteitseisen; aspecten aangaande 

toegankelijkheid. 

 Parkgebied/festivalweide: afbakening van de zone die behouden moet blijven als open ruimte en 
onder strikte voorwaarden gebruikt mag worden als festivalweide; aanduiding in overdruk van zone voor 
opslag; opname van kwaliteitseisen in functie van het tijdelijk gebruik van de site voor festivals 
(ondermeer de aanleg van een buffer en een waterpartij). 

 Zone voor dagrecreatie : afbakening van een zone die ingericht en gebruikt mag worden voor 
dagrecreatie; maximaal bebouwingspercentage en maximaal bouwvolume opleggen. 

 Zone voor verblijfsrecreatie : afbakening van een zone die ingericht en gebruikt mag worden voor 
dagrecreatie en verblijfsrecreatie; aanduiding van een bouwkader en de mogelijkheden voor bebouwing 
bepalen. 
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