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De verwezelijking van het Sigmaplan is de 
aanleiding voor de visievorming en de heraanleg 
van de Scheldeboorden van Linkeroever. 1976 was 
het jaar waarin Ruisbroek overstroomde door een 
bres in de oever van de Vliet, met een enorme 
ravage tot gevolg. Om zo’n rampen in de toekomst 
te vermijden liet De Vlaamse Waterweg een plan 
opmaken: het Sigmaplan. Naast het beschermen van 
het hinterland met de dijken, geven ze ook ruimte 
aan de rivier door het creëren van gecontroleerde 
overstromingsgebieden. 

In Antwerpen concretiseerde dit zich in de 
opmaak van een ambitieus masterplan voor de 
Scheldekaaien (2010). Een recente uitvoering van 
het plan is te bezichtigen ter hoogte van Nieuw-
Zuid. 

Het rapport ‘Ruimtelijk Visieplan Dijkwerken’ is 
een eerste aanzet voor de linker-Scheldeoever te 
Antwerpen. De visie richt zich op de opportuniteiten 
en mogelijkheden ter hoogte van de toekomstige 
dijk. Bijgevolg is De Vlaamse Waterweg een 
belangrijke partner bij het uitwerken van het 
masterplan. 

Parallel aan het Ruimtelijk Visieplan Dijkwerken 
werkte de stad aan een visie voor Sint-Anneke Plage 
omwille van de vraag naar meer levendigheid. In het 
bestuursakkoord 2019-2024 ‘De Grote Verbinding’ 
wordt de ambitie beschreven om maximaal aan te 
sluiten op de dijkwerken, Sint-Anneke Plage herop te 
waarderen en de Scheldeboorden te transformeren 
tot een 6km lang park.

Deze ambitie werd vertaald in een opdracht die 
als tweeluik is opgesteld. Enerzijds betreft het 
de opmaak van een masterplan, gekoppeld aan 

een actieplan en een conceptontwerp van het 
landschap. Anderzijds zal het landschapsontwerp 
uitgevoerd worden als heraanleg van de publieke 
ruimte.   Voor de opmaak van het masterplan vormen 
de twee documenten ‘Ruimtelijke Visie Dijkwerken’ 
en ‘Masterplan Sint-Anneke’ een solide basis. 
Daarnaast formuleerde de stad Antwerpen zeven 
ambitielijnen vanuit een reeds gevoerd onderzoek 
naar Linkeroever en het Antwerpen van de toekomst. 

Het projectgebied bestaat uit de bebouwde en 
onbebouwde ruimte van de Scheldeboorden 
Linkeroever gaande van Burcht tot en 
met het Esmoreitpark, van waterkant tot 
eerstelijnsbebouwing. Ter hoogte van de 
welen wordt het projectgebied begrensd door 
de wateroppervlakken. Voor de vertaling van 
het masterplan en het landschapsontwerp 
naar concrete uitvoeringsdossiers wordt 
het gebied verdeeld in drie deelgebieden:  

1. Scheldeboorden-noord: van Sint-Annabos tot  
 omgeving Charles de Costerlaan; 

2. Scheldeboorden-midden: van omgeving Charles  
 de Costerlaan tot omgeving Galgenweellaan; 

3. Scheldeboorden-zuid: van omgeving   
 Galgenweellaan tot de grens met Burcht. 

De aanleg van het noordelijke en zuidelijke 
deelgebied is voorzien in de huidige legislatuur. 
Voor de middenzone wordt de visie opgemaakt in het 
masterplan. De ambitie is om de verdere uitwerking 
van het landschapsontwerp deze legislatuur op te 
starten en de realisatie ervan op te nemen in de 
volgende legislatuur.

AANLEIDING VAN DE OPDRACHT
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Het voorontwerp van het masterplan 
Scheldeboorden Linkeroever volgde een 
intensief proces waarbij de ambities voor het 
masterplan veelvuldig teruggekoppeld werden 
met verschillende partijen. 
De analyse- en visienota, goedgekeurd op 
28/01/2022, vormt de basis van het voorontwerp 
masterplan.  Tijdens deze fase werd de site uitvoerig 
in kaart gebracht, werd de visie scherpgesteld en 
werden onderzoeksvragen geformuleerd die een 
leidraad vormden doorheen het ontwerpproces. 

De opdracht voor de Scheldeboorden van 
Linkeroever heeft als ambitie een integraal en 
gedragen project te maken. Talrijke gesprekken 
met de verschillende stadsdiensten hielpen het 
team een betere kennis te verkrijgen van de site 
en de inhoud van de opdracht. 

Maandelijks koppelde het projectteam 
(ontwerpers, dienst ruimtelijke planning en dienst 
publieke ruimte) de voortgang van de projecten 
ambtelijk terug. Hierbij werden verschillende 

diensten betrokken: natuur- en parkbeheer, 
mobiliteit, archeologie, detailhandel en horeca, 
sociale veiligheid, sport, jeugd, evenementen, 
water, klimaat en leefmilieu, sport, jeugd, 
evenementen, water, klimaat en leefmilieu en het 
district van Antwerpen. 

Parallel aan het ontwerptraject loopt een 
participatief traject. In een eerste stap werd de 
vorige fase toegelicht via een webinar. Daarna 
werden twee werkateliers georganiseerd. De 
groep concentreerde zich één keer op het 
masterplan en een andere keer op deelgebied 
Noord. Daarnaast werden gesprekken opgestart 
met de lokale stakeholders, om ook hun noden en 
belangen te kunnen formuleren en mee te nemen 
in de ontwerpen. Ter afsluiting van deze fase zal 
een infomoment, gekoppeld aan het persmoment, 
plaatsvinden.
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Linkeroever is al eeuwenlang een gebied van 
experiment en opportuniteit. Het transformeerde 
van poldergebied voor de landbouw tot militaire 
fortificatie en werd uiteindelijk opgespoten voor 
de bouw van een modernistische uitbreiding van 
de stad. Het experimentele en onaffe karakter van 
de plek is overal voelbaar. Alles is er anders dan 
aan de overkant, niets lijkt definitief. Dit verleent 
Linkeroever een bijzondere vrijheid, als vrijplaats 
ten opzichte van het historische karakter van de 
rechteroever. 

De ophoging van de dijk volgens het Sigmaplan 
biedt de uitgelezen kans om het landschap langs 
de Schelde vorm te geven over een lengte van meer 
dan zes kilometer. Deze ingreep op schaal van het 
territorium heeft de potentie om de verschillende 
stedenbouwkundige fragmenten te verankeren in 
een nieuwe relatie met de ruimere landschappelijke 
context. Het experimentele karakter van Linkeroever 
wordt aangewend om een ambitieuze en 
exemplarische parkinfrastructuur van de 21ste eeuw 
te ontwerpen.

Het project bouwt verder op een grondige kennis van 
de vele voorgaande studies en visies. Het Sigmaplan 
legt de hoogte van de dijk vast en verdeelt het 
gebied in een buitendijks en binnendijks landschap. 

Dat binnendijks landschap wordt vandaag 
gekenmerkt door grote open graszones met hoog 
opgaande bomen. De herprofilering van het gebied 
tussen de bebouwingslijn en de dijk zorgt voor een 
versterking van de diversiteit van het landschap. 
Deze landschappelijke onderlegger verbindt het 
gefragmenteerde landschap tot één geheel. Het 
buitendijks landschap van slikken en schorren wordt 
waar mogelijk uitgebreid.

Een meanderend systeem van parallelle paden maakt 
verschillende wandelingen doorheen deze nieuwe 
biotopen mogelijk. De nieuwe landschappelijke 
structuur zal enerzijds meer biodiversiteit 
introduceren en anderzijds een meer divers gebruik 
toelaten. Door de functies te organiseren langs 
de verschillende paden wordt er minder ruimte 
ingenomen door de mens. De activiteiten kunnen 
doorheen de tijd evolueren binnen de structuur van 
de paden. Het park krijgt een rijke en gevarieerde 
beleving waar gebruik en natuur in balans zijn. 

De sterke identiteit van de groene oever zal, als 
tegenpool van de versteende kaaien, beide oevers 
aan weerszijden van de Schelde dichter bij elkaar 
brengen.

VISIE
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De ophoging van de dijk volgens het Sigmaplan 
biedt de uitzonderlijke kans het landschap langs 
de Schelde vorm te geven. Deze ingreep kan de 
stedenbouwkundige fragmenten in de ruimere 
landschappelijke context verankeren. Het verenigen 
van het groen met zijn recreatieve kwaliteiten staat 
hierbij centraal. 

Het Sigmaplan legt de hoogte van de dijk vast en 
verdeelt het gebied in een buitendijks en binnendijks 
landschap. Dat binnendijks landschap wordt 
vandaag gekenmerkt door grote open graszones 
met hoog opgaande bomen. Bestaande bomen 
worden maximaal behouden. Door de herprofilering 
van het gebied tussen de bebouwingslijn en de 
dijk, kunnen we de diversiteit van het landschap 
verrijken. Bovendien verhogen deze herprofileringen 
de infiltratiecapaciteit en versterken op die manier 
het blauwgroene netwerk. Buitendijks wordt het 
waardevolle slikken-en schorrenlandschap zoveel 
mogelijk behouden en waar mogelijk uitgebreid. Zo 
creëren we een divers en duurzaam oeverlandschap 
dat eigen is aan zijn ondergrond. 

Een meanderend padensysteem organiseert het 
landschap. Dit vormt logische verbindingen tussen 
buurt, boord en de rechteroever. Ze laat een 
verscheidenheid aan wandelingen toe doorheen 
de diverse biotopen. Bovendien resulteert de 
ophoging van de Sigmadijk in een onafgebroken 
Scheldewandeling van 6km. Door zijn slingerende 
vorm introduceert het dijkpad verschillende afstanden 
tot het water. Soms is het water dichtbij, soms kijk je 
vanaf een afstand. 

De huidige verharde brede wegen worden onder de 
loep genomen met het oog op een verbetering van 
de verkeersveiligheid en de mogelijke organisatie van 
massa- en sportevenementen. De Scheldeboorden op 
Linkeroever zijn de ideale plek voor evenementen met 
vele deelnemers, vlakbij het centrum. De voordelen 
van de huidige infrastructuur moeten behouden 
blijven. Deze elementen worden bekeken  in het kader 
van  een continue boord, dat een doorwaadbaar en 
verbonden landschap is.  

Tenslotte trachten we nieuw leven te blazen in het 
gebied, een levendig park te creëren. Het uitgebreide 
programma langs de Schelde wordt landschappelijk 
geïntegreerd en, waar nodig, uitgebreid. Er ontstaat 
meer interactie tussen de publieke en private ruimte. 
Leesbare poorten, uitzichtpunten en momenten langs 
het water geven oriëntatie aan de plek. Er wordt een 
harmonische stedenbouwkundige taal ontworpen 
voor de ontwikkelingen langs de Schelde. De nieuwe 
landschappelijke onderlegger introduceert enerzijds 
meer biodiversiteit en laat anderzijds een meer divers 
gebruik toe. 

Door de functies te organiseren langs de verschillende 
paden wordt er minder ruimte ingenomen door de 
mens. Zones van intensief recreatief gebruik wisselen 
af met stillere en rustige momenten in het groen.  
Verschillende rustpunten langsheen de meanderende 
paden geven de bezoeker de kans het landschap 
en de zichten tot zich op te nemen. Er wordt een 
bijzondere aandacht besteed aan het vinden van 
een balans tussen natuur en gebruik, tussen rust en 
activiteit.  

DRIE AMBITIES VOOR 
SCHELDEBOORDEN LINKEROEVER
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Een divers oeverlandschap Een continue boord Een levendig park
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PADEN

Drie figuren structureren de Scheldeboorden

BINNENDIJKS BUITENDIJKS

SCHELDEPARKSTAD LAAN

MINIMAAL, COMPACT

PARK DIJK

MAXIMAAL

We vatten de zone van de Scheldeboorden op als 
een reeks aan parallelle structuren die de relatie 
met elkaar aangaan. Ze reageren echter elk op hun 
eigen randvoorwaarden die de omgeving vormen. 
Deze parallelle landschappen vinden hun structuur 
volgens drie figuren: 
 
1. de compacte, efficiënte laanfiguur 
Aan landzijde loopt over de hele lengte van de site 
reeds een reeks aan lanen die zowel de woningen, 
parkstad als programma in het park ontsluiten. Ze 
zijn vaak overgedimensioneerd, gebaseerd op het 
modernistische rasterplan van vorige eeuw. Er was 
vooral aandacht voor gemotoriseerd verkeer, zachte 
weggebruikers werden op de achtergrond geduwd. 
Het masterplan tracht de functionele verbindingen 
voor alle verkeersmodi in de laan te organiseren. 
Daarnaast organiseert de laan het parkeren en 
verzekert ze de bereikbaarheid naar het (bestaand) 
bebouwde programma. 
Kortom, we creëren een intelligente randfiguur die 
snel verkeer in de rand concentreert waardoor de 
parkgebruiker ten volle kan genieten van de zachte 
boord. 

2. een meanderende padenstructuur
In de parkzone zal een meanderende padenstructuur, 
de intuïtieve logica volgend van een rivier, het 
programma op een logische manier met elkaar 
verbinden. Deze paden zijn op menselijke schaal 
en zoeken ook buiten hun grenzen aansluiting tot 
het informele, trage-wegensysteem. Langsheen 
het tragere systeem nestelen zich de publieke 
voorzieningen en wordt de bezoeker langsheen 
verschillende bijzondere momenten geleid. 

3. de Sigmadijk
De Sigmadijk vormt de aanleiding voor de 
opdracht. Ze zal de hele projectgrens volgen aan 
de Scheldekant. We zien de Sigmadijk als een lineair 
landschap dat zowel de relatie aangaat met de 
Schelde als met het park en zo de afstand tot de rivier 
verkleint. Waar mogelijk, wordt de dijk landinwaarts 
getrokken om meer getijdennatuur te creëren. Waar 
voldoende breedte is, wordt de dijk aan de parkkant 
landschappelijk geïntegreerd. Verschillende 
uitkijkpunten worden op de dijk geïntstalleerd: 
rustpunten die bijzondere zichten inkaderen. 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de drie 
structuren. 
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Een compacte laanfiguur, aansluitend op het grotere netwerk

Een intelligente laanfiguur 

De laanfiguur loopt van noord naar zuid, van de 
Esmoreitlaan, de Thonetlaan, de Emile Verhaerenlaan, 
Gloriantlaan, de kop van de Blancefloerlaan, naar de 
Beatrijslaan. Ze sluit aan op de dominante rasterfiguur 
die de woonwijken van Linkeroever organiseert. 

De laanfiguur vormt de overgang tussen de 
woonwijk en de parkruimte als zachte gradiënt 
naar de Schelde toe. Ook al past ze in de logica 
van de lanen, bevindt ze zich op het 'einde' van het 
stratensysteem. Het verkeer hier is eerder luw en 
is vooral bestemmingsverkeer. De overbrede lanen 
creëren vaak verkeersonveilige situaties met grote 
over te steken kruispunten. De laan kan bijgevolg 
compacter zijn en aansluiten bij de logica van een 
kleinschalige woonwijk.

Deze compacte laan wordt op een intelligente 
manier ingericht en bundelt alle functionele 
verplaatsingen op de site: gemotoriseerd verkeer, 
wandelen en fietsen. De verschillende modi kunnen 
op een logische manier van punt A naar B. Op deze 
manier wordt de rand gecompacteerd en krijgt het 
park meer ademruimte. 

Beide oevers worden beter verbonden

In de toekomst zullen twee grote ingrepen bijkomende 
verbindingen mogelijk maken voor zachte 
weggebruikers over de rivier heen. In het kader van 
de Oosterweelverbinding zal de Scheldetunnel een 
connectie in het noorden maken. In het zuiden zal de 
Scheldeburg instaan voor de zuidelijke ontsluiting 
van de site. Fietsers en voetgangers zullen op een 
snelle manier het zuidelijke deelgebied kunnen 
bereiken. De randvoorwaarden hiervoor worden 
meegenomen in het landschapsontwerp voor 

Scheldeboorden-Zuid.
De aanmeerplaats van het veer zal verschoven 
worden naar zijn oorspronkelijke plek, namelijk het 
insteekdok aan het Frederik Van Eedenplein. Op die 
manier ontstaat een heldere en leesbare connectie 
tussen het centrale Frederik Van Eedenplein en het 
Steen. 

Impact van wijzigingen in verkeerssituaties

Om veranderende verkeerssituaties op de site 
te evalueren werden door Stad Antwerpen 
basisgegevens en -resultaten opgevraagd uit het 
regionaal verkeersmodel Antwerpen. De resultaten 
werden opgevraagd voor het basisjaar 2017 en het 
toekomstjaar 2030 (Routeplan). De modellen tonen 
steeds een resultaat voor een ochtendspitsuur (8-
9u) en een avondspitsuur (17-18u).
De basisgegevens van 2017 tonen aan dat er in het 
algemeen zeer lage verkeersintensiteiten zijn langs 
de Scheldeboorden. 
Bij het plaatsen van een omleiding op het Frederik 
Van Eedenplein, rekening houdend met het Routeplan 
2030, ontstaan weinig ongewenste verschuivingen 
naar de Gloriantlaan toe. Verkeer naar en van de 
binnenstad, alsook lokaal verkeer op Linkeroever 
zal zich vooral concentreren op de as Beatrijslaan, 
Galgenweellaan, August Vermeylenlaan en de 
Charles de Costerlaan. 
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Schema toekomstige situatie voor gemotoriseerd verkeer
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Wildparkeren aan de Kastanjedreef

Parkeren aan het Frederik Van Eedenplein / Emile Verhaerenlaan

Parallele parkeerstructuur aan de Thonetlaan / Inkomzone Gloriantlaan

Parkeren aan het Galgenweel

De parkeervisie, een verhaal op drie lijnen

Situatie vandaag: geen heldere opbouw

Vandaag is een zeer groot aanbod aan parkeren 
aanwezig op de site. Dit geeft een hoog comfort 
aangezien altijd dichtbij de bestemming geparkeerd 
kan worden. Tegenover dit comfort staat wel een zeer 
grote verhardingsgraad van de laan, een verknipt 
park en een algemeen lage bezettingsgraad. 

Nagenoeg langs elke laan is langsparkeren voorzien. 
Deze worden vooral bezet door bewoners van de 
aanliggende woningen en door klanten van de 
handelszaken (kortparkeren). 
Daarnaast situeren zich verschillende kleine en 
grote parkeerclusters langsheen de rand. Het 
cluster aan het Frederik van Eedenplein trekt vooral 
kortparkeerders en pendelaars aan. Deze zone werd 
onlangs betalend om zo de concurrentie met de P+R 
te vermijden en pendelaars aan te zetten deze te 
gebruiken.

Ten slotte merken we een grote overdruk op het 
parkeersysteem bij het plaatsvinden van enkele 
grote evenementen op de site zoals de Scheldecross 
en enkele muziekfestivals. Dit resulteert vaak in het 
illegaal parkeren op de bermen van de brede lanen. 

Vandaag hebben we bijgevolg een weinig robuust 
parkeersysteem dat niet kan meebewegen met 
veranderlijke situaties. De fluctuerende situatie 
vraagt om een flexibele parkeervisie die deze drie 
tijdelijkheden kan opvangen. 
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Deelgebied Zuid: 
617 wagens

Deelgebied Midden:
892 wagens

Deelgebied Noord:
1006 wagens

Schema parkeercapaciteit vandaag, bron: OpenData ArchGis, parkeervakken Antwerpen
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CAPACITEIT  BESTA ANDE TOESTAND NIEUWE TOESTAND

DEELGEBIED NOORD 10 0 6   1015  

L ANGSPARKEREN     437

CLUSTERPARKEREN    260

EVENEMENTENPARKEREN    318

DEELGEBIED MIDDEN 892   799

L ANGSPARKEREN     567

CLUSTERPARKEREN    96

EVENEMENTENPARKEREN    136

DEELGEBIED ZUID  617   617  

L ANGSPARKEREN     617

CLUSTERPARKEREN

EVENEMENTENPARKEREN

TOTA AL  2515   2431 (-84pp)

voorkeursscenario FVE

Toekomst: Flexibele parkeervisie

1. Dagdagelijks parkeren
Net zoals vandaag, zal voor het dagdagelijks parkeren 
ingezet worden op langsparkeren georganiseerd in 
de compacte laanfiguur. 
Deze richt zich vooral op de parkeervraag van 
inwoners en klanten van handelszaken. 
De langsparkeerplaatsen worden maximaal in een 
waterdoorlatend materiaal uitgevoerd. Niet alleen 
zetten we zo in op de ontharding van de site, maar 
ontstaat een duidelijke aflijning tussen rijweg en 
parkeerruimte. 

2. Clusterparkeren bij zonnige dagen
Uit voorgaand parkeeronderzoek blijkt dat de 
parkeerdruk licht stijgt bij zonnige dagen door 
recreanten die de natuur en het vakantiegevoel 
opzoeken. 
Het valt op dat chauffeurs zo dicht mogelijk bij de 
bestemmingen parkeren wat zorgt voor plaatselijke 
parkeerdruk. Dit gebeurt bijvoorbeeld rond de zone 
van de Plage gezien dit een strategisch startpunt is 
om wandelingen te starten, de Plage en horeca te 
bezoeken, enz. 
Ook kunnen kleinere evenementen, die verbonden 
zijn aan het bestaand programma (bv. zeescoutsen, 
watersportclubs, zeilclubs), een hogere parkeerdruk 
creëren. 

In deze gevallen kunnen de parkeerclusters instaan 
voor deze tijdelijke overdruk. 
We onderscheiden drie clusters verspreid over de 
site: aan de inkomzone van de Gloriantlaan, aan de 
toegang tot het huidige ponton van het veer en aan 
het Galgenweel (op privaat terrein). Rondom de site, 
in nabijheid van de woonblokken, bevinden zich heel 
wat (vaak leegstaande) clusters die ingezet kunnen 
worden. 

3. Uitzonderlijk evenementenparkeren
Bij grote evenementen ontstaat een zeer grote 
parkeervraag op een korte tijdsperiode.  Tegelijkertijd 
is het belangrijk dat evenementen het gebruik van 
de P+R, het openbaar vervoer en fiets promoten 
om zo bezoekers aan te moedigen te kiezen voor 
alternatieven vervoerswijzen. 

Naast het inzetten op de P+R, het openbaar vervoer en 
de fiets kan op deze momenten evenementenparkeren 
uitzonderlijk gedoogd worden in de Esmoreitlaan, 
de Emile Verhaerenlaan en de Beatrijslaan. Gezien 
dit slechts een aantal keer per jaar plaats zal vinden, 
zal dit geen te negatieve invloed hebben op de 
vegetatie. Intern zal onderzocht worden welke 
evenementen hiervoor goedkeuring kunnen krijgen 
en met welke voorzorgsmaatregelen organisatoren 
rekening zullen moeten houden als men parkeren op 
de groenzones verwacht. 
 

Parkeercapaciteit bepaald op basis van OpenData Archgis - Parkeervakken Antwerpen
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Schema parkeercapaciteit project
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617

892

1006 wagens

Huidige parkeersituatie (Thonetlaan als voorbeeld) Dagdagelijks langsparkeren

Overzicht: introductie van leesbare structuren
Een heldere parkeervisie zal de leesbaarheid op de 
site verhogen en werkt samen met de mobiliteitsvisie, 
aan een maximaal en continue park waarbij verkeer 
zicht in de rand concentreert. We passen de 
parkeermogelijkheden aan aan de parkeervraag. Er 
is enerzijds een continue figuur van langsparkeren en 
daarnaast clusterparkeren en evenementenparkeren 
op strategische plaatsen. 

Dagdagelijks parkeren

INVOER MASTERPLAN
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Clusterparkeren op zonnige dagen Parkeren bij uitzonderlijke evenementen

Zonnige dagen & 

kleine evenementen

Grote evenementen
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De Thonetlaan als compacte laang
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De dijk als lineair landschap

Landschappelijk geïntegreerde dijk als beleving

We zien de Sigmadijk niet als een verdelende lijn, 
maar als een zachte overgang van het binnendijkse 
naar het buitendijkse landschap. In het algemeen is de 
dijk een klassieke gronddijk. Op strategische plekken 
transformeert de dijkvorm om de belevingswaarde 
van het park te versterken. Daar wordt de strakke dijk 
landschappelijk geïntegreerd tot een atmosferische 
verblijfsruimte.  

De dijk heeft verschillende verschijningsvormen 
verspreid over de site: 

1. Gloriantlaan: Het einde van de Gloriantlaan gaat  
 over in een vertrapping, ingericht als amfitheater.

2. Plage: De dijk is ingepakt in een duin versterkt 
 met duinvegetatie.

3. Scheldebocht: Een trage vertrapping leidt je naar  
 de verbrede dijk.
 
4. Charles de Costerlaan: De dijk gaat over in het  
 speelplein.  

5. Thonetje: Een vertrapping buitendijks kan   
 een aangename verblijfplaats zijn waar kleine  
 evenementen plaatsvinden. 

6. Vlaams Hoofd: De klassieke gronddijk zoekt  
 connectie tot het buitendijkse bastion. 

7. Watersportclubs: Gezien de beperkte   
 ruimte gebeurt de waterkering in de vorm van  
 een keermuur. De wandeling loopt er buitendijks  
 verder. 

8. Kennedytunnel: De dijk past zich aan aan het  
 dienstgebouw van de Kennedytunnel. 

Vlotte verbindingen tussen beide oevers

Goed werkende verbindingen over de Schelde heen 
zullen een direct effect hebben op het bezoeken en 
de levendigheid van de site. De rivier oversteken zal 
geen drempel meer zijn. Het profiel en ontwerp van 
de dijk op deze kruistpunten heeft hierbij een sterke 
invloed. De overgangen van en naar de haltes moeten 
toegankelijk zijn en directe verbindingen leggen 
tussen laan en dijk om een optimale ontsluiting 
te verkrijgen. De haltes moeten een leesbare en 
zichtbare positie hebben. 
De Scheldebocht wordt opengetrokken waardoor 
een leesbare wandeling van en naar de waterbus 
ontstaat. Het veer verplaatst naar het insteekdok 
aan het Frederik Van Eedenplein en wordt opnieuw 
zichtbaar en toegankelijk. 

Gloriantlaan

Plage

Scheldebocht

Charles de Costerlaan

Thonetje

Vlaams hoofd

Watersportclubs

Kennedytunnel

Schema met aanduiding plekken waar dijk die afwijkt van zijn klassieke gronddijk profiel

1

2
3

4

5

6
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gemiddelde springtij waterstand 6.01
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Transformatie van de dijkfiguur tot een rustpunt
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Zichtpunten benadrukken belangrijke zichtassen
 
Naast de leesbare poorten die zich op de verlengdes 
van de hoofdassen bevinden, pinnen we verschillende 
zichtpunten langs de Schelde vast.

De zichtpunten zijn rustpunten op de 6km lange 
wandeling die ofwel geïntegreerd zijn in de 
dijkfiguur, ofwel externe structuren zijn die zich 
richting de Scheldekant uitstrekken. Op die manier 
ontstaan diverse ervaringen met en afstanden tot 
het water. Sommige zichtpunten bevinden zich 
in hoogdynamische zones waar veel stromen 
samenkomen zoals aan de Scheldebocht of 
het Frederik Van Eedenplein. Anderen zijn meer 
verscholen en geven de mogelijkheid aan bezoekers 
om de rust langs de Schelde op te zoeken.  

1. Gloriantlaan: structuur in het verlengde van de  
    inkomzone die een balkon vormt naar de Schelde  
    toe. 

2. Waterbus: de verbrede dijk als plein en rustpunt  
 met de passerrelle van de waterbus die een  
 fysieke oversteek tussen land naar water. 

3. Sluis Jachthaven: De continue wandeling   
 gebeurt over de sluis waar de poorten dienen als  

 oversteekpunten. Hier heb je een vrij zicht over 
 de jachthaven en de Schelde. 

4. Zichtpunt Charles de Costerlaan: Een 
 intiem zichtpunt in het verlengde van de Charles  
 de Costerlaan. De plek is omgeven door een  
 groene buffer en is verbonden aan een speelplein. 

5. Zichtpunt Thonetje: Een amfitheater richting 
 het water markeert de historische zichtas tussen  
 de Belvedère en het Steen. 

6. Het insteekdok van het veer: dit is vandaag 
 reeds al een toeristische trekpleister met zicht op  
 de historische binnenstad. 

7. Vlaams Hoofd: Dit bastion kan een rustig rustpunt  
 zijn, omgeven door de Schelde

8. Kruispunt watersportclubs - Galgenweellaan:  
 Terhoogte van de overgang van de klassieke  
 gronddijk naar de keermuur installeert zich een  
 rustpunt met zicht op het waardevolle slikken en  
 schorrenlandschap.

9. Kennedytunnel: een bank integreert zich langs 
 het servicegebouw van de Kennedytunnel. 

Fysieke en visuele verbindingen over de Schelde, uit de Analyse en Visienota Scheldeboorden Linkeroever
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Een recreatief netwerk op menselijke schaal

We introduceren een continu en uniform 
meanderend padensysteem dat een parelsnoer van 
belevingsmomenten doorheen de Scheldeboorden 
rijgt en aansluiting zoekt met de uitgestrekte 
omliggende groengebieden:
• de woonwijken van de Parkstad
• de Scheldeboord en de connectie met   
 rechteroever in het oosten
• het Galgenweel in het zuiden
 de boscluster van de Middenvijver, Het Rot en  
 Sint-Annabos in het westen

Doorheen het hele gebied van Linkeroever ontstaan 
thematische lussen die een nieuwe soort beleving 
in de wijk brengen. Er ontstaat bijvoorbeeld een 
looplust van 5km vanaf startpunt Frederik Van Eeden 
dwars doorheen de Europarkwijk.

Deze slingerende paden laten toe de site te betreden 
op een meer intuïtieve manier. Onderstaande foto's 
tonen de reeds gevormde olifantenpaden die de 
nood illustreren aan een informeel systeem op 
schaal van de mens. De laan behoudt zijn functionele 
logica, maar wordt secundair aan het meanderende 
systeem. Dit zachte systeem met zijn eerder 
diagonale bewegingen verandert de perceptie op 
het park en de achterliggende wijk totaal. 

Dit onafgebroken en leesbaar systeem van nieuwe 
aders worden uitgevoerd in een uniform en duurzaam 
materiaal. Daarbuiten streven we naar een maximale 
ontharding. Overmaatse en gefragmenteerde 
verharding kan waar mogelijk gesupprimeerd of 
gereduceerd worden om zoveel mogelijk ruimte te 
geven aan het park.

Onderbroken dijkpad aan de jachthaven

Diagonale verbinding over het Frederik Van Eedenplein, richting Europark

Olifantenpad richting de Scheldedijk

Olifantenpad in het Robinsonpark
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Schema: recreatief paden systeem in en rond het projectgebied

Sint-Annabos

Esmoreitpark

Robinsonpark

Frederik Van Eedenplein

Galgenweel

Netwerk van trage wegen

Wandellussen
Burchtse Weel

Middenvijver en het Rot
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Leesbare poorten in het verlengde van logische dwarsverbindingen
Naast deze parallelle landschappen worden directe 
dwarsverbindingen aangeduid die de landschappen 
aan elkaar rijgen. 

Op vier belangrijke dwarsassen dient de verbinding 
van laan tot Scheldedijk (en rivier) gemaakt te 
worden. Hier creëren we verwelkomende poorten 
tot de site, vanaf het land of vanaf het water. Ze 
creëren heldere start- en eindpunten tot het park en 
ontsluiten de deelgebieden op een logische manier. 

De assen worden geïnterpreteerd als opeenvolgingen 
van ruimtes en belevingen die de bezoeker uitnodigen 
zich dwars doorheen het gebied te bewegen van 
laan tot dijk en omgekeerd. 

We onderscheiden volgende aankomsten: 

1. Inkomzone Gloriantlaan 
De inkomzone is de hoofdtoegang tot de site vanaf 
de landzijde. Drie ruimtelijke figuren nodigen de 
bezoeker uit het park in te trekken.  De vertrapte dijk 
leidt de wandelaar uiteindelijk naar het zichtpunt.

2. De Scheldebocht
De Scheldebocht heeft een belangrijke strategische 
positie als scharnierpunt voor de noordelijke zone. 
Er ontstaat een vista van laan tot Scheldedijk. 
Een opeenvolging aan vertrappingen overbrugt 
het hoogteverschil en brengt de recreant tot de 
dijk. Vanaf de waterbushalte ontstaat een heldere 
poort tot de site. De dijk geeft een overzicht op de 
ontsluiting van het park en creëert oriëntatie en 
doorwaadbaarheid. 

3. Frederik Van Eedenplein
Wordt verder besproken in hoofdstuk 4. 

4. Toekomstige Scheldebrug
De Scheldebrug zal een directe en obstakelvrije 
connectie creëren voor de zachte weggebruiker. Het 
netwerk van fietsen en wandelen zal rechtstreeks 
op de boord aansluiten. Het samenkomen van de 
vele stromen dient kwalitatief ontworpen te worden. 
Tegelijkertijd kan deze plek ageren als knooppunt, 
waar even verbleven of uitgerust kan worden. De 
plek zal een belangrijke poort zijn tot het zuidelijke 
deel van de site.  

Schema dwarsverbindingen met in rood de aanduiding van de poorten
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PLEIN MET IJSSALON

PARK

DIJK

PLEIN

UITZICHTPUNT

LAAN

VERTRAPPINGEN

VERBREDE DIJK

WATERBUS

LAAN

PLEIN IN PARK

DIJK

CONNECTIE MET DE 

SCHELDE

Opvolging van sequenzen aan het Frederik Van Eedenplein

Zachte trappen leiden de bezoeker naar de Scheldebocht

Drie ruimtelijke figuren verbinden de as tot de Schelde
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B.3B.3

EEN DIVERS OEVERLANDSCHAP



44

Mozaïeklandschap Slikken en schorrenDe laan

BINNENDIJKS BUITENDIJKS

Drie landschappelijke figuren als parallelle landschappen
In dezelfde logica als het vormgeven van de drie 
parallelle structuren die de Scheldeboorden 
verbinden met het grotere weefsel, determineren we 
drie landschappelijke figuren die elk aansluiten tot 
een specifieke landschapstypologie. 

De volledige site heeft een sterk maar onbestemd, 
groen karakter en maakt met zijn klassieke 
vegetatiepallet van parkbomen en opgesnoeide 
struiken geen link met de landschappelijke identiteit 
en bodemconditie van Linkeroever. 

Het verdelen van het projectgebied in parallelle 
landschappen zorgt ervoor dat we beter kunnen 
reageren op de heersende randcondities en 
duidelijke parameters kunnen uitstellen voor de 
landschappelijke figuren. 

Een eerste landschappelijke figuur zoekt aansluiting 
tot het grotere bestaande raster dat Linkeroever 
structureert en instaat voor de grootschalige 
functionele verbindingen. De typerende laanfiguur 
wordt getransformeerd tot ecologische en 
verkoelende assen door intensieve vergroening en 
beplantingen. 

Langs de Schelde is het slikken-  en schorrenlandschap 
onderhevig aan de getijdendynamiek van de rivier. De 
uitvoering van de Sigmadijk en de scherp afgelijnde 
vaargeul van de Schelde brengen onzekerheden 
met zich mee voor de toekomst van het waardevolle 
gebied. Samen met experten gaan de ontwerpers 
op zoek naar strategieën om het landschap te 
beschermen en waar mogelijk uit te breiden. 

Tussen deze twee lineaire landschappen zit het 
dynamische mozaïeklandschap opgehangen. Dit 
halfopen landschap gedijt goed in de dynamische 
aard van een zandlandschap. Door middel van 
het creëren van de juiste condities van inheemse 
beplantingen en lokale herprofilering ontstaat een 
biodivers en bodemeigen zanderig landschap. Dit 
landschap verbindt de grotere groenstructuren van 
het Sint-Annabos, de Middenvijver en de Welen. 

321

© Frederik Beyens
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Schema drie landschappelijke figuren
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Axonometrie ontharding van de Esmoreitlaan
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Een vergroende laanfiguur

Vandaag is de laanfiguur, die de site begrenst, reeds 
voelbaar door zijn verharde logica, waar vooral 
ingezet is op het faciliteren van gemotoriseerd 
verkeer. Ruimte die geen duidelijke functie had, werd 
groen ingekleurd, zonder duidelijke logica of doel. 
 
We ambiëren een continue laanfiguur. Waar nodig 
worden de gaten in de lanen aangevuld. Ook 
onderzoeken we of extra bomenrijen mogelijk zijn, om 
de landschappelijke figuur nog meer te verdensen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval in de Thonetlaan. 

De lanen worden onthard tot hun minimaal 
benodigde breedte, steeds rekening houdend met 
het zware verkeer dat er moet kunnen passeren. 
De parkeervakken zijn waterdoorlatend en de 
plantvakken worden vergroot om de bomen meer 
kansen te geven. Bij uitval van bomen kunnen de 
bomenrijen gediversifieerd worden in soort. 

De brede lanen aan de randen vormen op deze manier 
ecologische corridors tussen de verschillende 
wijken en groenzones. Als extensie van deze 
lanen stellen we voor om voor de parkeerclusters 
eveneens een raster van bomen te introduceren. Dit 
structurerende coulissenlandschap verhoogt niet 
alleen de ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit, maar 
bevordert ventilatie, brengt verkoeling en verbetert 
bijgevolg het comfort op de site.

Binnendijks landschap: lanen en mozaïeklandschap

Axonometrie ontharding van de Thonetlaan (bocht)
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verstoring. Waar het rivierduinenlandschap ontstaat 
onder invloed van een rivier met een sterke 
getijdendynamiek, kunnen we hier verstoring creëren 
door een intense begrazing van een bossituatie of 
een herkolonisatie van open gronden. Er ontstaat een 
halfopen landschap met een veelheid aan struwelen, 
open graslanden en mantelzoomvegetaties. 

Dit 'verwilderd' landschap biedt door patchgewijze 
opbouw een spel tussen meer toegankelijke en 
ontoegankelijke zones. Door de ad random patronen 
die ontstaan worden open deelruimtes gecreëerd op 
een natuurlijk ogende manier waar het aangenaam 
spelen, verblijven en ontmoeten is. Zo kunnen 
binnen de vegetatiestructuur 'open graslanden' 
en duinbiotopen ontstaan, maar ook ligweides en 
hooilanden. Het gedegradeerde bos kan dienen als 
wandelbos, speelbos of een meer open bomenweide. 

Het schema hiernaast toont zones van denser beplante 
zones, nl. de mantelzoom vegetaties tegenover de 
meer open graslanden met struwelen. Openingen 
tussen de open en dichte delen creëren zichtassen in 
het landschap. 

Het principe van het mozaïeklandschap biedt op die 
manier een vernieuwende kijk op het parklandschap 
en parkbeheer. Het biedt een grote meerwaarde 
naar biodiversiteit, watercaptatie, bodemstructuur en 
menselijk welzijn. 

Bestaande vegetatiestructuur als uitgangspunt

Zoals reeds beschreven in de analyse- en visienota 
creëren de beplantingen aan de Scheldeboorden 
een groen, maar artificieel landschap dat geen relatie 
zoekt met zijn zandige ondergrond. De zandige 
bodem heeft een zeer goede infiltratiecapaciteit. Dit 
betekent tegelijkertijd dat de bodem weinig water 
vasthoudt en de Scheldeboorden bijgevolg een 
droogtegevoelige regio is.  De huidige vegetatie 
zal moeite hebben zich aan te passen aan het snel 
veranderende klimaat. 

Desalniettemin leert het veldwerk met 
Plant&Houtgoed en Natuurpunt Waasland ons 
dat er waardevolle bomen en graslanden zijn. 
Het masterplan stelt zich flexibel op om er zoveel 
mogelijk te behouden. Indien de bomen in slechte 
staat zijn, wordt een vervangbeleid gevoerd. 

Mozaïeklandschap als duurzame parkonderlegger

Langs de Scheldeboorden volgt het gewenste 
beeld voor het groen de principes van het 
rivierduinenlandschap. Dit is een typologie van 
het wastinelandschap. Het gaat om een halfopen 
mozaïeklandschap van diverse vegetatiestructuren 
of een patchwork van gradiënten in densiteiten 
van beplantingen met hoge biodiversiteitswaarden 
als resultaat. Dit landschap ontstaat door externe 

LAGE BEPLANTING
voornamelijk grassen en 
kruidachtigen

LAGE BEPLANTING

HOGE BEPLANTING
(hoogstammigen)

HOGE BEPLANTING
Bomen

GRADIËNTEN DOOR 
LOKALE HERPROFILERING 
EN BEPLANTINGEN
variërende hoogtes tov 
grondwater

mantelzoomvegetatiestruwelen open plekken met opstuivend zand

UNIFORM LANDSCHAP
weinig gelaagdheid

ZANDIGE ONDERGROND
Droogtegevoelig

ZANDIGE ONDERGROND
Droogteresistente planten

MIDDELHOGE BEPLANTING
struwelen, struiken, ...

Principesnede projecttoestand: een biodivers mozaïeklandschap

Bestaande toestand: een uniform en artificieel landschap
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Schema vegetatiestructuren

Struwelen

Hooiland

Bomen

Mantelzoomvegetaties
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Vijf landschapshabitats in het mozaïeklandschap

Het landschap kan worden opgedeeld in volgende 
habitats, van een meer dens naar een meer open 
karakter: 
1. dens bos en bosfragmenten: gedegradeerd bos
2.  struwelen en houtkanten 
3. mantelzoomvegetaties
4. losse heesterformaties in open landschap
5.  open graslanden, al dan niet met opstuivend 
zand of dynamische duinvorming. 

Deze typologieën worden gezien als een 
mozaïekpatroon die in het landschapsontwerp 
een plek krijgen. Naargelang het beeld dat we 
willen creëren op een plek wisselen we af tussen 
de 5 typologieën. We bouwen het landschap 
op door inheemse startaanplantingen van bos-, 
struweel- en randvegetaties die in de loop van de 
tijd spontaan mogen evolueren onder invloed van 

dieren en begeleidend menselijk ingrijpen. 
De vijf typologieën worden hiernaast geduid door 
middel van referentiefoto's. 

Naast het rivierduinenlandschap zijn er ook 
nog andere habitats die deel uitmaken van de 
Scheldeboorden, namelijk grotere boseenheden 
evoluerend naar climax en de buitendijkse natuur 
oftewel de strandzones, de slikken en schorren en 
moeraszones. 
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1

2 3

4

5

Gedegradeerd bos

Struwelen en houtkanten Mantelzoomvegetatie

Losse heesterformaties in open landschap

Open graslanden

©  Frans Kapteijns

©  Plant en Houtgoed

©  Plant en Houtgoed

©  ARK Natuurontwikkeling©  ARK Natuurontwikkeling

©  ARK Natuurontwikkeling ©  ARK Natuurontwikkeling
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Een natuurlijk en dynamisch beheer
De transformatie naar een natuurlijk landschap vergt 
een uitgebreid onderzoek naar het correcte beheer. 
In de volgende fase zal in het teken daarvan een 
groenbeheerplan opgemaakt worden. Dit plan wordt 
met de stadsdiensten besproken om de haalbaarheid 
te toetsen. 

Om een patchwork op een redelijk kleine oppervlakte 
te bekomen kan graasbeheer veel voordelen geven. 
Dieren maken namelijk specifieke graaspatronen en 
doorgangen waardoor ze een successie naar een te 
dense bosvegetatie voorkomen. 
Omwille van de specificiteit van de site en het 
menselijk medegebruik is graasbeheer niet overal 
mogelijk. Een 'menselijk ingrijpen' is nodig voor 
specifieke zones. Daar gaat het beheer vooral uit 
van het in standhouden en mogelijk maken van 
een dynamische natuur, eerder dan een klassiek 
parkbeheer dat gericht is op een statisch eindbeeld.

Een beheer afhankelijk van de programamtie 
Binnen het continue oeverlandschap onderscheiden 
we verschillende zones van actiever menselijk 
medegebruik. Deze zones zijn dens geprogrammeerd 
en vragen een ander beheer. Deze hoogdynamische 
zones bevinden zich rond het Frederik Van Eedenplein 
en de Plage. Daartussen vinden zich eerder zones 
van luwe passages met zachte recreatie die toelaten 
meer ontoegankelijke zones te creëren waar ook 
dieren hun plek vinden. 

Door een onderscheid te maken tussen toegankelijke 
en ontoegankelijke zones in functie van gebruik, 
kan een gericht beheer toegepast worden en in 
efficiëntie gewonnen worden. De luwe zones, 
gericht op natuurontwikkeling, verzekeren de groene 
continuïteit van de groengebieden. 

Referenties masterplan 
Het rivierduinenlandschap is te beschouwen als een typologie van een wastine: 
een mozaïeklandschap van verschillende vegetatiestructuren en een patchwork 
van densiteiten met hoge biodiversiteitswaarde. 

Millingerduin (foto van ARK natuurontwikkeling)

Referentie

Knepp estate

functional ecosystem in 4 layers 

Schema verticale stratificatie bij het Skanderbeg plein 
(Tirana) door Plant & Houtgoed

5

---

BIODIVERSITYCONCEPT

Schema verticale stratificatie bij het Skanderbeg plein,  Plant & HoutgoedGraasbeheer in de stad

Maaibeheer met zijs

© Inverde
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Hoogdynamische zone 
Frederik Van Eeden

Hoogdynamische zone 
Sint-Anneke Plage

Luwe zone

Luwe zone

Continuïteit in grote 
groengebieden

Schema hoogdynamische vs. laagdynamische zonesSchema verticale stratificatie bij het Skanderbeg plein,  Plant & Houtgoed

© Inverde
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De uitvoering van de Sigmadijk zal in bepaalde zones 
waardevol en beschermd slikken- en schorrengebied 
in beslag nemen. Samen met De Vlaamse Waterweg 
gaan de ontwerpers op zoek naar ruimte voor slikken 
en schorren. 

Doorheen de stad brengt de Schelde een waardevolle 
getijdennatuur met zich mee die vandaag weinig 
divers is. Ze bestaat vooral uit hoge schorre. Dit 
is te wijten aan een steile profilering van de rivier 
voor scheepvaart waardoor weinig sedimentatie 
plaatsvindt. Er ontstaat vooral erosie van de oever 
door de hoge stromingssnelheden. Hierdoor is het 
systeem, waarvan afwisselingen van sedimentatie en 
erosie de basis vormen, uit balans. 
Om dit waardevolle natuurgebied in de toekomst 
verder te kunnen beschermen zijn er verschillende 
mogelijkheden die in acht kunnen genomen worden 
bij de aanleg van de dijk. 

Ten eerste kan door de dijk meer landinwaarts te 
trekken ruimte ontstaan om de steile oever van de 
dijk te verzachten. Zoekzones worden aangeduid 
waar de dijk landinwaarts getrokken kan worden. 
Dit zijn zones met een zekere overbreedte die 
een landinwaartse beweging aankunnen zoals het 
Esmoreitpark en het Frederik Van Eedenplein. 

Daarnaast bestaan meer plaastelijke oplossingen 
die sedimentatie in de hand kunnen werken, zoals 
het voorzien van breukstenen of het creëren van 
terrassen langsheen de rivier die zekere luwtes 
creëren. 

Wanneer een becijfering van de te compenseren 
zones meer precies worden, zullen de ontwerpers en  
het technisch team samenzitten om de verschillende 
pistes te onderzoeken. 

Hoge schorren op de site

Principesnede toekomstige toestand: landinwaarts trekken van de dijk

Gelaagdheid van het getijdenlandschap

VAARGEUL

VAARGEUL

BEPLANTING DIJK

BEPLANTING DIJK

HOGE SCHORREN (RIET)

HOGE SCHORREN

BREUKSTENEN

LAGE SCHORREN
SLIKKEN

DIJK

DIJK

steile helling

zwakkere helling

Principesnede bestaande toestand: te steile helling

Buitendijks landschap: slikken en schorren
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Zoekzone Esmoreitpark

Herstel strand

Zoekzone 
Frederik Van Eedenplein

Compensatiezone
Burchtse Weel

Schema zoek- en compensatiezones slikken en schorren
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De nood aan een klimaatrobuust park

CONCLUSIES  EN AANBEVELINGEN ANALYSE: 
< Zeer dunne freatische grondwaterlaag boven 
polderklei = Gevoelig voor uitdroging. (niet persé 
verzilting of overstromingen)
< Hemelwaterbeheer: vooral focus op lokale infil-
tratie:
1. Inzetten op ontharding 
2. Verhardingen paden / straat laten afwateren in 
groen
2. Woningen overstorten in bovengrondse wadi’s 
vooraleer afgevoerd wordt naar RWA-leiding
3. Opslag regenwater voor onderhoud site

Analyse van de waterhuishouding
Uit de analyse van AGT (zie bijlage A) blijkt dat 
de ondergrond kan ingedeeld worden in twee 
aquifers, gescheiden door de polderklei, zie schema 
hiernaast. De bovenliggende aquifer is uitermate 
geschikt om hemelwater te infiltreren, door de hoge 
infiltratiecapaciteit en de diepe grondwatertafel. 
Dezelfde eigenschappen zijn wel minder gunstig 
voor het bodemvochtgehalte. In droge perioden kan 
de bodem snel uitdrogen en is de vochtnalevering 
vanuit het grondwater (2-3m onder maaiveld) 
beperkt. 

Voor een optimaal regenwaterbeheer zetten we 
bijgevolg maximaal in op infiltratie van regenwater, 
om zo telkens de grondwatervoorraad aan te vullen. 
Door een slimme aanpassing van het reliëf met 
flauwe depressies en de juiste plantenkeuzes 
kunnen verschillende ecotopen worden gecreëerd 
met droogtebestendige vegetatie. 
Daarnaast kunnen de depressies ingezet worden 
voor oppervlakkige buffering en infiltratie van 
hemelwater. Deze voorzieningen zijn efficiënter, 
onderhoudsvriendelijker en in vele gevallen 
goedkoper. Door middel van een Siriomodel zal 
de  grootte van de infiltratievoorziening berekend 
worden.  Daarnaast wordt maximaal op ontharding 
van de site ingezet waarbij alle regenwater 
rechtstreeks in de parkruimte afwatert.
 
Woningen worden losgekoppeld van het rioleringsnet 
en dienen op eigen terrein lokaal te infiltreren. 
Samen met de ontwerpers en stadsdiensten wordt 
de mogelijkheid onderzocht een eerste overstort in 
wadi's in de parkruimte te voorzien, vooraleer in de 
gescheiden riolering te storten. 

Tenslotte kan water ook gecapteerd worden in 
collectieve regenwaterputten die kunnen dienen 
voor het onderhoud van de site. Zo zou onder het 
grote verharde oppervlak van het Frederik Van 
Eedenplein een collectieve voorziening kunnen 
liggen voor irrigatie van planten. 

Opportuniteiten voor energieopwekking
De diepe aquifer is geschikt om bronnen te installeren 
voor een koude- en warmteopslagsysteem. 
KWO biedt voor zowel koeling als verwarming 
een oplossing. Door de toegenomen isolatie in 
combinatie met meer glasoppervlakte en meer 
interne warmteproductie in gebouwen zal koelen in 
de zomer steeds belangrijker worden.
In de analyse wordt reeds een eerste schattig 
gemaakt van de omvang van de nodige infrastructuur. 
In de noordelijke zone zou een bronnenpaar van 
150KW ingepland kunnen worden waarmee enkele 
gebouwen op een duurzame manier gekoeld en 
verwarmd worden. Dit bronnenpaar ligt op een 
onderlinge afstand van 100 meter om kortsluiting 
te vermijden. In een volgende fase is het bijgevolg 
belangrijk de nodige ruimte te voorzien om dit 
systeem te kunnen creëren. Er wordt voldoende 
ruimte naast wegen of paden gereserveerd. Ook 
kunnen de open plekken, die zo typerend zijn voor 
het dynamische mozaïeklandschap, ingezet worden 
voor de installatie van de bronnenparen. 
Het creëren van een warmtenet gekoppeld aan koud- 
en warmteopslag kan zeer grote klimaatwinsten 
maken, omwille van de reductie in CO2 voor 
verwarming en koeling. Door middel van een 
pilootproef in een pompput (duurtest en stappentest) 
wordt de doorlatendheid van de aquifer onderzocht 
en wordt de technische haalbaarheid van een KWO 
meer exact bepaald. 

Een klimaatrobuust park: analyse van de waterhuishouding
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Opgespoten 
zandlaagGrondwaterlaag  

2 à 3m

Kleilaag

Zandlaag

Boomse klei

Samenvattende dwarsdoorsnede van het watersysteem, AGT

Freatische peilbuizen geprojecteerd op de terreinhoogte. 

Labels: links: peilbuisnaam; rechtsboven: peil in m TAW op 5 jan 2016; rechtsonder: peil in m-maaiveld op 5 jan 2016. 

De pijl duidt de globale grondwaterstromingsrichting aan in de freatische aquifer.
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Polderklei met veen

Tertiaire zandlaag

Boomse klei

Opgespoten zandlaag

Lokale nivelleringen

Droogtebestendige planten

Afkoppeling woningen van rioleringsnet

Inzetten op lokale infiltratie, 
daarna overstort in poreuze 
RWA-buis

Snede: ambities voor een klimaatrobuust park
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Regenwaterbuffer onder plein met bv. aftappunt water voor groendienst

Intern hergebruik van regenwater 

KWO opslag tussen de zand- en kleilaag

Verharding afwaterend in het groen
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B.4B.4

EEN LEVENDIG PARK
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We zien de Scheldeboorden als een continue 
landschap waarin het recreatieve programma zijn 
plek vindt. Er ontstaan een positieve (het landschap) 
en negatieve (recreatief programma). Om het park 
op te laden worden op strategische plekken happen 
uit de onderlegger genomen, die nodig zijn om het 
park op te laden. 

Puntsgewijs verspreiden zich kleinere recreatieve 
elementen, zoals sport- en speelelementen, over de 
site. Waar nodig worden tekorten opgevangen door 
meer recreatie te voorzien, het programma wordt 
gelijkmatig verspreid waardoor overprogrammatie 
steeds vermeden wordt. 

Grotere negatieve stroken zijn de bebouwbare 
oppervlakken langsheen de boord. Deze stroken zijn 
vandaag reeds grotendeels bebouwd. Ze zetten zich 
sterk af van de parkruimte waardoor er geen interactie 
is tussen beide sferen. Een heropwaardering van het 
programma is bijgevolg nodig. 

Samen met de stakeholders gaan we op zoek naar 
manieren om de stroken open te trekken en meer 
porositeit te introduceren. Zowel het park als het 
programma zal hier voordelen van ondervinden. Het 
park wordt hierdoor geactiveerd en het programma 
krijgt meer zichtbaarheid. 

De positieve onderlegger neemt echter altijd de 
overhand. Bovenal moet het park een natuurlijk 
en groen karakter behouden en als verbindende 
groenstructuur de cirkel rondmaken van de grote 
groenstructuren. Deze onderlegger zet in op het 
versterken van de biodiversiteit en onthult de ware 
identiteit van de ondergrond. 

Recreatieve stempels in het continue landschap
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Manège Alberdienst

Tuinbouwschool

Kleine Ster

Grote ster

Strip HoReCa, Landbouwschool, Openluchtzwembad

Scouts

Jachthaven  en -clubs KLYC, SRNA, miniatuurvijver

Zeescouts Aan de Stroom

Thonetje

ReCa Frederik Van Eeden, Minigolf Beatrijs

Watersportclubs VVW, SRNA

Zeescouts Lange Wapper

Zeilclubs Galgenweel

Sterren

Bebouwde zones

Opentrekken van de sites

Schema bebouwbare zones en sterren
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Afgelopen eeuw werd reeds een hele reeks aan 
programma langsheen de Scheldeboorden gebouwd. 
Het programma was vaak watergebonden, waardoor 
de gebouwen zo dicht mogelijk bij de riviergrens 
werden gebouwd. 
De zones rondom deze activiteiten werden als park 
ingekleurd, maar als restgroen ingevuld zonder 
duidelijke ontwerpvisie. Deze ruimtelijke planning 
leidt tot een grote disconnectie tussen de wijken en 
de rivier. Deze fysieke en visuele barrières vormen, 
samen met de generische groeninvulling, een grote 
afstand tot de rivier en zijn dynamiek. 

De ambitie om een continue park te creëren kan 
bijgevolg enkel verwezenlijkt worden door een 
duidelijke visie op de evolutie van deze bebouwde 
percelen en verdere toekomstige ontwikkelingen. 

Het masterplan is zo ontworpen dat het bestaand 
programma zijn activiteiten kan behouden. De 
noden en belangen van de aanwezige stakeholders 
werden in kaart gebracht na verschillende 
stakeholdergesprekken. Daarnaast schrijft het 
masterplan verschillende aanbevelingen uit die een 
geleidelijke transitie naar het beoogde eindbeeld 
mogelijk maken. 
Binnen het plan worden geen ontwerpen gemaakt 
voor nieuwe ontwikkelingen maar worden de 
krijtlijnen uitgezet waarbinnen veranderingen kunnen 
gebeuren.   

Het schema hiernaast toont de bebouwbare 
oppervlaktes waar eventuele verdere ontwikkelingen 
mogelijk zijn. Belangrijk is om deze zones niet als 
sterke afgebakende figuren te zien, maar als stempels 
die transparant en waar mogelijk doorwaadbaar zijn. 
De bouwvolumes planten zich als paviljoenen in het 
parklandschap. 

Daarnaast zijn er drie sterren waar uitbreidingen/
herbestemmingen/ontwikkelingen mogelijk zijn 
mits het volgen van de voorschriften van het RUP 
Sint-Anneke Plage en Masterplan Scheldeboorden 
Linkeroever. 
Het gaat om de volgende sterren:
1. het Thonetje
 Er kan onderzocht worden de    
 gemeenschapsfunctie te combineren met een  
 jeugdhuis met toogfunctie. 
2. de Kleine Ster
3. de Grote Ster
 Het buitenzwembad kan uitgebreid of   
 gerenoveerd worden om zo te voldoen   
 aan de huidige noden. 

De aanduiding van de zones toont aan dat een 
verdere grote ontwikkeling van de site hier niet 
aan de orde is. Het masterplan beoogt een balans 
te vinden tussen groen en recreatie, waarbij groen 
steeds primeert. Er zijn immers al veel functies 
aanwezig. Recreatieve functies laden het park op 
zonder de overhand te nemen. 

De verdere analyse van de site, scherpstelling van 
de visie en stakeholdergesprekken resulteren in 
deze fase tot het opstellen van een programma 
van eisen voor de verschillende bebouwbare 
zones om enerzijds hun activiteiten in de toekomst 
te verzekeren en anderzijds naar het beoogde 
eindbeeld te kunnen evolueren. Per deelzone maken 
we een fiche op. 

Gebouwen als paviljoenen in het parklandschap
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Zowel bestaand als toekomstige ontwikkelingen 
zullen een belangrijke invloed hebben op de activatie 
van de Scheldeboorden. Waar vandaag een strakke 
grens is tussen publieke ruimte en private percelen, 
kunnen deze grenzen in de toekomst vervagen en kan 
een interactie ontstaan tussen park en perceel waarbij 
beide sferen elkaar wederzijds opladen. Waar de 
groenruimte nu vooral een desolate overgangsruimte 
is, een restruimte tussen het programma, kunnen 
park en programma elkaars beleving versterken. Niet 
alleen het park zal hierbij baat hebben, het uitlichten 
van de activiteiten op site kan een nieuwe interesse 
in hen opwekken. Door een vandaag al sterke 
programmering van de boord, ontstaan knelpunten 
die de continuïteit van het park bemoeilijken. Om een 

landschappelijke continuïteit te bekomen zullen de 
ambities van het masterplan over de grenzen heen 
getrokken moeten worden.  
Een duidelijke en eenduidige visie op het beoogde 
eindbeeld naar beeldkwaliteit toe, zal essentieel zijn 
om het masterplan te doen slagen. We vatten de visie 
samen in 7 pijlers. 
Daarna worden de pijlers geprojecteerd op de 
geprogrammeerde clusters en worden aanbevelingen 
volgens de specifieke site geformuleerd. 

Loodswezen RYCB
Watersportclubs 
VVW SRNA

Zeescouts ZAS

KLYC Galgenweel

EsmoreitparkPlageScheldebocht Jachthaven

Rijnkaaien

Zeven pijlers voor een kwalitatieve architectuur in de Scheldeboorden

De Scheldeboorden en Kaaien als vlakke uitlopers van de rivier

© Google maps
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1. Horizontale architectuur 
Lage, horizontale volumes accentueren de vlakheid 
van de Scheldeboorden en zoeken een relatie tot de 
rechteroever waar een gelijkaardig profiel van lage 
loodsen de achterliggende skyline vrijwaren. Langs 
beide oevers vormt de eerste lijn een uitdijning van 
de rivier, waarna de stad begint. De lage volumes 
bevinden zich tussen de kruinen van het park, de 
bomen en het park domineren zo steeds het beeld. 

2. Lichte en minimale structuren
De nadruk ligt op ruimte in plaats van massa. De 
lichtheid van elke structuur zorgt ervoor dat het 
landschap in het gebouw kan binnentreden en de 
structuur op kan gaan in het park. Structuren gaan 
op die manier niet de concurrentie aan met de 
parkruimte, maar passen zich subtiel in.
Bij bestaande gebouwen, die vaak een zeker volume 
hebben, kan onderzocht worden hoe de plint 
opengetrokken kan worden. Massieve uitbreidingen 
worden zoveel mogelijk geweerd. Er wordt gezocht 
naar open en transparante oplossingen. 
De lage, horizontale architectuur heeft neutrale 
kleuren en materialen die complementair zijn aan de 
kleuren van het landschap. Ze staan bijgevolg niet in 
groot contrast met de publieke ruimte, maar vullen 
aan. 

3. Oost-west-noord-zuid
De gevels werken in dialoog met de bestaande 
context van het park, de achterliggende Parkstad, de 
Schelde en de rechteroever. De structuren hebben 
actieve plinten, met een publieke functie die de 
parkfunctie ondersteunt. Aanvullend programma 
zoals bijvoorbeeld terrassen, fietsenstallingen, enz. 
kunnen zich in de parkruimte nestelen. 
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4. Transparante grenzen
We gaan op zoek naar manieren om de sterke 
fysieke en visuele barrières tussen publiek en privaat 
terrein te vervagen. Dit kan door het gebouw zelf te 
interpreteren als het begrensde volume waardoor 
geen barrières nodig zijn, of door de barrières minder 
opvallend te maken en landschappelijk te integreren.

5. Compacte figuren in het park 
Bestaande en nieuwe gebouwen zijn compacte 
volumes die zich als paviljoenen inplanten in het 
doorlopende parklandschap. Dit is essentieel om de 
continuïteit van het park te verzekeren. De gebouwen 
staan als 'stempels' in het landschap. Dat betekent 
dat het park langs alle zijden van de gebouwen moet 
doorlopen.  

6. Niet seizoensgebonden programma
Vandaag is de levendigheid van de Scheldeboorden 
sterk weersafhankelijk. Bij mooi weer maakt heel wat 
volk de oversteek om uit te waaien. De rest van het 
jaar is de site eerder verlaten. Bij het ontwerpen van 
nieuwe ontwikkelingen of het herbestemmen van 
gebouwen moet nagedacht worden over functies 
die gebruikers doorheen alle seizoenen aantrekt. 
Op die manier zal het park doorheen het hele jaar in 
beweging zijn.  

7. Goed getemperde omgevingen
Ook in de publieke ruimte wordt nagedacht over 
voldoende beschutting voor het comfort van 
de gebruiker. Dit kan enerzijds door voldoende 
kruinoppervlakte te voorzien die verkoeling en 
schaduw geeft in de zomer, maar ook door structuren 
te voorzien op strategische plaatsen die beschutting 
geven op regenachtige dagen.
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Zwemvijver Boekenberg, Deurne Barra de Guaratiba, Rio De Janeiro

© Alexander Gorlin©  Stad Antwerpen

Case study

Dyvik-kahlen architects, Jachthaven ’t RaboesIndex

Case study

Inessa Hansch architects, hangar à Kayak, Caen

Inessa Hansch architects, kajakhangar, Caen (FR) Dyvik-kahlen architects, Jachthaven ’t RaboesIndex (NL)

© Dyvik-kahlen©  Inessa Hansch Architecte

Referentiebeelden horende bij de 7 pijlers voor een kwalitatieve architectuur
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Specifieke aanbevelingen voor het bebouwd programma

STRIP SINT-ANNEKE PLAGE

• In functie van de sociale veiligheid in 
het gebied wordt langs de 'leveringslus' en 
Wandeldijk verlichting voorzien. Waar nodig wordt 
camerabeveiliging voorzien. 

• De dense fysieke en visuele barrières zullen 
vervagen. Indien barrières nodig zijn, zullen deze 
in één eenduidige taal uitgevoerd worden zodat er 
coherentie ontstaat over de hele site. Het openen 
van de sites zorgt voor een wederzijdse versterking: 
de zaken krijgen meer zichtbaarheid en activeren 
tegelijkertijd het park. 

• De zaken zetten in op ontharding en het 
verderzetten van de beoogde landschapstypologie. 
Beplanten gebeurt volgens de vooropgestelde 
vegetatiepaletten en in samenspraak met de stad.

AANBEVELINGEN

• De toegankelijkheid van de strip blijft verzekerd 
voor leveranciers en mindervalieden via de 
heringerichte Kastanjedreef. 

• Verspreid langs de 'leveringslus' worden 
parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien om 
de bereikbaarheid van de horeca en het strand te 
verzekeren. 

• De zaken zullen evolueren naar tweezijdige 
gebouwen met een actieve plint. Op die manier 
laden ze het park op. De voorwaarden worden 
bepaald in het RUP Sint-Anneke Plage. 

• Buitenterrassen omzoomen de volumes en 
accentueren zo de alzijdigheid van de gebouwen. 
Terrassen bevinden zich niet enkel aan de 
strandzijde, maar oriënteren zich ook naar de 
Robinsontuin. De terrassen aan deze zijde, de 
zonnezijde, kunnen interessant zijn in de herfst en 
lente.
 

Gemotoriseerd verkeer en leveringen

Dijk

Activering activiteiten en plint

Perimeter

Activering groen

Parking mindervalidenGemotoriseerd verkeer en leveringen

Dijk

Activering activiteiten en plint

Perimeter

Activering groen

Parking mindervaliden
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ZONE JACHTHAVEN 

• De Jachthaven wordt beveiligd door lage 
hekken te voorzien ter hoogte van de steigers.  
Voor de rest van de site wordt gestreefd naar 
doorwaadbaarheid, zonder dat de veiligheid in het 
gedrang komt. 

• Bij herontwikkelingen worden de 7 pijlers als 
basis gebruikt. Nieuwe gebouwen zijn paviljoenen 
die zich in de continue groene onderlegger planten.  

• De sites zetten in op ontharding en het 
verderzetten van de beoogde landschapstypologie. 
Beplanten gebeurt volgens de vooropgestelde 
vegetatiepaletten en in samenspraak met de stad.

• Samen met De Vlaamse Waterweg wordt de 
positie van de Sigmadijk bepaalt. De continue 
wandeling zet zich voort over de sluis. 

• De clubs zoeken mogelijkheden om actieve 
plinten te creëren naar de Scheldedijk toe en 
zo mee te werken aan de diversifiëring van de 
Scheldewandeling. 

AANBEVELINGEN

• Zowel de KLYC, RYCB als de Jachthaven blijven 
bereikbaar vanaf de Thonetlaan. De laan en 
toegangsweg zijn ontworpen voor zwaarder verkeer 
in functie van leveringen, vervoer van boten, enz. 

• Parkeren wordt georganiseerd binnen de zone 
van de jachthaven. 

• De botenberging wordt gecentraliseerd. Ze 
worden op eigen terrein of aan de kop van de 
Jachthaven georganiseerd (miniatuurvijver) en 
worden afgeschermd voor bezoekers. Daarbij moet 
worden onderzocht hoe  deze zones kunnen opgaan 
in het parklandschap.  Op die manier kan een lineair 
park langs de Thonetlaan ontstaan. 

• Fysieke en visuele barrières worden zoveel 
mogelijk geweerd. De gebouwen zijn zo ontworpen 
dat de gebouwen compacte (en beveiligde) 
volumes zijn die, indien nodig, landschappelijk 
geïntegreerd worden of een eenduidige taal volgen 
in functie van een coherent beeld. 
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ZEESCOUTSEN ZAS

• De dense fysieke en visuele barrières zullen 
vervagen. Indien barrières nodig zijn, zullen deze 
in een eenduidige taal vormgegeven worden zodat 
er coherentie ontstaat. Hierbij moeten manieren 
gevonden worden om de sociale veiligheid in de 
omgeving te verzekeren.  

• De sites zetten in op ontharding en het 
verderzetten van de beoogde landschapstypologie. 
Beplanten gebeurt volgens de vooropgestelde 
vegetatiepaletten en in samenspraak met de stad.

• De slibways behouden hun huidige positie

AANBEVELINGEN

• De toegankelijkheid vanuit de Thonetlaan 
blijft behouden en dit op een veilige manier. De 
laan wordt kindvriendelijk ingericht met veilige 
oversteken. 

• Nagenoeg elk weekend is de zeescouts geboekt 
voor evenementen op terrein. Leveringen, vervoer 
met baantrailers en vrachtwagens blijft mogelijk. 

• Het behoud van voldoende parkeerplaatsen is 
belangrijk. Niet alleen worden de meeste leden per 
auto afgezet, er zijn regelmatig ook evenementen. 

• Er is transparante communicatie nodig tussen De 
Vlaamse Waterweg en de clubs over de technische 
heraanleg van de Sigmadijk.  



73

P

P

Gemotoriseerd verkeer en leveringen

Dijk

Activering activiteiten

ParkingP

Perimeter

Activering groen

P

P

Gemotoriseerd verkeer en leveringen

Dijk

Activering activiteiten

ParkingP

Perimeter

Activering groen

WATERSPORTCLUBS VVW EN SRNA

zichtbaarheid tussen voetgangers, fietsers en 
wagens. Dit leidt tot gevaarlijke situaties

• Programma voorzien langsheen de 
Scheldewandeling die recreanten kan aantrekken 
en ze zo kennis te laten maken met de activiteiten 
(bv. zoals de Café Kamyon vandaag). 

• Parkeren gebeurt op eigen terrein. Bij 
evenementen kan een deel van de Beatrijslaan 
ingenomen worden. 

• Het verderzetten van de beoogde 
landschapstypologie. Beplanten gebeurt volgens 
de vooropgestelde vegetatiepaletten en in 
samenspraak met de stad.

 

AANBEVELINGEN

• De bereikbaarheid van de site vanaf de Schelde 
blijft verzekerd.  

• Op de grens van de twee percelen wordt een 
gedeelde slibway voorzien met gedeeld beheer. 

• Wegens de smalle beschikbare ruimte tussen 
Schelde en perceel is een klassieke gronddijk niet 
mogelijk. De waterkering zal in de vorm van een 
keermuur uitgevoerd worden. Ter voorbereiding 
zal De Vlaamse Waterweg het tracé uitzetten. 
Ter hoogte van de slipways zal een mobiele 
waterkeringnodig zijn. Samen met De Vlaamse 
Waterweg wordt de technische uitwerking en de 
haalbaarheid afgetoetst.
 
• De toegankelijkheid vanuit de Beatrijslaan blijft 
mogelijk en dit op een veilige manier. Vandaag 
verhinderen fysieke barrières (struiken) de 
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ZEESCOUTS LANGE WAPPER

HORECA EN HANDEL FREDERIK VAN EEDENPLEIN

• Verzekeren van sociale veiligheid bij het 
uitvoeren van de continue wandeling. Hoge 
fysieke en visuele barrières worden beperkt om 
de zichtbaarheid te verzekeren. Ook worden 
voldoende doorsteken tussen Schelde en 
Beatrijslaan voorzien. 

• We creëren een landschap dat spelende kinderen 
stimuleert.

• Er is voldoende communicatie nodig met 
De Vlaamse Waterweg over de positie van de 
toekomstige slipway en mobiele keermuur.
 
• De beoogde landschapschaptypologie verder 
over de perceelsgrenzen heen. Beplanten gebeurt 
volgens de vooropgestelde vegetatiepaletten en in 
samenspraak met de stad.

• De bereikbaarheid via de rand van het Frederik 
Van Eedenplein blijft behouden. 

• Bij verbouwingen worden barrières of zware 
volumes vermeden. Er wordt ingezet op lichtheid en 
doorwaadbaarheid. 

AANBEVELINGEN

• De toegankelijkheid vanuit de Beatrijslaan 
blijft mogelijk en dit op een veilige manier. 
Vandaag verhinderen fysieke barrières (struiken) 
de zichtbaarheid tussen voetgangers, fietsers 
en wagens. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. De 
laan wordt kindvriendelijk ingericht met veilige 
oversteken.Ze moeten op een veilige manier 
afgezet kunnen worden. 
 
• Het verzekeren voor toegang van vrachtwagens 
en baantrailers tot de site.

• De positie van de slipway blijft behouden. 

• De huidige parkeerplaatsen op de Beatrijslaan 
blijven zoveel mogelijk behouden om de tijdelijke 
hogere parkeervraag op te vangen. 
 

AANBEVELINGEN

• De gevels openen zich naar hun omgeving. 

• Parkeren voor klanten wordt voorzien in de 
compacte laanfiguur. 

• De laan is royaal en creëert voldoende ruimte voor 
parkeren, gemotoriseerd verkeer, voetgangers en 
fietsers. Het royale brede voetbad kan toegeëigend 
worden door handelaars of eetgelegenheden om er 
bijvoorbeeld terrassen te creëren. 

P
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ZEILCLUBS GALGENWEEL

HET THONETJE
AANBEVELINGEN THONETJE

• Leveringen blijven mogelijk met kleinere 
voertuigen. 

• De huidige functie van gemeenschapscentrum 
kan aangevuld worden met een jeugdhuis. Beide 
functies moeten los van elkaar kunnen functioneren 
met elk hun eigen ruimtes.

• Een uitbreiding van het gebouw is mogelijk. Het 
gebouw volgt de zeven besproken pijlers: het is een 
compact gebouw met actieve plint dat zich naar het 
park richt. 

• Het gebouw zoekt verbinding tot de Sigmadijk. 

• Zwaarder verkeer moet nog tot aan het water 
kunnen rijden, op een zichtbare en veilige manier 
zodat conflicten met zachte weggebruikers 
vermeden worden. 

• Gezien de smalle zone in het Zuidelijke 
deelgebied kan hier ingezet worden op het 
activeren van de randen. Een zichtpunt naar het 
Galgenweel legt de blik vast op de zeilkom. De 
publieke ruimte kan zo ontworpen worden dat er 
meer ruimte ontstaat langsheen de oevers en zo de 
continuïteit van het park verzekert. 

AANBEVELINGEN

• De toegankelijkheid vanuit de Beatrijslaan blijft 
mogelijk en dit op een veilige manier. De laan wordt 
kindvriendelijk ingericht met veilige oversteken. 
Ze moeten op een veilige manier afgezet kunnen 
worden. 

• De huidige parkeerplaatsen op de Beatrijslaan 
blijven zoveel mogelijk behouden om de tijdelijke 
hogere parkeervraag op te vangen. 

Activering 'Het Thonetje'

Paden park

P

Gemotoriseerd verkeer

ParkingP

Perimeter

Uitkijkpunt
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Een verzekerde toekomst voor de watersport in de boord
De watersportclubs, jachthaven en scoutsen bepalen 
met hun watergerichte activiteiten mee de identiteit 
van Linkeroever. Ze liggen verspreid over het 
projectgebied. Het masterplan zoekt naar manieren 
om hun toekomst te bestendigen. 

De clubs moeten toegang behouden tot het water, 
al dan niet gedeeld. Het ontwerpteam gaat, in 
samenspraak met De Vlaamse Waterweg, na hoe 
de vaartuigen na de dijkophoging nog steeds in de 
rivier gelaten worden. 

Naast het verzekeren van het functioneren van 
de activiteiten, is een vloeiende aansluiting tot 
het park belangrijk. Er kan ingezet worden op het 
verbeteren van de zichtbaarheid van de clubs. 
Ze kunnen een publieker karakter of programma 
krijgen zodat bezoekers in contact komen met de 
watergerelateerde recreatie.  
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Watersport langs de Scheldeboorden

Slipway Zeescouts Lange Wapper

Gedeelde slipway VVW SRNA

Slipway Zeescouts ZAS

Ponton RYCB
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COLLECTIE KUNST IN DE STAD – LINKEROEVER  

Bestaande werken uit de collectie aanwezig op Linkeroever:  

 

Koning Boudewijn 

Wilfried Pas (Belg, 1940-2017) 

1999 

brons 

KIS.0155 

Antwerpen/Thonetlaan/Frederik Van Edenplein 

 

 

 

 

 

Het meanderende padensysteem rijgt het publieke 
programma aaneen. Door programma te connecteren 
aan de paden ontstaan thematische wandelingen. 

Zo ontstaat een kunstwandeling (paarse lijn) langs de 
Schelde, van het Frederik Van Eedenplein tot de Plage. 
Op strategisch interessante plekken, bijvoorbeeld 
gecombineerd met rustplekken of zichtpunten, 
worden de kunstwerken gelijkmatig verdeeld over 
de wandeling.  De bestaande kunstwerken vertellen 
reeds een verhaal dat (on) rechstreeks verbonden is 
met de historiek van Linkeroever. Belangrijk is ze een 
plek te geven die complementair is aan het verhaal. 
Nieuwe werken kunnen een plek krijgen langsheen 
de Scheldeboorden, indien zij constructief kunnen 
meewerken aan het verhaal van Linkeroever.  Zo 
kan ook de oude grenspaal zijn oorspronkelijke plek 
terugkrijgen. 
 
Hardere recreatie situeren zich in de eerder 
hoogdynamische zones: het Frederik Van Eedenplein 

en de Plage. Programma (sportveld, rode lijn) dat 
infrastructuur benodigt wordt in de rand geplaatst, 
in de nabijheid van de laan en de achterliggende, 
meer stedelijke, woonwijken. Aan het Frederik Van 
Eedenplein wordt een sportcluster geplaatst dat 
ingebed zit in het groen. 
Naar het noorden toe wordt het basketpleintje en de 
voetbalvelden (minipitch) gelijkmatig verdeeld over 
de site 

Zachte recreatie wordt gelijkmatig verdeeld over 
de Scheldeboorden en volgt het meanderende 
padensysteem. De speelpleinen, petangque, 
.. nestelen zich langs het padensysteem. De 
types speeltoestellen passen bij het natuurlijke 
parkverhaal. Ze worden in neutrale natuurlijke 
materialen uitgevoerd, zoals boomstammen en 
zetten kinderen aan om het park te verkennen. De 
speelpleinen worden aan elkaar geregen door middel 
van speelaanleidingen langsheen de wandeling. 

Thematische wandelingen rijgen het publiek programma aaneen

Inessa Hansch architects, kajakhangar, Caen (FR)

Grenspaal

Dyvik-kahlen architects, Jachthaven ’t RaboesIndex (NL)

Dyvik-kahlen architects, Jachthaven ’t RaboesIndex (NL)

© Stad Antwerpen © Stad Antwerpen

© Boom
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Schema thematische wandelingen 

Molen 't Veertje 

Boeienweide

Bestaande kunst

Potentieel nieuwe kunst

Grenspaal

Kunstwandeling

Sportwandeling

Speelwandeling

Speelweefselroutes

Speelpleinen

Speelheuvel

Sportinfrastructuur

Monument Koning Boudewijn
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Groot- en kleinschalige evenementen bepalen 
de levendigheid van de Scheldeboorden mee. 
Deze evenementen vinden niet alleen plaats op de 
publieke ruimte, maar evenzeer op private percelen. 
De weidsheid van Linkeroever, met grote grasvlakten 
en brede lanen lenen zich perfect uit voor het 
organiseren van dit type momenten. Door het grote 
aanbod aan openbaar vervoer en parkeren kunnen 
bezoekers zonder probleem de evenementen 
bereiken. De ruimtelijke vertaling van de drie ambities 
in een landschapsontwerp zal deze elementen 
meenemen. 

We onderscheiden twee hoogdynamische zones 
binnen het projectgebied waar evenementen 
plaatsvinden: de zone rond het Frederik Van 
Eedenplein en de Boeienweide en deze rond de Plage. 
Het Frederik van Plein is hierbij een cruciale poort tot 
het Middengebied, de Inkomzone Gloriantlaan voor 
het noordelijk deelgebied. Deze poorten ageren als 
mobihubs waarbij verschillende verkeersmodi zich 
op een logische manier verenigen. Evenementen 
kunnen geörienteerd worden richting deze hubs en 
op die manier een directe toegang tot hun terrein 
creëren. 

Ook moeten verschillende aandachtspunten 
meegenomen worden bij de opmaak van 
het landschapsontwerp om de toekomst van 
evenementen te verzekeren: 

• De bereikbaarheid tot het bebouwd programma  
 blijft behouden. 
• Bij het tijdelijk innemen van publieke ruimte   
 blijven de doorgaande verkeersstromen steeds  
 mogelijk door middel van veilige en logische  
 omleidingen. 
• Samen met de diensten leggen de    
 ontwerpers de technische randvoorwaarden  
 vast zoals,de nodige draagkracht, aftappunten 
 voor elektriciteit en water, zichtlijnen,   
 bereikbaarheid…
• Bepaalde gebouwen spelen ook een belangrijke  
 rol bij de organisatie van evenementen. Zo dient 
 het Thonetje als ‘productiedorp’ bij grotere   
 evenementen. Deze worden in kaart gebracht. 
• Bij grotere evenementen wordt het openbaar  
 vervoer en de P+R maximaal gepromoot.  
 Uitzonderlijk kan evenementenparkeren 
 toegelaten worden. Samen met de stadsdiensten  
 wordt hiervoor een duidelijk kader opgezet. 
• De compacte laan wordt zo ontworpen dat   
 zwaarder verkeer (bv. brouwers, podiumbouwers,  
 …) de private percelen kunnen bereiken. De laan  
 moet daarnaast voldoende parkeerruimte voorzien
 om tijdelijke hogere drukken op te vangen. 
• Ontwerpers, opdrachtgever en organisatoren  
 zitten samen om de specifieke uitvoeringsplannen 
 te toetsen naar haalbaarheid voor de organisatie  
 van evenementen.
• Ook kleinere evenementen (wekelijkse 
 markten,kermis, ambulante handel, enz.) krijgen  
 een plek in het projectgebied. 

Ruimte voor evenementen

© Boom

Opstelling 10 miles aan Frederik Van Eedenplein De Donderdagmarkt op Linkeroever, Frederik van Eedenplein

© Frederik Beyens
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Poorten

Primaire verbindingen (land)

Primaire verbindingen tussen 

beide oevers

Grote evenementenlocaties

Zone Plage

Zone Frederik Van Eedenplein / 

Boeienweide

Charles de Costerlaan

Blancefloerlaan
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Zachte recreatie genesteld in de binnenbochten van de meanderende paden
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B.5B.5

FREDERIK VAN EEDENPLEIN,

HART VAN LINKEROEVER
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© Frederik Beyens
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Een desolate vlakte 
De grote verhardingsgraad in het gebied maakt het 
Frederik van Eedenplein een grote desolate vlakte 
met weinig belevingswaarde en het ontbreken van 
een pleingevoel. Er is vandaag een grote spreiding 
van functies over de enorme vlakte waarin ze lijken te 
verdrinken. Wie op het plein aankomt, mist oriëntatie 
en richting om in te bewegen. Parkeren kan overal 
en zonder duidelijke logica. Kortom, de naam van het 
plein en zijn realiteit rijmen niet met elkaar. 

De zone heeft bijgevolg nood aan een duidelijke 
organisatie waarbij helderheid en leesbaarheid 
centraal staan. We introduceren een logica in de 
site die opgehangen wordt aan de drie ambities 
van het masterplan. Er werd onderzoek gedaan 
naar de correcte pleinvorm en zijn inpassing in het 
parkweefsel. Daarrond worden de vele verkeersfluxen 
aangepakt op een veilige en heldere manier. 

Een leesbare poort tot de boord
Het Frederik Van Eedenplein heeft het potentieel 
uit te groeien tot een volwaardige tegenhanger 
van het Sint-Jansvliet. Hierbij wordt de positie van 
het plein als hart van Linkeroever versterkt. De 
plaats organiseert de vele stromen, biedt ruimte 
voor het bruisende stadsleven en nestelt zich in de 
landschappelijke onderlegger. 

Deze toenadering kan ook aan het Van Eedenplein 
worden versterkt. Hier bestaat de uitdaging erin 
een volwaardige plek met identiteit te creëren - een 
Hart voor Linkeroever - die standhoudt tegenover 

de Sint- Jansvliet als levendig buurtplein. Waar het 
Sint-Jansvliet omkaderd wordt door gevels van het 
historische centrum, creëren aan het Frederik Van 
Eedenplein de bomen een duidelijk rand voor het 
plein. 
Het Van Eedenplein en de Sint-Jansvliet als broertje 
en zusje. 

Het plein als slimme schakel 
Het Frederik Van Eedenplein is dé intermodale knoop 
van Linkeroever en versterkt zijn positie als ‘Hart Van 
Linkeroever’. Het plein verenigt op een veilige en 
vlotte manier de verschillende verkeersmodi. Om 
het plein als slimme schakel te versterken wordt 
gezocht naar een zo compact mogelijke aansluiting 
van het openbaar vervoer (bus en metro), de 
voetgangerstunnel en het veer. Om deze ambitie 
waar te maken zou het ideaal zijn het veer op termijn 
terug te verhuizen naar haar oude locatie. We streven 
ernaar een overzichtelijke en veilige knoop te creëren 
vertrekkende van een grondige inventarisatie 
van de verkeersbewegingen op het plein. Met De 
Lijn werden al het programma van eisen voor het 
busstation uitgezet en de ondergrondse structuren 
in kaart gebracht. 

Evenementen in het park
De grote en kleine evenementen in het park krijgen 
een plek. Ze nestelen zich in de grotere parkfiguur in 
open plekken. Door de herorganisatie van de slimme 
schakel, zullen ze gemakkelijk bereikbaar blijven, 
onafhankelijk van vervoersmiddel. 

Sint-Annatunnel

Veer

Sint-Jansvliet

Het Steen

Bus

Metro

Frederik Van Eedenplein: uitgangspunten

Sint-Jansvliet als spiegelbeeld van het Frederik Van Eedenplein



88

Na het analyseren van de bestaande toestand en 
het scherpstellen van de visie, werden drie pistes 
onderzocht waarvoor elk hun opportuniteiten en 
gebreken werden geformuleerd. Uiteindelijk werd 
één voorkeursscenario gekozen die verder zal worden 
uitgewerkt worden in het landschapsontwerp. 
De scenario's zijn vooral verschillend in de manier 
waarop ze de site ontsluiten en compartimenteren. 
Naar programma en landschappelijke visie zijn ze 
gelijkaardig. 

Opportuniteiten: 
• De wegen worden minimaal veranderd.  
 De Thonetlaan krijgt een smal profiel zonder  
 parkeerplaatsen. Op de andere lanen wordt 
 ingezet op een verregaande ontharding.
• De rechtstreekse verbinding over Van Eedenplein  
 blijft.

Knelpunten: 
• Het plein is niet autovrij. Bijgevolg zijn er geen  
 conflictvrij overgangen op de slimme schakel.
• De versmalde laan vormt een breuk tussen 
 het park langs de Schelde en het park aan de  
 woningen/diensten. 
• Het plein bestaat uit meer punten waar onveilige  
 situaties kunnen ontstaan tussen de 
 verschillende reizigers.
• De Thonetlaan wordt puur een doorgang voor  
 passage.

Ontwerpend onderzoek: drie scenario's
SCENARIO 1: 
BESTAANDE TOESTAND
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Opportuniteiten: 
• Het plein is autovrij met naadloze overgangen  
 tussen de verschillende verkeersmodi. 
• Er ontstaat een continu park van laan tot Schelde.
• Evenementen kunnen plaatsvinden in de   
 genereuze parkruimte. 
• De bereikbaarheid tot het programma blijft   
 verzekerd.
• Handelszaken langs de Gloriantlaan krijgen meer  
 visibiliteit.

Knelpunten: 
• Het verkeer dat de Schelde volgt moet beperkt  
 omrijden. 
 

Opportuniteiten: 
• Het plein is autovrij met naadloze overgangen  
 tussen de verschillende verkeersmodi. 
• Er ontstaat een continu park van laan tot Schelde.
• Evenementen kunnen plaatsvinden in de   
 genereuze parkruimte. 
• De bereikbaarheid tot het programma blijft   
 verzekerd.
• Handelszaken langs de Gloriantlaan krijgen meer  
 visibiliteit.
• Tussen de scoutsen en de scholencampus 
 ontstaat een verkeersluwe zone.  

Knelpunten: 
• Het verkeer dat de Schelde volgt moet beperkt  
 omrijden. 

SCENARIO 2: 
SNEL VERKEER IN DE RAND

VOORKEURSSCENARIO

SCENARIO 3: 
VERSCHUIVING VERKEER RICHTING NOORDEN
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Een continue zacht systeem
We introduceren een gescheiden padensysteem voor 
zachte weggebruikers. Enerzijds passeert doorheen 
het plein een belangrijke functionele fietsas die 
het Galgenweel met het Esmoreitpark verbindt. De 
snelle fietsas krijgt een meanderend verloop die de 
fietservaring versterkt. Fietsers kunnen aantakken 
vanaf het kruispunt van de Gloriantlaan en de Emile 
Verhaerenlaan. Een leesbare aanduiding van het 
fietstracé waar die het plein kruist, is nodig. 
Daarnaast lopen de meanderende paden voor 
wandelaars continu door, met als schakelpunt het 
omkaderde plein. 

Een nieuwe plek voor het veer
Het veer wordt verplaatst naar zijn oorspronkelijke 
aanmeerplek, namelijk het insteekdok. Een directe 
verbinding richting zowel de Sint-Annatunnel als 
de luifel met busstation maakt vlot overstappen 
mogelijk.

Een landschappelijk geïntegreerd busstation
De kop van de Blancefloerlaan is vandaag een 
grote onbestemde vlakte. Deze ruimte kan ingezet 
worden als nieuw busstation (min. 4 perrons) of als 
bufferruimte voor 8 gelede bussen. Een combinatie 
is ook mogelijk. Belangrijk is de ruimte zo conflictvrij 
mogelijk in te richten. Idealiter stappen reizigers af 
aan de pleinzijde en hoeven zo nooit een weg voor 
gemotoriseerd verkeer over te steken. 
Het ontwerp van het busstation is geen monumentaal 
geheel, maar past zich landschappelijk in onder 
de kruinlijn. In België zijn hier verschillende goede 
voorbeelden van. Zo wordt de zichtas naar de 
kathedraal gevrijwaard. 

FVE

1. FVE als Slimme schakel en 
hart van Linkeroever

4. Een efficiënte en com-
pacte rand als activatie van 

programma (handel)

5. Bereikbaarheid bestaand 
programma verzekeren

3. Harde activiteiten in de rand, 
zachte activiteiten in het park

2. Ruimte voor evenementen

5 ambities voor het Frederik Van Eedenplein, Hart van Linkeroever

AMBITIE 1: EEN CENTRAAL PLEIN ALS SLIMME SCHAKEL

Rooseveltplein, Antwerpen Stationsplein, Roeselare, Bureau Bas Smets

© Toon Grobet



91

AMBITIE 1: EEN CENTRAAL PLEIN ALS SLIMME SCHAKEL

Fietsverbindingen

Wandelverbinding slimme schakel

Wandelen: Recreatieve verbindingen

Verbinding over het water

Busstation 

Frederik Van Eeden

Hoofdfietsas

Beatrijslaan - Thonetlaan

Kruispunt

Gloriantlaan - Emile Verhaerenlaan

Drempelloze 

overgangen

Voetgangerstunnel

Insteekdok veerboot

Het Veer 

Frederik Van Eedenplein - Het Steen

Premetrostation 

Frederik Van Eeden
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AMBITIE 2: RUIMTE VOOR EVENEMENTENFVE

1. FVE als Slimme schakel en 
hart van Linkeroever

4. Een efficiënte en com-
pacte rand als activatie van 

programma (handel)

5. Bereikbaarheid bestaand 
programma verzekeren

3. Harde activiteiten in de rand, 
zachte activiteiten in het park

2. Ruimte voor evenementen

Evenementen zonder verstoring van mobiliteit
Evenementen vinden hun plaats in de centrale 
zone van het park. Voldoende open ruimte 
wordt gecreëerd om installaties te voorzien. De 
meanderende paden kunnen zo ontworpen worden 
dat ze sporadisch zwaarder vervoer aankunnen. De 
Emile Verhaerenlaan kan dienen als toeleveringsas. 

De evenementen worden zo ingeplant dat ze het 
verkeer niet verstoren. Het gemotoriseerd verkeer, 
dat zich in de rand bevindt, kan altijd passeren. Dit 
geldt ook voor het Openbaar Vervoer, dat tijdens 
evenementen intenser gebruikt wordt. De ruimte 
onder de luifel is ruim genoeg om wachtende 
groepen voor de metro op te stellen. 

Verschillende schalen van evenementen
Niet alleen grote evenementen kunnen zich nestelen 
in de grote open plek. Ook kan het evenement 
verschillende ervaringen creëren door bv. kleinere 
concerten te houden aan de waterkant of onder de 
kruinen. 

De technische randvoorwaarden voor het mogelijk 
maken van evenementen zoals aftappunten voor 
water, elektriciteit, draagkrachten van ondergronden, 
enzovoort worden bij opmaak van een specifieke 
ontwerpopdracht onderzocht. 

Het Frederik Van Eeden als toegangspoort
De zachte weggebruiker zal vanuit de verschilldende 
vervoersmodi evenementen betreden via het 
verharde plein. De poortfunctie van het plein wordt 
op die manier versterkt. 

Open festivalterrein

Plein als poort tot het 

festival

Inzetten op vlotte 

verbindingen voor openbaar 

vervoer

Geen hinder voor 

doorgaand verkeer

Evenementenparkeren aan 

de Emile Verhaerenlaan
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AMBITIE 3: GRADIËNT IN PROGRAMMA: VAN STEDELIJK NAAR NATUURLIJK

Publiek programma genesteld in het padensysteem
Langsheen de meer stedelijke laanfiguur kan 
programma voorzien worden die infrastructuur 
benodigen zoals basket- en voetbalpleinen, 
volleybal, .. Ze bevinden zich in open plekken in de 
dense beplantingen die geluiddempend werken 
naar de nabijgelegen woningen. Bij het integreren 
van infrastructuren, zal onderzoek gedaan worden 
naar de impact van geluiden zullen, indien nodig, 
maatregelen worden geïntegreerd om eventueel 
verwachtte overlast te milderen. 

Het plein als verbindende element
Het plein verbindt de luifel met de Sint-Annatunnel. 
Ze vormt het spiegelbeeld van het kleine broertje 
aan de overkant: het Sint-Jansvliet. Naast de 
functie als informele schuilplek, kan de luifel tal van 
programma huisvesten: een openluchtmarkt, kiosk 
voor koffie en kranten, enzovoort. De wekelijkse 
markt kan verplaatst worden naar het plein en zo 
aan zichtbaarheid winnen. Verder kan het plein 

dienst doen voor het organiseren van tijdelijke 
evenementen zoals rommelmarkten. Het integreren 
van een waterelement op het plein kan gezelligheid 
en verkoeling brengen op het centrale plein van de 
buurt. 

Het Thonetje activeert het park
Het Thonetje is een gegeerde plek voor allerhande 
activiteiten. De nabijheid tot het water en zijn positie 
midden in het park, geven het gevoel ver weg van 
de stad te zijn. Een terras en petanqueveld rondom 
maken het aangenaam vertoeven. 

Tegelijkertijd is er sterke vraag naar een jeugdhuis 
met toogfunctie in deze zone. Deze functie kan 
verenigbaar zijn met de huidige functie, maar 
mag het niet vervangen. Een uitbreiding zal 
hoogstwaarschijnlijk nodig zijn. Het Thonetje heeft 
vandaag een sterke visuele connectie met de 
Schelde, die zeer dichtbij is. Het integreren van 
vertrappingen naar de Schelde, als intiem zichtpunt, 
versterkt deze connectie. 

FVE

1. FVE als Slimme schakel en 
hart van Linkeroever

4. Een efficiënte en com-
pacte rand als activatie van 

programma (handel)

5. Bereikbaarheid bestaand 
programma verzekeren

3. Harde activiteiten in de rand, 
zachte activiteiten in het park

2. Ruimte voor evenementen

Luifel plein

Thonetje

Compacte laanfiguur

Sportinfrastructuur

Speeltuin Sint-Anna

Boeienweide
Amfitheater als zichtpunt

 naar de Schelde
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AMBITIE 4: DE LAAN ALS VERSTERKEND ELEMENT VOOR LOKALE HANDEL

FVE

1. FVE als Slimme schakel en 
hart van Linkeroever

4. Een efficiënte en com-
pacte rand als activatie van 

programma (handel)

5. Bereikbaarheid bestaand 
programma verzekeren

3. Harde activiteiten in de rand, 
zachte activiteiten in het park

2. Ruimte voor evenementen

Een royale maar efficiënte laan 
In het voorkeursscenario zal al het autoverkeer 
gebundeld worden in de rand. Dit betekent dat 
handelszaken en andere functies een veel grotere 
visibiliteit zullen krijgen. 
De laan kan een belangrijke ondersteunende functie 
hebben voor de handel en horeca waarbij comfort 
centraal staat: een makkelijke bereikbaarheid, 
voldoende parkeerplaatsen en een vlotte 
doorstrooming. 
De Gloriantlaan wordt doorgetrokken tot aan het 
plein om deze beter in te kaderen.  Door de groene 

lanen verder te zetten, de reeds brede voetpaden 
krijgen een aangenaam leefklimaat in de zomer, waar 
in de toekomst eventueel terrassen op kunnen staan. 

Verzekeren van bereikbaarheid tot het programma
De straten die het plein omringen zullen instaan voor 
de bereikbaarheid van het bestaand programma. 
Het plein en de daar gevestigde functies blijven 
bereikbaar voor verkeer via de meanderende paden 
in functie van onderhoud en evenementen.

Breed voetpad 

voor handelszaken

Vergroening van de 

laanfiguur

Verzekeren van de 

bereikbaarheid

Breed straatprofiel met 

voldoende parkeerplaatsen
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Frederik van Eedenplein

5,3 2,3 5,3 4,4 5,6 1,9 3,6 2,7 1,6 2,2

36,7

Frederik van Eedenplein

5,3 3,1 2 2 2 2 2,4 3,14,2

36,7

4,2

Frederik van Eedenplein

3,1 2 2 3,5 2,4 2 4,1

36,7

2 33,44,2

ONTWERPEND ONDERZOEK NAAR PROFIELEN VOOR DE GLORIANTLAAN

Projecttoestand variant 2

Projecttoestand variant 1

Bestaande toestand
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AMBITIE 5: RUIMTE VOOR SLIKKEN EN SCHORREN 

De overbreedte van de site is de ideale plek om de 
parallelle landschappen tot hun optimale uiting te 
doen komen. Zo kan het halfopen mozaïeklandschap, 
met afwisselingen tussen mantelzoomvegetaties en 
struwelen, een sfeervolle natuurbeleving geven en 
tegelijkertijd het nodige programma doen inpassen. 
Daarnaast biedt deze enorme ruimte de opportuniteit 
om een verschuiving van de dijk te voorzien. 

Het tracé van de Sigmadijk zal zoals onderstaand 
schema lopen: ten zuiden van het insteekdok waar 

ze vandaag ligt om archeologische restanten te 
beschermen, ten noorden van het insteekdok 
kan ze landinwaarts getrokken worden om meer 
getijdennatuur te creëren. 

Om deze getijdennatuur als bezoeker van het park 
ook zelf aan te kunnen voelen, kan een toenadering 
vanaf de dijk naar het water gebeuren in de vorm van 
een luie vertrapping. Deze brengt de bezoeker niet 
alleen richting het water, ze kan dienen als intieme 
plek voor bv. kleine evenementen. 

Sigmadijk bovenop bestaande dijk

Bescherming van archeologie
Verhoging keermuur insteekdok

Landinwaarts trekken van de 

Sigmadijk

Amfitheater als zichtpunt

Bestaand slikken en 

schorrengebied

Potentieel bijkomend slikken en 

schorrengebied
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DIJK

LANDINWAARTS

DIJK

LANDINWAARTS

9.25

7.40

gemiddelde springtij waterstand 6.01

sigmapeil 9.25

gemiddelde laagwaterstand 0.05

gemiddelde hoogwaterstand 5.00

9.25

SlikkenSchorrenPark Dijk

9.25

gemiddelde springtij waterstand 6.01

sigmapeil 9.25

gemiddelde laagwaterstand 0.05

gemiddelde hoogwaterstand 5.00

SlikkenSchorrenDijkPark

SlikkenSchorrenPark Dijk

9.25

gemiddelde springtij waterstand 6.01

sigmapeil 9.25

gemiddelde laagwaterstand 0.05

gemiddelde hoogwaterstand 5.00

SlikkenPark TheaterDijk

SlikkenSchorrenDijk

PARK

PARK

PARK

DIJK

HUIDIGE POSITIE 

SLIKKEN EN SCHORREN

SLIKKEN EN SCHORREN

VERTRAPPING NAAR DE SCHELDE TOE, 

TUSSEN DE WAARDEVOLLE NATUUR
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Busstation - bufferbussen

Luifel

Verkeersvrij centraal pleinMinigolf

Laan met langsparkeren

Sportinfrastructuur
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Sportinfrastructuur

Ruimte voor evenementenparkeren

Open plek

GradinsPonton veer BoeienweideMonument 
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_________________________________________________________________________________ 

AGT nv Gate 7 | Prins Boudewijnlaan 7 bus D0001 2550 Kontich 
BTW: BE 0459 259 762 IBAN: BE82 4061 0921 8168 BIC: KREDBEBB 

 
 Scheldeboorden Linkeroever 

 
ANALYSE VAN DE WATERHUISHOUDING VOOR DE 

AMBITIE ‘DIVERS OEVERLANDSCHAP (DO)’ 
  

Rapport 
 
 

21 maart 2022 
 

 
Figuur 1: afbakening van het studiegebied (dikke stippellijn) en het projectgebied (dunne stippel-

lijn) op een luchtfoto (Geopunt).  
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1 Samenvatting 
Met het project ‘Scheldeboorden Linkeroever’ wil de stad Antwerpen zich beschermen tegen mogelijke 
overstromingen door ophoging van dijken, en langs de linkeroever van de Schelde een groene 
wandelpromenade en een recreatief park aanleggen, met bijzondere aandacht voor 
watersportactiviteiten. In het kader van de ambitie ‘divers oeverlandschap’ dient het huidige 
watersysteem in kaart gebracht te worden en de mogelijke impact van de herinrichting van het 
landschap op dit watersysteem te worden ingeschat. Voorliggende studie behandelt de verschillende 
onderdelen van het watersysteem op het projectgebied en analyseert de ruimtelijke en 
tijdsafhankelijke variaties in wateropslag en stroming voor de huidige situatie. Tot slot worden specifiek 
voor drie watersysteemfuncties de randvoorwaarden bepaald waarmee de herinrichting rekening 
moet houden: 1) Hemelwaterbeheer: buffering en vertraagde afvoer van hemelwater; 2) Bodemvocht 
(tegen verdroging): voor vegetatie, vooral in droge perioden, zorgt indirect ook voor lokale afkoeling 
van het klimaat door evapotranspiratie en schaduw van bomen; 3) Koude- en warmte opslag (KWO): 
voor duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. 

Uit de studie blijkt dat de ondergrond kan ingedeeld worden in twee aquifers, gescheiden door de 
polderklei. De bovenliggende aquifer is uitermate geschikt om hemelwater te infiltreren, door de hoge 
infiltratiecapaciteit en de diepe grondwatertafel. Dezelfde eigenschappen zijn wel minder gunstig voor 
het bodemvochtgehalte. In droge perioden kan de bodem snel uitdrogen en is de vochtnalevering 
vanuit het grondwater beperkt. Door een slimme aanpassing van het microreliëf met flauwe depressies 
en de juiste keuze van planten aangepast aan dit microreliëf kunnen toch verschillende ecotopen 
worden gecreëerd met meer of minder droogtebestendige vegetatie. We raden aan om de flauwe 
depressies aan te wenden voor oppervlakkige buffering en infiltratie van hemelwater. Er wordt gekozen 
voor oppervlakkige infiltratievoorzieningen omdat deze efficiënter, onderhoudsvriendelijker en in vele 
gevallen goedkoper zijn. Aan de hand van de afwaterende verharde oppervlakte kan door middel van 
het programma Sirio bepaald worden hoe groot de infiltratievoorziening gedimensioneerd moet 
worden aan de hand van een tijdreeks van 100 jaar neerslag rekening houdend met de variabiliteit van 
de neerslag en trage leegloop van infiltratievoorzieningen. Bij het plannen van de terreinaanleg en 
werken moet rekening gehouden worden met de locatie van de infiltratievoorzieningen zodat deze vrij 
gehouden worden van zware belastingen om bodemverdichting te vermijden en om de 
infiltratiecapaciteit van het terrein maximaal te vrijwaren tijdens de werken. 

De diepe aquifer is geschikt om bronnen te installeren voor een koude- en warmteopslagsysteem 
(KWO). Als uitgegaan wordt van een doorlatendheid van 6 m/d en een filterlengte van 12 meter en een 
KWO-systeem dat gedurende een seizoen 10 uur per dag moet werken, is het theoretisch maximaal 
debiet van het bronnenpaar 26 m³/u wat ruim voldoende is. Dit is natuurlijk een theoretische waarde 
en dient bevestigd te worden door middel van pompproeven. Met een debiet van 26 m³/u en een ΔT 
(temperatuurverschil tussen onttrokken en geïnjecteerd water) van 5°C wordt een vermogen behaald 
van 150 KW waarmee enkele gebouwen verwarmd en gekoeld kunnen worden op een duurzame 
manier (bv. ontwikkeling ter hoogte van Sint-Anneke-strand). Dit is slechts voor één bronnenpaar. Een 
batterij aan bronnenparen kan uiteraard een veelvoud van dit vermogen leveren. Hiervoor moet wel 
gekeken worden naar de beschikbare ruimte en de aansluiting op de gebouwen via bijvoorbeeld het 
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1 Samenvatting 
Met het project ‘Scheldeboorden Linkeroever’ wil de stad Antwerpen zich beschermen tegen mogelijke 
overstromingen door ophoging van dijken, en langs de linkeroever van de Schelde een groene 
wandelpromenade en een recreatief park aanleggen, met bijzondere aandacht voor 
watersportactiviteiten. In het kader van de ambitie ‘divers oeverlandschap’ dient het huidige 
watersysteem in kaart gebracht te worden en de mogelijke impact van de herinrichting van het 
landschap op dit watersysteem te worden ingeschat. Voorliggende studie behandelt de verschillende 
onderdelen van het watersysteem op het projectgebied en analyseert de ruimtelijke en 
tijdsafhankelijke variaties in wateropslag en stroming voor de huidige situatie. Tot slot worden specifiek 
voor drie watersysteemfuncties de randvoorwaarden bepaald waarmee de herinrichting rekening 
moet houden: 1) Hemelwaterbeheer: buffering en vertraagde afvoer van hemelwater; 2) Bodemvocht 
(tegen verdroging): voor vegetatie, vooral in droge perioden, zorgt indirect ook voor lokale afkoeling 
van het klimaat door evapotranspiratie en schaduw van bomen; 3) Koude- en warmte opslag (KWO): 
voor duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. 

Uit de studie blijkt dat de ondergrond kan ingedeeld worden in twee aquifers, gescheiden door de 
polderklei. De bovenliggende aquifer is uitermate geschikt om hemelwater te infiltreren, door de hoge 
infiltratiecapaciteit en de diepe grondwatertafel. Dezelfde eigenschappen zijn wel minder gunstig voor 
het bodemvochtgehalte. In droge perioden kan de bodem snel uitdrogen en is de vochtnalevering 
vanuit het grondwater beperkt. Door een slimme aanpassing van het microreliëf met flauwe depressies 
en de juiste keuze van planten aangepast aan dit microreliëf kunnen toch verschillende ecotopen 
worden gecreëerd met meer of minder droogtebestendige vegetatie. We raden aan om de flauwe 
depressies aan te wenden voor oppervlakkige buffering en infiltratie van hemelwater. Er wordt gekozen 
voor oppervlakkige infiltratievoorzieningen omdat deze efficiënter, onderhoudsvriendelijker en in vele 
gevallen goedkoper zijn. Aan de hand van de afwaterende verharde oppervlakte kan door middel van 
het programma Sirio bepaald worden hoe groot de infiltratievoorziening gedimensioneerd moet 
worden aan de hand van een tijdreeks van 100 jaar neerslag rekening houdend met de variabiliteit van 
de neerslag en trage leegloop van infiltratievoorzieningen. Bij het plannen van de terreinaanleg en 
werken moet rekening gehouden worden met de locatie van de infiltratievoorzieningen zodat deze vrij 
gehouden worden van zware belastingen om bodemverdichting te vermijden en om de 
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warmtenet of individueel. Een warmtenet gekoppeld aan koude- en warmteopslag kan de grootste 
winsten maken op klimaatgebied, omwille van de reductie in CO2 voor verwarming en koeling. Door 
middel van een pilootproef in een pompput (duurtest en stappentest) wordt de doorlatendheid van de 
aquifer onderzocht en wordt de technische haalbaarheid van een KWO meer exact bepaald.  

Er blijken op het eerste zicht geen ernstige bodem- of grondwaterverontreinigingen voor te komen in 
het projectgebied. Een groot deel van de Scheldeboorden staat wel aangeduid als potentieel risicovol, 
dus bij grondverzet, bemaling of andere grondwerken zal een staalnamecampagne noodzakelijk zijn. 
Deze staalname kan geïntegreerd worden in een gericht grondonderzoek dat toelaat om de ondergrond 
en het grondwater beter in kaart te brengen. 

2 Inleiding 
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Met het project ‘Scheldeboorden Linkeroever’ wil de stad Antwerpen zich beschermen tegen mogelijke 
overstromingen door ophoging van dijken, en langs de linkeroever van de Schelde een groene 
wandelpromenade en een recreatief park aanleggen, met bijzondere aandacht voor 
watersportactiviteiten. Het project beoogt drie ambities, 1) een divers oeverlandschap, 2) een continue 
boord en 3) een levendig park. In het kader van de ambitie ‘divers oeverlandschap’ dient het huidige 
watersysteem in kaart gebracht te worden en de mogelijke impact van de herinrichting van het 
landschap op dit watersysteem te worden ingeschat. Deze herinrichting dient te passen in het 
Waterplan, het Hemelwaterplan, de Droogtestudie en het Klimaatplan van Antwerpen. 

2.2 Onderzoeksstrategie 
Voorliggend rapport behandelt de verschillende onderdelen van het watersysteem op het 
projectgebied en analyseert de ruimtelijke en tijdsafhankelijke variaties in wateropslag en stroming 
voor de huidige situatie. Vanuit deze analyse wordt een toekomstvisie geformuleerd en mogelijke 
effecten van de herinrichting kwalitatief beschreven. Tot slot worden specifiek voor drie 
watersysteemfuncties de randvoorwaarden bepaald waarmee de herinrichting rekening moet houden: 

1. Hemelwaterbeheer: buffering en vertraagde afvoer van hemelwater; 

➢ Het tijdelijk opslaan en het vertraagd afvoeren van hemelwater via de bodem zorgt 
voor een verminderde druk op het rioleringssysteem bij hoge neerslaghoeveelheden.  

2. Bodemvocht (tegen verdroging): waterlevering aan vegetatie vooral in droge perioden; zorgt 
indirect ook voor lokale afkoeling van het klimaat door evapotranspiratie en schaduwwerking 
van bomen; 

➢ In eerste instantie moet het ontwerp voorzien in de aanleg van zoveel mogelijk groen-
zones en daar waar nodig waterdoorlatende verharding zodat de neerslag niet afge-
voerd wordt, maar kan infiltreren en het grondwater dus kan voeden. Door de aan-
houdende droogteproblematiek is het vasthouden, het hergebruiken en het infiltreren 
van (niet-verontreinigd) neerslagwater dat op verharde oppervlakken (daken, wegen) 
valt van groot belang. De aanleg van wadi’s en/of andere oppervlakkige infiltratiebas-
sins dient mee opgenomen te worden in het ontwerp.  
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3. Koude- en warmte opslag (KWO): voor duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. 

➢ Bij ondergrondse thermische energieopslag wordt de ondergrond gebruikt als thermisch 
reservoir. Zo wordt in de winter zomerwarmte aangesproken om een gebouw te verwar-
men en in de zomer wordt winterkoude gebruikt om te koelen. Op deze manier wordt er 
op een economische én ecologische manier verwarmd en gekoeld. De twee meest ge-
bruikte technieken zijn KWO (koude- en warmteopslag) en BEO (boorgat energieopslag). 
Op Linkeroever zou de gespannen aquifer met goed doorlatend zand tussen de polderklei 
en de Boomse Klei voor een KWO-systeem gebruikt kunnen worden. Het KWO-systeem 
bestaat uit een bronnenpaar waarbij grondwater via een pomp aan de aquifer onttrokken 
wordt in een pompput en na warmte-uitwisseling via een warmtepomp terug in de grond 
geïnjecteerd wordt in een retourput. In de zomer wordt koud water uit één van de putten 
opgepompt. Via een warmtewisselaar wordt de koude afgegeven aan het gebouw. Het 
opgewarmde water wordt via de andere put terug in de grond geïnjecteerd en opgeslagen. 
In de winter draait de pomprichting om en wordt het in de zomer opgewarmde water te-
rug opgepompt. Dit water geeft zijn warmte via de warmtewisselaar terug af aan het ge-
bouw. Het afgekoelde water wordt via de andere put terug naar de watervoerende laag 
gebracht. Het opgepompte grondwater is de drager van de energie (koude of warmte). 
Daarom is de beschikbaarheid van het grondwater en de snelheid waarmee dit grondwa-
ter kan worden opgepompt, bepalend voor de haalbaarheid en het rendement van een 
KWO-installatie. Op Linkeroever in Zwijndrecht wordt er succesvol een KWO-systeem uit-
gebaat voor de verwarming en koeling van een kantoorgebouw waarbij het bronnenpaar 
11 m³/u oppompt en injecteert. Met de KWO wordt een totaal vermogen van 112 kW ge-
realiseerd.  

De kenmerken van het watersysteem en hun impact op de herinrichting worden in de volgende 
hoofdstukken besproken. Gedetailleerd dimensionering van de watersystemen zullen tijdens het 
ontwerp verder worden uitgewerkt. 

3 Ruimtelijke situering van het projectgebied 
Het projectgebied is een smalle strook gelegen aan de westelijke oever van de Schelde (Figuur 1), over 
een lengte van circa 5,8 km. De breedte van de strook varieert tussen circa 70 en 350 m. Het 
projectgebied is verdeeld in drie deelgebieden:  

•    Scheldeboorden-zuid: van Burcht tot de Galgenweellaan; 

•    Scheldeboorden-midden: van Galgenweellaan tot de Charles de Costerlaan; 

•    Scheldeboorden-noord: van Charles de Costerlaan tot het Sint-Annabos. 

Het watersysteem van het projectgebied wordt beïnvloed door hydrologische processen binnen een 
groter gebied, hier “studiegebied” benoemd. Dit studiegebied wordt aan noord-, oost- en zuidzijde 
begrensd door de Schelde. Aan de westzijde wordt de grens bepaald door de Laarbeek, de Vlietbosbeek 
en de Palingbeek. De processen voorbij deze grens worden al verwaarloosbaar geacht voor de 
Scheldeboorden. 
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4 Reliëf 
Het reliëf heeft de volgende invloed op de watersysteemfuncties: 

1) Hemelwaterbeheer: lokale depressies in het maaiveld vangen hemelwater op, bufferen en la-
ten het infiltreren. Omgekeerd zullen lokale hoogtes in het maaiveld eerder water doen afstro-
men. 

2) Bodemvocht: depressies zijn plaatsen waar de grondwatertafel normaal dichterbij het maai-
veld staan en waar dus het vochtleverend vermogen hoger is via capillaire werking (opstijgen 
van water in de bodemporiën boven de grondwatertafel). Depressies zullen ook langer nat zijn 
na regenbuien en zullen dus over het algemeen een vochtigere bodem hebben dan lokale 
hoogtes. 

3) Koude- en warmteopslag: het reliëf heeft niet echt een impact op de haalbaarheid van KWO-
systemen. 

De terreinhoogte zoals afgeleid van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen v2 (opgenomen in 2013-
2014) staat afgebeeld in Figuur 2 voor het studiegebied. De Scheldeboorden zijn relatief hoger gelegen 
dan het westelijke deel, waar het terrein een depressie vormt. De maaiveldhoogte varieert tussen circa 
+3 m TAW in de depressie en +9,5 m TAW op de hoogste delen van de Scheldeboorden, zonder rekening 
te houden met de waterpartijen. Het terrein ter hoogte van de Scheldeboorden is artificieel opgehoogd 
(Figuur 3). Het microreliëf langsheen de Scheldeboorden is meer in detail weergegeven in Figuur 4 tot 
en met Figuur 6. Binnendijks is de maaiveldhoogte minimaal +6,25 m TAW en maximaal +9,5 m TAW 
(aan het skatepark ligt een grondheuvel tot +13,5 m TAW). De meeste gebieden hebben een hoogte 
tussen +6,9 en +8,6 m TAW. 
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Figuur 2: Terreinhoogte afgeleid van het DHMv2 (DTM, 2014), de open watervlakken zijn licht-
blauw gekleurd, het projectgebied is omlijnd in dunne zwarte stippellijn en het studiegebied in 
dikke stippellijn. 

 
Figuur 3: Overzicht ophogingswerken in de periodes 1894-1906, 1905, 1910-1920, 1930-1940, 
1940-1950, 1950-1960, vermoedelijk na 1960 (Bron: Ontwerpconcept Scheldepark Linkeroever). 
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Figuur 4: Maaiveldhoogte (DHM v2, 2014) aan de Esmoreitlaan – Sint Annekestrand. 
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Figuur 5: Maaiveldhoogte (DHM v2, 2014) aan de Thonetlaan – Frederik Van Eedenplein. 
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Figuur 6: Maaiveldhoogte (DHM v2, 2014) aan de Beatrijslaan tot aan het Galgeweel. 

5 Ondergrond 
5.1 Ondiepe grondlagen 
Het bodemtype kan afgeleid worden van de Bodemkaart tot circa 1 m diep (Figuur 7). Het grootste deel 
van het studiegebied is ingedeeld als opgehoogde gronden (ON) en quasi heel het projectgebied is 
bebouwde zone (OB). Daarnaast zijn er nog sterk vergraven gronden (OT) in kleinere delen van het 
studiegebied. In al deze gebieden geeft de bodemkaart dus geen inzicht in de grondsoorten. Vooral in 
de vallei van de Laarbeek en in een lager geleven, centraal deel van het studiegebied (ter hoogte van 
de Middenvijver) zouden er nog oorspronkelijke bodems voorkomen, met centraal voornamelijk de 
polderkleigronden (U en E) en in de vallei van de Laarbeek licht zandleem en lemig zand (P en S). 
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Figuur 7: Digitale bodemkaart, met aanduiding van de bodemtypes. De pijlen duiden de locaties 
van de dwarsdoorsneden aan in Figuur 12 en Figuur 13. 

Een groot deel van het projectgebied zijn opgehoogde gronden. Het materiaal van deze ophogingen 
komt waarschijnlijk van de uitgravingen in de haven bij de aanleg van dokken en andere werken. Dit 
zijn veelal overwegend zandige sedimenten met soms lemige en kleiigere laagjes, zoals beschreven in 
het grondonderzoek in DOV (zie interpretaties in Figuur 8 tot en met Figuur 10, en een selectie van 
boringen uit de databank ondergrond vlaanderen DOV in bijlage 11.1). Op sommige plaatsen is de 
bovenliggende zandlaag evenwel zeer dun ofwel afwezig. Dit zal uiteraard een grote impact hebben op 
1) de infiltratiecapaciteit en 2) het vochthoudend vermogen van de bodem. Door de grote 
heterogeniteit is het dikwijls moeilijk een ruimtelijk patroon te zien in de aard en dikte van de 
ophogingen. Het grondonderzoek tegen of op het dijklichaam is waarschijnlijk ook vertekend door de 
afwijkende grondopbouw van het dijklichaam ten opzichte van de achterliggende gronden. Een dijk 
wordt immers normaal gezien ondoorlatend gemaakt met klei. 

Er is al redelijk wat grondonderzoek uitgevoerd, toch blijven er nog grote gebieden waar geen boringen 
of sonderingen zijn bekend. Het is aan te raden om hier bijkomend grondonderzoek te voorzien. Een 
puntdichtheid van circa 100-200 m tussen de boringen/sondering is hierbij minstens aangewezen. Een 
eerste voorstel van bijkomende boringen is weergegeven in Figuur 11. Hier zijn 18 boringen aangeduid. 
De boringen kunnen uitgevoerd worden met een Geoprobe-machine tot op de top van de polderklei 
(L2) die varieert tussen 2 en 8 m diepte (meestal meer dan 3 m diep). De aangeboorde grond wordt 
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gekarakteriseerd en onderaan het boorgat wordt een peilbuis geplaatst met een filterdiepte van 2 m. 
Er kunnen eventueel stalen genomen worden van de opgeboorde grond en het grondwater om te 
analyseren op verontreinigingen, o.a. in het kader van grondverzet. Daarnaast kunnen ook extra 
boringen met de hand uitgevoerd worden tot aan de grondwatertafel (2-3 m diep, vooral in zones waar 
zal geïnfiltreerd worden. Dit om de bovenste grondlagen te karakteriseren en de grondwatertafel te 
meten. 

 
Figuur 8: Interpretatie van de boringen en sonderingen voor de bovenste grondlagen, aan de Esmo-
reitlaan – Sint Annekestrand. 



122

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 14/66 - 

 
Figuur 9: Interpretatie van de boringen en sonderingen voor de bovenste grondlagen, ter hoogte 
van de Thonetlaan – Frederik Van Eedenplein. 



123

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 14/66 - 

 
Figuur 9: Interpretatie van de boringen en sonderingen voor de bovenste grondlagen, ter hoogte 
van de Thonetlaan – Frederik Van Eedenplein. 

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 15/66 - 

 
Figuur 10: Interpretatie van de boringen en sonderingen voor de bovenste grondlagen, aan de 
Beatrijslaan tot aan het Galgeweel. 
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Figuur 11: Voorstel van 18 bijkomende boringen met plaatsing van een peilbuis. 

5.2 Diepe grondlagen 
De globale geologische opbouw binnen het projectgebied kan afgeleid worden van het geologisch 3D-
model (G3D v3.1, Figuur 12 en Figuur 13).  

Bovenaan komen enkele meters recente (Holocene, max 10.000 jaar oud) afzettingen voor, die lokaal 
veel dikker kunnen zijn (tot een 12-tal m). Er kan hierin een onderscheid gemaakt worden tussen 
opgehoogde gronden (L1) en de oorspronkelijke, voornamelijk kleirijke afzettingen van de polder (L2, 
zie verder). Hieronder komen oudere (Pleistocene ijstijden, max. 2 miljoen jaar) sedimenten voor die 
kunnen bestaan uit hoofdzakelijk zand, wat grind en in mindere mate klei. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de Formatie van Gent (Weichseliaan, laatste ijstijd, max. 116 000 jaar) bovenaan die 
eerder uit fijn zand bestaat (L3) en de oudere Formatie van Rozebeke die grover materiaal bevat (grover 
zand en grind, L4). Laatstgenoemde zou volgens de boringen eerder als de Tertiaire Formatie van 
Berchem benoemd worden die bestaat uit compact, grijsgroen fijn zand met veel glauconiet 
(korrelvormig, ijzerhoudend kleimineraal) en schelpgruis (het Tertiair is de periode voorafgaand aan 
het Quartair, dat bestaat uit het Pleistoceen en het Holoceen). Al deze voorgenoemde lagen zijn vrij 
goed watervoerend, behalve de recent afgezette kleilagen van het oorspronkelijke polderlandschap. 
Onder de Pleistocene (Quartaire) lagen komt de Tertiaire formatie van Boom (L5) voor, die voornamelijk 
uit klei bestaat en quasi ondoorlatend (niet watervoerend) is. Deze kleilagen vertonen de typische 
zuidwest-noordoost daling, waardoor de bovenliggende Quartaire lagen dikker worden naar het 
noordoosten. In het zuidwesten ligt de top van klei rond -7 m TAW (circa 14 m diep t.o.v. maaiveld op 
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+7 m TAW), terwijl het diepste niveau in het noordoosten rond -22 m TAW ligt (circa 29 m diep t.o.v. 
maaiveld op +7 m TAW). 

 
Figuur 12: Zuidwest-noordoost doorsnede doorheen de G3D-modellagen (Geologische 3D model). 
L4 zou eerder de Tertiaire Formatie van Berchem zijn volgens de boringen. 

 
Figuur 13: Noordwest-zuidoost doorsnede doorheen de G3D-modellagen (Geologische 3D model). 
L4 zou eerder de Tertiaire Formatie van Berchem zijn volgens de boringen. 

De diepte van de lagen kan meer in detail bekeken worden aan de hand van de beschikbare 
sonderingen uit DOV. Een selectie van sonderingen (Figuur 14, bijlage 11.1) werd gebruikt om een 
lengteprofiel op te stellen over het projectgebied (Figuur 15). De grondlagen 1-5 werden 

Tertiaire Fm. Boom (Boeretang): klei 

Tertiaire Fm. Boom (Putte): klei 

Tertiaire Fm. Boom (Terhagen): klei 

Fm. Rozebeke (Pleistoceen): Tertiaire Fm. Berchem zand, grind, klei (L4) 

Fm. Gent (Pleistoceen): fijn zand (L3) 
Recente afzettingen en ophogingen (Holoceen) (L1-L2) 

Tertiaire Fm. Boom (Terhagen): klei 

Tertiaire Fm. Boom (Putte): klei 

Tertiaire Fm. Boom (Boeretang): klei 

Fm. Rozebeke (Pleistoceen) Tertiaire Fm. Berchem: zand, grind, klei (L4) 
Fm. Gent (Pleistoceen): fijn zand (L3) 

Recente afzettingen en ophogingen (Holoceen) (L1-L2) 
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geïdentificeerd in de sonderingen. Overwegend zandige lagen zijn compacter en hebben een hoger 
conusweerstand (qc, linker-y-as) terwijl kleiige of lemige lagen minder compact zijn met een lagere 
conusweerstand. Een hoger wrijvingsgetal (rechter-y-as) wijst op kleirijker materiaal of glauconiet 
(kenmerkend voor de Formatie van Berchem). Enkel sonderingen met een elektrische conus kunnen 
de wrijving meten, sonderingen met een mechanische conus niet, vandaar dat niet alle sonderingen 
het wrijvingsgetal vermelden.  

In grote lijnen komt de grondopbouw overeen met het G3D-model. De top van de Boomse kleilaag 
(Basis L4) evolueert van -2 in het zuiden naar -19 m TAW in het noorden. De top van de Formatie van 
Berchem (Basis L3) volgt min of meer de top van de kleilaag. In het zuiden is deze laag wel dunner tot 
quasi afwezig. De top van de fijnere Pleistocene zandlaag (Basis L2) is grilliger. Deze geologische laag is 
onderhevig geweest aan allerlei erosie- en opvullingsprocessen in recentere periodes. Getuige hiervan 
is de piek op 2150 m afstand, die mogelijk te wijten is aan een dijkdoorbraak en de vorming van een 
“wiel” (“Weel”), ofwel een lokale, zeer diepe uitschuring door het kolkende water. Deze uitschuringen 
zijn nadien dan opgevuld met hoofdzakelijk fijner materiaal (klei-leem). De top van deze polderkleilaag 
(Basis L1) vertoont geen zuid-noord helling, en varieert tussen -0,5 en 5,5 m TAW. Met een maaiveld 
variërend tussen +6,6 en +8,3 m TAW, geeft dit een sterk variërende dikte van de bovenliggende 
ophogingen tussen 2,3 en 8,0 m. 
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Figuur 14: Selectie van sonderingen waarmee de ondergrond werd geïnterpreteerd, met de cumu-
latieve afstanden erop aangeduid. 
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Figuur 15: Interpretatie van de sonderingen langsheen het projectgebied. 

5.3 Evaluatie van de ondergrond op de watersysteemfuncties 
1) Hemelwaterbeheer: vooral de ondiepe lagen zijn hier van belang. De aanwezigheid van de 

hoofdzakelijk zandige ophogingen laten het water goed infiltreren. Dus zeker waar de opho-
gingen uit vrij zuiver zand bestaan, zonder klei of leembijmenging, is de bodem zeer geschikt 
om veel water te laten infiltreren. Het is aan te raden om aanvullend op het bestaande grond-
onderzoek bijkomende boringen uit te voeren tot minstens 3 m diepte, om de infiltratiecapa-
citeit af te leiden. Bij het boren kan ook een peilbuis worden geplaatst om de grondwaterstand 
te kennen.  

Voor een zuiver zandige textuur wordt de infiltratiecapaciteit ingeschat tussen 22,5 en 
243 mm/u (of 0,5-6 m/dag), volgens Tabel 1. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een infiltra-
tiebekken van 100 m² er per dag minstens 0,5 x 100 = 50 m³ potentieel kan geïnfiltreerd wor-
den. Met een beetje leembijmenging zakt de minimum infiltratiecapaciteit met een factor 5. 
Dus tijdens de boringen is het essentieel om de bijmenging in het zand goed te bepalen, even-
tueel door de fijne fractie in het labo te verifiëren. Eventueel kunnen infiltratieproeven uitge-
voerd worden, maar deze zijn zeer sterk afhankelijk van de uitvoeringswijze, de diepte en de 
locatie, waardoor de mogelijke spreiding op de metingen zeer groot is. Zo kunnen klei-, leem- 
of veenlagen de verticale verplaatsing van het water doorheen de bodem sterk remmen, wat 
niet altijd door een infiltratieproef wordt gemeten. Verder is de infiltratiecapaciteit sterk af-
hankelijk van de aanwezigheid van vegetatie, toeslibbing van het bodemoppervlak, water-
diepte van het bassin...factoren die in de tijd kunnen veranderen. 
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Gezien de zandige ophogingen in het algemeen niet afgedekt zijn door een beschermende 
leem- of kleilaag, is de kans op directe verontreiniging van het grondwater door vervuild op-
pervlaktewater groot. Vandaar wordt de voorkeur gegeven aan bovengrondse infiltratievoor-
zieningen zoals een wadi, aangezien de bodem hier een maximale filterfunctie kan vervullen, 
in tegenstelling tot een ondergrondse voorziening. Bovengrondse systemen zijn ook makkelij-
ker te controleren en onderhouden. Een bedekking met vegetatie met een actieve wortelzone, 
kan er bijkomende voor zorgen dat het bodemoppervlak niet dichtslibt en zo de infiltratieca-
paciteit behouden blijft.  

Tabel 1: Infiltratiecapaciteit in functie van de textuur volgens “Opstellen van richtlijnen voor meten 
van infiltratiecapaciteit en modelmatig onderbouwen voor dimensionering van infiltratievoorzie-
ningen”, VMM, 2017”. 

 

2) Bodemvocht:  

De zandige textuur van de ophogingen is niet geschikt om het bodemvocht lang vast te houden. Voor 
een zuiver zandige bodem is het beschikbaar water voor vegetatie (verschil in bodemvocht bij 
veldcapaciteit, pF =2, en bij verwelkingspunt, pF = 4,2) slechts circa 10 % van het bodemvolume, de 
rest van het geborgen water in de poriën (totale porositeit van circa 35 %) zal snel naar beneden 
percoleren en dus niet beschikbaar zijn voor planten. Een bijmenging van leem of klei kan het 
beschikbaar water snel doen toenemen naar 30 % en ook de totale porositeit verhogen. Daarbij wordt 
het bodemvocht ook veel geleidelijker vrijgegeven dan bij een zuiver zandige bodem. Ook hier is dus 
de bijmenging van groot belang. Het is aan te raden om aangepaste vegetatietypen te voorzien die 
beter bestand zijn tegen droogte, zeker op hoger gelegen locaties, met een zandige ondergrond en een 
diepe grondwatertafel. Een goede afstemming van de vegetatiekeuze op de locatiefactoren is dus 
essentieel hier. 

De aanwezigheid van een ondiepe grondwatertafel kan vocht aan de plantenwortels leveren via 
capillaire opstijging. Bij een zandbodem is de capillaire opstijging vrij beperkt tot maximum circa 1 m 
(sterk afhankelijk van de korrelgrootte), terwijl dit bij een lemige of kleibodem meerdere meter kan 
bedragen. De mate waarin de wortels de capillaire zone kunnen bereiken hangt sterk af van het 
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vegetatietype. Een grasmat zal meestal in de eerste decimeters van de bodem wortelen en niet dieper 
dan 50 cm gaan (afhankelijk van type gras), terwijl wortels van struiken en bomen één tot meerdere 
meters diep kunnen gaan. Vooral bomen spelen hier een belangrijke rol. In perioden van droogte (lange 
tijd weinig neerslag), een diepe grondwatertafel (> 2 m, wat op de Scheldeboorden dikwijls het geval 
is, zie verder) en een zuiver zandige grond zullen bomen nog water kunnen onttrekken en transpireren, 
waardoor ze zelfs in tijden van droogte nog voor verkoeling kunnen zorgen (naast de verkoeling door 
schaduwwerking). Bij aanleg van bodem moet wel zeker in de eerste jaren voldoende water worden 
aangeleverd om de jonge aanplant de kans te geven voldoende diep te wortelen tot aan de capillaire 
zone. 

3) Koude- en warmteopslag: een goed watervoerende aquifer is essentieel voor dit systeem. 
Grosso modo kan de ondergrond als volgt worden ingedeeld volgens watervoerendheid: 

a. L1: ophogingen: goed watervoerend, maar beperkt in dikte. Dit is een “freatische aqui-
fer” (watervoerende laag met watertafel). 

b. L2: polderklei: sterk waterremmend (“aquitard 1”), deze laag scheidt de boven- en on-
derliggende watervoerende lagen van elkaar. 

c. L3 en L4: Pleistocene zanden en zand van Formatie van Berchem: goed watervoerende 
laag, die bovenaan afgesloten wordt door de polderklei (“gespannen aquifer”) en on-
deraan door de Boomse klei. 

d. L5: Boomse klei: sterk waterremmende, 70-tal m dikke kleilaag (“aquitard 2”). Deze 
laag sluit de bovenliggende aquifer onderaan af. 

De gespannen aquifer komt vooral in aanmerking voor het plaatsen van bronnen voor een 
KWO-systeem. Ten noorden van het Galgeweel is deze aquifer minstens 10 m dik, wat 
voldoende is om een redelijk debiet te onttrekken. In principe kunnen dus langsheen heel 
de scheldeboorden putten geboord worden voor het KWO-systeem. Er moet wel 
bovengronds plaats zijn om de putten te kunnen boren en ook het leidingwerk aan te 
leggen. 

6 Hemelwater 
Volgens het grondwatervoedingsmodel WetSpass (VUB) wordt de gemiddelde jaarlijkse 
neerslaghoeveelheid (777 mm/jaar) verdeeld in 327 mm/jaar aanvulling van het grondwater voor de 
groene zones langs de Scheldeboorden. De evapotranspiratie in deze zones is geschat op 436 mm/jaar 
en de oppervlakkige afvoer op 14 mm/jaar wat quasi niets is. In de semi-verharde en volledig verharde 
zones zal het aandeel grondwateraanvulling en evapotranspiratie sterk dalen ten opzichte van de 
oppervlakkige afvoer, wat ongunstig is voor verhitting van het lokale klimaat, verminderde 
grondwateraanvulling en een hogere belasting van het oppervlaktewatersysteem door meer afvoer. 
Indien mogelijk dienen de verharde oppervlakken zoveel mogelijk het neerslagwater lokaal te 
infiltreren. De opgehoogde zanden zijn hiervoor uitermate geschikt. Het afkoppelen van 
regenwaterafvoer van de riolering voor infiltratie is dus ten zeerste aan te raden hier. Zeker bij 
nieuwbouw of renovatie, dient lokale infiltratie van het hemelwater voorzien te worden.  
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Het spreekt voor zich dat een maximale infiltratie van hemelwater zal zorgen voor zowel een hogere 
bodemvochttoestand en een hogere grondwatertafel, beiden gunstig in deze context. 

7 Oppervlaktewater 
7.1 Schelde 
De Schelde is het belangrijkste oppervlaktewater in het projectgebied. De waterpeilen variëren 
dagelijks met het getij tussen gemiddeld +0,05 en +5,30 m TAW (periode 2001-2010, 
www.waterinfo.be), met een gemiddeld peil van +2,68 m TAW (voorbeeld Figuur 16). Volgens 
bathymetrische gegevens van AMDK kan de bodem van de Schelde op de meeste plaatsen langs het 
projectgebied dieper zijn dan -12 m TAW (Figuur 17). Dit betekent dat de Scheldebodem in contact 
staat met zowel de freatische aquifer (L1-ophogingen) en de diepere gespannen aquifer (L3-L4 – 
Pleistoceen zand en Formatie van Berchem). Tussen de freatische aquifer en de Schelde ligt wel de 
Scheldedijk die waarschijnlijk quasi ondoorlatend is aangelegd tot op de polderklei, dus de invloed van 
de Schelde zal hier wel minder groot zijn dan in de gespannen aquifer, waar de getijdewerking 
waarschijnlijk sterk doorwerkt. 

De saliniteit van de Schelde ter hoogte van het projectgebied wisselt ook sterk met het getij en 
doorheen het jaar, tussen 0-11 PSU voor het laatste jaar. Het is te verwachten dat de diepe, gespannen 
aquifer die in contact staat met de Schelde voor een deel brak kan zijn. De freatische aquifer staat 
minder in contact met de Schelde en wordt waarschijnlijk voornamelijk gevoed door regenwater en zal 
dus hoogstwaarschijnlijk zoet zijn. 

 
Figuur 16: Scheldepeilen gemeten ter hoogte van de Waaslandtunnel in Antwerpen gedurende één 
maand (www.waterinfo.be). 
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Figuur 17: Terreinhoogte (DHMv2) en bathymetrie van de Scheldebodem (AMDK) in m TAW. 
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Figuur 18: Saliniteit in PSU gedurende 1 jaar in de Schelde. 

7.2 Andere waterlopen en wateroppervlakken 
Aan de zuidwestzijde van het studiegebied liggen de volgende oppervlaktewateren van zuid naar 
noord: 

• Galgeweel: “Het Galgenweel is het grootste semi-natuurlijk brakwatermeer in Vlaanderen. Het 
weel is ongeveer 40 ha groot. De diepte varieert van 2 tot 15 m, en heeft een oeverlengte van 
3500 m. Het meer is ontstaan na een dijkdoorbraak en staat via een sluis in verbinding met de 
Zeeschelde zodat het een brakwaterplas kan blijven. (wikipedia)”. Op de diepe locaties is de 
polderklei mogelijk doorbroken, waardoor het Galgeweel de freatische aquifer in verbinding 
brengt met de diepere, gespannen aquifer. Het waterpeil van het Weel ligt vermoedelijk op 
hetzelfde peil als de Schelde (eventueel opgestuwd?). 

• Burchtse Weel: “Dit gebied is ontstaan als weel, een stroomgat na een dijkdoorbraak, en is al 
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bouwdok voor de bouw van de Kennedytunnel. Deze plas werd een aantal jaren later terug 
opgevuld voor mogelijk toekomstig industriegebied. De middelste plas werd samen met 
Burchtse Weel uitgebreid tot één grote plas. In het noorden maakt Burchtse Weel verbinding 
met de Laarbeek. In de situatie 2018 is het weel met de Schelde verbonden via twee grote 
kokers, waardoor het water van de Schelde vrij in en uit het weel kan stromen. In het oostelijk 
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rond hoogwater, wanneer de gravitaire afwatering onmogelijk is. Van zodra de waterstand in 
het gebied tijdens de ebfase voldoende gedaald is, kan het weer gravitair naar de Schelde stro-
men. Voor verhoogde afvoeren van de Laarbeek is een pompgemaal gebouwd waarbij drie 
pompen bij verschillende ingestelde waterstanden in werking treden en het teveel aan water 
komende van de Laarbeek naar Burchtse Weel pompen. Dit gebied werd in 2011 voor het eerst 
opgesteld aan de getijden van de Schelde. Er volgde doorheen de jaren een zeer snelle aanslib-
bing van dit gebied. Begin 2019 werd de centrale geul in het gebied terug open gebaggerd om 
de gravitaire afvoer van het water van de achteraan aangesloten Laarbeek, naar de Schelde te 
blijven garanderen. Er wordt verwacht dat de vrijgemaakt ruimte in de centrale geul snel terug 
zal aanslibben. (Waterbouwkundig laboratorium, 2018)”. 

• Drainage van de toerit van de Kennedytunnel: De toerit is een diepe uitgraving en dient per-
manent gedraineerd te worden om de E17 droog te houden. Hierdoor is het grondwaterpeil 
in de buurt sterk verlaagd (zie peilbuisgegevens). 

• Laarbeek, Vlietbosbeek en Palingbeek: deze draineren grotendeels het grondwater en afstro-
mend hemelwater richting de Schelde in noordelijke en zuidelijke richting. De waterpeilen van 
deze beken worden niet opgemeten door de VMM. Volgens het DTM zouden de beken op een 
niveau van circa +2,4 m TAW liggen (ruwe inschatting). Dit is veel lager dan de grondwaterpei-
len gemeten aan de Scheldeboorden en quasi gelijk aan het gemiddelde Scheldepeil. 

• Middenvijver met waterlopen in de depressie tussen de Charles de Costerlaan en de Blance-
floerlaan: deze wateren af naar de Palingbeek in het noorden. 

• Natuurreservaat Blokkersdijk ten noordwesten tegen de Schelde. Dit reservaat ligt ten westen 
van de Palingbeek en is dus waarschijnlijk minder relevant voor de Scheldeboorden. 

7.3 Riolering 
De rioleringen op de linkeroever zijn bijna allemaal van het type gemengd afvalwater en regenwater. 
Ze stromen allemaal af richting het westen via de Charles de Costerlaan en de Blancefloerlaan, met een 
overstort naar de Palingbeek. De gemengde riolering maakt het moeilijk om het hemelwater apart te 
laten infiltreren in de bodem. 

8 Grondwatersysteem 
8.1 Grondwaterlichamen 
Zoals eerder vermeld zijn er twee aquifers te onderscheiden boven de Boomse klei: de freatische 
aquifer boven de polderklei en de gespannen aquifer onder de polderklei.  

8.2 Grondwaterpeilen en grondwaterstroming 
Er zijn 13 beschikbare peilbuizen in het studiegebied, waarvan twee binnen het projectgebied (Figuur 
19). Al deze peilbuizen hebben een ondiepe filter in de freatische aquifer. De tijdreeksen van de 
gemeten grondwaterpeilen zijn weergegeven in bijlage 11.3. De gemeten peilen op 5 januari 2016 zijn 
weergegeven Figuur 19 (in m TAW en m-maaiveld), op deze datum is er meting in alle tijdreeksen en is 
het grondwaterpeil min of meer representatief voor een gemiddelde waarde over de laatste 10 jaar. 
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Door de droogte in 2017-2019 zijn de peilen dan wel wat gedaald, sommige peilbuizen komen ook 
droog te staan. De meeste peilbuizen vertonen een jaarlijkse fluctuatie van circa 50 cm, behalve de 
peilbuizen aan de westkant van het studiegebied die tot 1,5 m kunnen fluctueren tussen zomer en 
winter. De grondwaterpeilen aan de Scheldeboorden staan gemiddeld tussen 2 en 3 m-mv. De absolute 
grondwaterpeilen in m TAW staan globaal hoger in het noordoosten tegen de Scheldeboorden dan in 
het zuidwesten. Dit wijst op een zuidwestelijke grondwaterstroming richting de lagergelegen gebieden 
die worden gedraineerd door de Palingbeek en de Laarbeek. Het peilverschil tussen de peilbuizen dicht 
tegen de Schelde, en het gemiddelde peil van de Schelde is zeer groot, wat erop wijst dat de 
Scheldedijk, samen met de onderliggende polderklei de freatische aquifer afsluit van de invloed van de 
Schelde. De freatische grondwaterpeilen liggen zelfs bijna op het Scheldepeil bij hoogtij. 

Er zijn geen grondwaterpeilen gekend in de gespannen aquifer onder de polderklei. Vermoedelijk zal 
deze meer beïnvloed worden door het getij van de Schelde en ligt grondwaterpeil rond het gemiddelde 
Scheldepeil van +2,68 m TAW. De grondwaterpeilen in deze aquifer liggen dus waarschijnlijk lager dan 
in de bovenliggende aquifer, wat aanleiding geeft tot een eerder neerwaartse stroming van de 
freatische aquifer naar de gespannen aquifer. De globale grondwaterstroming zal in de gespannen 
aquifer ook eerder naar de Schelde zijn gericht, vooral langs de Scheldeboorden, met ook een mogelijke 
invloed van het getij. Deze aannames zijn echter speculatief en zouden bevestigd kunnen worden door 
peilmetingen in de diepe, gespannen aquifer. 
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Figuur 19: Freatische peilbuizen geprojecteerd op de terreinhoogte. Labels: links: peilbuisnaam; 
rechtsboven: peil in m TAW op 5 jan 2016; rechtsonder: peil in m-maaiveld op 5 jan 2016. De pijl 
duidt de globale grondwaterstromingsrichting aan in de freatische aquifer. 

8.3 Evaluatie van het grondwatersysteem op watersysteemfuncties 
Het (grond-)watersysteem staat samenvattend weergegeven in een schematische doorsnede in Figuur 
20. Op basis hiervan en bovenstaande analyse kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

• Hemelwaterbeheer: De diepe grondwaterstanden aan de Scheldeboorden laten toe om veel 
hemelwater te infiltreren en zo de freatische aquifer maximaal aan te vullen. Zelfs bij maximale 
grondwaterstanden (circa 1,75 m-mv) zullen infiltratievoorzieningen zoals wadi’s of dergelijke 
droog staan op het moment dat er geen hemelwater in opgeslagen wordt.  

• Bodemvocht: Door de diepe grondwaterstanden zal de capillaire nalevering vanuit het grond-
water voor de vegetatie tamelijk beperkt zijn. Enkel grotere struiken en bomen wortelen diep 
genoeg om aan de grondwatertafel te komen. Op sommige locaties zouden flauwe depressies 
in het landschap kunnen gemaakt worden van bijvoorbeeld 1 m diep om zo de grondwatertafel 
dichter bij het maaiveld te doen komen (binnen 1-1,5 m). Als deze depressies meer hemelwa-
ter aantrekken, zal de bodem in zijn geheel ook natter zijn en zo minder droogtebestendige 
vegetatie toelaten indien gewenst. Op die manier kunnen ook verschillende ecotopen worden 
gecreëerd. Voor het aanleggen van natuurlijke vijvers die grondwater-gevoed zijn, zouden ech-
ter zeer diepe uitgravingen moeten gebeuren, wat niet aangewezen is voor veiligheidsredenen 
en esthetische redenen. 
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• Koude- en warmteopslag: De grondwaterpeilen en grondwaterstroming zijn niet gekend in de 
gespannen aquifer onder de polderklei. Er wordt vermoed dat deze aquifer meer in contact 
staat met de Schelde dan de freatische aquifer. Voor een KWO-systeem kan dit de volgende 
implicaties hebben: 1) mogelijk is het grondwater brak, waardoor de gebruikte materialen cor-
rosiebestendiger moeten zijn; 2) het grondwaterpeil staat waarschijnlijk gemiddeld in de buurt 
van het Scheldepeil, op +2,68 m TAW. Dit geeft wat marge om de grondwaterpeilen te doen 
stijgen bij herinjectie van het grondwater. Als het maaiveld rond +7,5 m TAW ligt, dan kan het 
grondwaterpeil bij injectie minstens 4,8 m stijgen (in een gespannen aquifer kan het grondwa-
terpeil zelfs boven maaiveld komen, zolang de druk niet te hoog wordt zodat het boorgat niet 
opbarst). 3) Mogelijk is er een grondwaterstroming in de richting van de Schelde, die een deel 
van de opgeslagen warmte en koude afvoert. Dit heeft een (beperkte) impact op het rende-
ment van het systeem. 
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Figuur 20: samenvattende dwarsdoorsnede van het watersysteem. 

9 Potentiële verontreinigingen 
Langsheen de Scheldeboorden liggen er betrekkelijk weinig OVAM-dossiers (Figuur 21). De 
dichtstbijzijnde zijn opgelijst hieronder. Voor deze dossiers werd de vrij beschikbare informatie 
opgevraagd op het Mistral-loket van OVAM. De bodemdossiers zelf werden nog niet opgevraagd bij de 
OVAM. 



139

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 30/66 - 

 
Figuur 20: samenvattende dwarsdoorsnede van het watersysteem. 

9 Potentiële verontreinigingen 
Langsheen de Scheldeboorden liggen er betrekkelijk weinig OVAM-dossiers (Figuur 21). De 
dichtstbijzijnde zijn opgelijst hieronder. Voor deze dossiers werd de vrij beschikbare informatie 
opgevraagd op het Mistral-loket van OVAM. De bodemdossiers zelf werden nog niet opgevraagd bij de 
OVAM. 

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 31/66 - 

 
Figuur 21: OVAM-dossiers.  

• 28279: Oriënterend bodemonderzoek (OBO, 2006):  

o Werkplaats van Dafrico te Antwerpen in het kader van een onteigening. 

o “Huidige activiteiten: opslagplaats voor voertuigen en wrakken (2.2.2.d.1) 

o Vroegere activiteiten: scheepswerf     

o Verdachte stoffen: MO, BTEX” 

• 70135: Oriënterend bodemonderzoek (OBO, 2015): 

o Opdrachtgever: Stad Antwerpen. 

o “Vroegere activiteiten: Vanaf eind jaren ’30 is het zwembad reeds aanwezig t.h.v. de 
onderzoekslocatie. Vanaf de jaren ’70  kwam het zwembad in handen van de huidige 
eigenaar. In 1989 werd een milieuvergunning afgeleverd voor de exploitatie van een 
zwembad. Op 30 maart 2000 werd een uitbreiding van de eerder reeds verleende ver-
gunning goedgekeurd.  
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o Na analyse van de stalen zijn er geen concentraties boven de richtwaarde vastgesteld 
in het vaste deel van de aarde of in het grondwater. Bijgevolg moet er geen beschrij-
vend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nood-
zakelijk. Ten gevolge van de huidige en voormalige inrichtingen op het terrein wordt er 
niet geloosd op het oppervlaktewater. Dit kadastraal perceel kent geen asbestrisico.” 

• 36283: Oriënterend bodemonderzoek (OBO, 2011): 

o Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer. 

o Geen hoge concentraties vastgesteld in de staalname. 

• 82790: Oriënterend bodemonderzoek (OBO, 2019): 

o Opdrachtgever: GO! Basisschool De Spits & Scheepvaartschool Cenflumarin. 

o “Na analyse van de stalen zijn concentraties boven de richtwaarde vastgesteld voor 
zink en arseen in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de scheepvaartschool (P1 
en B3a). Deze verhoogde concentraties worden beschouwd als een historische veront-
reiniging omdat aangenomen wordt dat deze niet veroorzaakt kunnen zijn door de ac-
tiviteiten van de scheepvaartschool (sinds 2015) maar wel aan de steenhoudende bo-
dem ter plaatse. Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen duidelijke aan-
wijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen 
voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd 
worden. 

o Besluit kadastraal perceel 888 F: O 

o Na analyse van de stalen zijn er geen concentraties boven de richtwaarde vastgesteld 
voor het vaste deel van de aarde. Op basis van de analyses van het grondwater, is er 
geen reden om aan te nemen dat het vaste deel van de aarde verontreinigd is.” 

• 31392: Oriënterend bodemonderzoek (OBO, 2008): 

o Opdrachtgever: eigenaars van Residentie Borgerweert, voor overdracht van grond. 

o Geen hoge concentraties vastgesteld in de staalname. 

• 30613: Oriënterend bodemonderzoek (OBO, 2008): 

o Opdrachtgever: eigenaars van Scheldebuilding voor overdracht van grond. 

o Geen hoge concentraties vastgesteld in de staalname. 

• 15054: Beschrijvend bodemonderzoek (BBO, 2019): 

o Opdrachtgever: eigenaars van garageboxen met werkplaats voor overdracht van 
grond. 

o “In 1960 is aan Van Gorp een vergunning verleend voor de exploitatie van een garage 
(+ 10 auto’s), een dienststation en bergplaatsen voor 16.000 liter benzine, 8.000 liter 
mazout en 500 liter vetten en oliën. In 1973 is aan JEGO een vergunning verleend voor 
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de exploitatie van een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen. Aan ABLO is ten slotte 
een vergunning voor de exploitatie van een werkplaats met hefbrug verleend in 1992. 
Deze laatste vergunning verviel op 1 september 2011. 

o Volgens een buurtbewoner, dhr. Van Gerwen (03/219.51.58) zijn de ondergrondse 
tanks zeker niet meer in gebruik sinds 1982.  

o Het te onderzoeken perceel 915 Y 18 wordt enkel gebruikt om toegang te verschaffen 
aan de garageboxen die allen een toegangspoort hebben op het perceel 915 Y 18. De 
garageboxen zijn van meerdere personen eigendom en worden door meerdere perso-
nen (als eigenaar of als huurder) gebruikt. 

o Besluit verontreiniging minerale olie, BTEXN en olie vluchtig ter hoogte van boring B3 
en peilbuizen PB103, PB202 en PB200: 

▪ Er komt een historische bodemverontreiniging voor met minerale olie in het 
vaste deel van de bodem en met BTEXN en olie vluchtig in het grondwater ter 
hoogte van de (voormalige) ondergrondse opslagtanks en voormalige verdeel-
pompen. De verontreiniging wordt als historisch beschouwd omdat wordt aan-
genomen dat zij veroorzaakt is door de (voormalige) ondergrondse opslag-
tanks en voormalige verdeelpompen, die in gebruik zijn geweest van 1962 
t.e.m. 1982.  

▪ Aan de hand van de analyseresultaten en organoleptische waarnemingen kan 
het verontreinigd volume voor het grondwater ingeschat worden op 2 m³ voor 
BTEXN. Voor minerale olie in het vaste deel van de bodem is geen volume in-
schatting gebeurd omdat deze verontreiniging maar éénmalig tijdens het ori-
enterend bodemonderzoek is aangetroffen. 

▪ Bij de evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging is gebleken dat er 
van de historische bodemverontreiniging geen humaan toxicologisch risico en 
geen ecotoxicologisch risico uitgaat. Tevens wordt geen ernstige bedreiging 
door verspreiding vastgesteld.  

o Besluit verontreiniging met minerale olie ter hoogte van boring PB303: 

▪ Er komt een historische bodemverontreiniging voor met minerale olie in het 
vaste deel van de bodem ter hoogte van de (voormalige) ondergrondse opslag-
tanks. De verontreiniging wordt als historisch beschouwd omdat wordt aange-
nomen dat zij veroorzaakt is door de (voormalige) ondergrondse opslagtanks, 
die in gebruik zijn geweest van 1962 t.e.m. 1982.  

▪ Aan de hand van de analyseresultaten en organoleptische waarnemingen kan 
het verontreinigd volume voor het vaste deel van de aarde ingeschat worden 
op 4 m³ voor minerale olie. 

▪ Bij de evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging is gebleken dat er 
van de historische bodemverontreiniging geen humaan toxicologisch risico en 
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geen ecotoxicologisch risico uitgaat. Tevens wordt geen ernstige bedreiging 
door verspreiding vastgesteld.” 

Naast de OVAM-dossiers zijn er bij de gemeente en OVAM ook bijkomende gegevens bekend van 
percelen die potentieel een risico op bodemverontreiniging hebben omwille van historische en huidige 
activiteiten. Deze staan gekarteerd in www.degrotegrondvraag.be (Figuur 22). De roodgekleurde 
gronden zijn potentiële risicogronden, waarvoor nog geen bodemonderzoek werd uitgevoerd. Zo is er 
een hele strook langsheen de Scheldeboorden die rood staat ingekleurd. Zeker voor grondverzet kan 
dit een aandachtspunt zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal er een uitgebreide staalname nodig zijn. Voor 
diepe boringen van een KWO moeten er ook speciale voorzorgen genomen worden zodat de diepe 
aquifer niet verontreinigd kan worden door ondiepe verontreiniging. 

 
Figuur 22: Risicogronden volgens De Grote Grondvraag. 

Tot slot werd ook recent een PFAS-kaart opgesteld, waarop de risicosites met PFAS-verontreiniging 
staan aangeduid (Figuur 23). Langs de Scheldeboorden is geen bron van PFAS aangeduid, maar het hele 
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projectgebied staat wel onder de invloed van de 3M-fabriek in het westen naast het Natuurreservaat 
Blokkersdijk. Mogelijk zijn er dus extra analyses nodig voor PFAS bij bijvoorbeeld grondverzet. 

 
Figuur 23: PFAS-risicokaart (Maatregelen per gemeente | Vlaanderen.be). 

10 Besluiten en aanbevelingen 
Uit bovenstaande analyse blijkt dat de ondergrond kan ingedeeld worden in twee aquifers, gescheiden 
door de polderklei. De bovenliggende aquifer is uitermate geschikt om hemelwater te infiltreren, door 
de hoge infiltratiecapaciteit en de diepe grondwatertafel. Dezelfde eigenschappen zijn wel minder 
gunstig voor het bodemvochtgehalte. In droge perioden kan de bodem snel uitdrogen en is de 
vochtnalevering vanuit het grondwater beperkt. Door een slimme aanpassing van het microreliëf met 
flauwe depressies en de juiste keuze van planten aangepast aan dit microreliëf kunnen toch 
verschillende ecotopen worden gecreëerd met meer of minder droogtebestendige vegetatie. We raden 
aan om de flauwe depressies aan te wenden voor oppervlakkige buffering en infiltratie van 
hemelwater. Er wordt gekozen voor oppervlakkige infiltratievoorzieningen omdat deze efficiënter, 
onderhoudsvriendelijker en in vele gevallen goedkoper zijn. Aan de hand van de afwaterende verharde 
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oppervlakte kan door middel van het programma Sirio bepaald worden hoe groot de 
infiltratievoorziening gedimensioneerd moet worden aan de hand van een tijdreeks van 100 jaar 
neerslag rekening houdend met de variabiliteit van de neerslag en trage leegloop van 
infiltratievoorzieningen. Aangezien de dikte van het freatische zandpakket afhankelijk is van de ligging 
en topografie en de diepte van de top van de polderklei, moet infiltratie geprioriteerd worden daar 
waar het bovenste zandpakket het dikste is. Bij het plannen van de terreinaanleg en werken moet 
rekening gehouden worden met de locatie van de infiltratievoorzieningen zodat deze vrij gehouden 
worden van zware belastingen om bodemverdichting te vermijden en om de infiltratiecapaciteit van 
het terrein maximaal te vrijwaren tijdens de werken. 

De diepe aquifer is geschikt om bronnen te installeren voor een koude- en warmteopslagsysteem. Als 
uitgegaan wordt van een doorlatendheid van 6 m/d en een filterlengte van 12 meter en een KWO-
systeem dat gedurende een seizoen 10 uur per dag moet werken, is het theoretisch maximaal debiet 
van het bronnenpaar 26 m³/u wat ruim voldoende is. Dit is natuurlijk een theoretische waarde en dient 
bevestigd te worden door middel van pompproeven. Met een debiet van 26 m³/u en een ΔT 
(temperatuurverschil tussen onttrokken en geïnjecteerd water) van 5°C wordt een vermogen behaald 
van 150 KW waarmee enkele gebouwen verwarmd en gekoeld kunnen worden op een duurzame 
manier (bv. ontwikkeling ter hoogte van Sint-Anneke-strand). Dit is slechts voor één bronnenpaar met 
een onderlinge afstand van 100 m om kortsluiting te vermijden tussen de onttrekkings- en retourput. 
Een batterij aan bronnenparen kan uiteraard een veelvoud van dit vermogen leveren. Hiervoor moet 
wel gekeken worden naar de beschikbare ruimte en de aansluiting op de gebouwen via bijvoorbeeld 
het warmtenet of individueel. 

Een warmtenet gekoppeld aan koude- en warmteopslag kan de grootste winsten maken op 
klimaatgebied, omwille van de reductie in CO2 voor verwarming en koeling. Door middel van een 
pilootproef in een pompput (duurtest en stappentest) wordt de doorlatendheid van de aquifer 
onderzocht en wordt de technische haalbaarheid van een KWO meer exact bepaald.  

Er blijken op het eerste zicht geen ernstige bodem- of grondwaterverontreinigingen voor te komen in 
het projectgebied. Een groot deel van de Scheldeboorden staat wel aangeduid als potentieel risicovol, 
dus bij grondverzet, bemaling of andere grondwerken zal een staalnamecampagne noodzakelijk zijn. 
Deze staalname kan geïntegreerd worden in een gericht grondonderzoek dat toelaat om de ondergrond 
en het grondwater beter in kaart te brengen. 
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11 Bijlagen 
11.1 Selectie van boringen uit DOV van zuid naar noord(west) 

 



146

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 38/66 - 

 



147

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 38/66 - 

 

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 39/66 - 

 



148

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 40/66 - 

 



149

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 40/66 - 

 

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 41/66 - 

 



150

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 42/66 - 

 



151

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 42/66 - 

 

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 43/66 - 

 



152

 

AGTref.: 2022 03 21-DSIM-AGT3270-Rapport-v1  - 44/66 - 

11.2 Selectie van sonderingen uit DOV van zuid naar noord, met interpretatie 

 

L1: Holocene ophogingen 

L2: Holocene polderklei 

L3: Pleistoceen zand 

L5: Boomse klei 
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11.3 Tijdreeksen grondwaterpeilen 
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Acer campestre Spaanse aak X X

Alnuc incana Grauwe els

Alnus glutinosa Zwarte els

Aster tripolium Zeeaster X

Betula pendula Ruwe berk X

Betula pubescens Zachte berk

Bolboschoenus maritimus Zeebies X

Campanula rapunculus Rapunzelklokje X

Carpinus betulus Haagbeuk X X

Cornus sanguinea Rode kornoelje

Coronilla varia Bont Kroonkruid X

Corylus avellana Hazelaar X X X X

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn X X X X

Cynoglossum officinale Veldhondstong X

Cytisus scoparius Brem X X

Echium vulgare Slangenkruid

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts

Fagus sylvatica Beuk

Filipendula ulmaria Moerasspirea X

Frangula alnus Sporkehout X X X X X

Fraxinus excelsior Gewone es X X

Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem X

Hippophae rhamnoides Duindoorn X X

Ilex aquifolium Hulst

Iris pseudacorus Gele lis X

Jacobaea erucifolia viltig kruiskruid

Ligustrum vulgare Wilde liguster X

Lythrum salicaria Grote kattestaart X

Malus sylvestris Wilde appel

Medicago falcata Sikkelklaver X

Mespilus germanica Wilde mispel

Oenothera biennis Middelste teunisbloem X

Oenothera glazioviana Grote teunisbloem X

Oenothera parviflora Kleine teunisbloem X

Papaver rhoeas Grote klaproos X

Platanus hispanica Plataan

Populus alba Witte abeel X X

Populus nigra Zwarte populier

Populus tremula Ratelpopulier X

Phragmites australis Riet X X

Prunus avium Zoete kers

Prunus padus Vogelkers X X

Prunus spinosa Sleedoorn

Quercus petraea Wintereik

Quercus robur Zomereik X X

Rhamnus cathartica Wegedoorn X X

Ribes nigrum Zwarte bes

Ribes rubrum Aalbes

Rosa canina Hondsroos X X X

Rosa rubiginosa Egelantier X X X

Salix alba (incl. S. alba 'sericea') Schietwilg X

Salix caprea Boswilg X X X X

Salix cinerea Grauwe wilg X

Salix fragilis Kraakwilg

Salix repens Kruipwilg X

Salix viminalis Katwilg

Sambucus nigra Gewone vlier X

Sambucus ebulus Kruidvlier X

Sherardia arvensis Blauwe walstro X

Silene latifolia subsp alba Avondkoekoeksbloem X

Solidago virguarea Echt duizendguldenkruid X

Sonchus palustris Moerasmelkdistel X
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Legende
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes X

Sorbus torminalis Elsbes

Schoenoplectus tabernaemontaniRuwe bies X

Taxus baccata Taxus

Tilia cordata Winterlinde

Tilia platyphyllos Zomerline

Typha latifolia Grote lisdodde X

Trifolium arvense Hazepootje X

Ulmus laevis Fladderiep

Viburnum opulus Gelderse roos

Vicia villosa Zachte wikke X

Vicia villosa subsp. varia Bonte wikke X

Vulpia ciliata subsp. ambigua Duinlangbaardgras X

N.B. Veldesdoorn : synoniem voor Spaanse aak
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