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1

ALGEMEEN

1.1

LEESWIJZER

Voorliggende nota is het eindrapport van de ‘verkennende studie voor de Groenpool Antwerpen’. Bij deze nota hoort een
kaartenbundel met ondersteunend kaartmateriaal waarnaar in de tekst wordt verwezen. De nota is opgebouwd uit vier
hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 geeft algemene duiding gegeven bij de opbouw van het eindrapport en de context van de studie.
Hoofdstuk 2 richt zich op de analyse van de Groenpool Antwerpen. Het brengt enerzijds alle lopende studies en planningsinitiatieven in beeld en bevat anderzijds een thematische analyse van het projectgebied.
Vervolgens formuleert hoofdstuk 3 een visie op de Groenpool Antwerpen. Hier worden achtereenvolgens de bouwstenen,
het wensbeeld en de thematische uitwerkingen besproken.
Tot slot wordt het ontwikkelingsprogramma voor de Groenpool Antwerpen toegelicht in hoofdstuk 4. Het wordt beschreven
aan de hand van negen uitdagingen voor de Groenpool Antwerpen. Bij elk van deze uitdagingen horen mogelijke acties.
De bijlagen van het rapport bevatten een beschrijving van de doelsoorten en vegetaties (bijlage 1), het ontwerpend onderzoek van de deelzones (bijlage 2), een gedetailleerd voorstel voor een actieprogramma (bijlage 3), een kaartenbundel
(bijlage 4), een gedetailleerd overzicht van de voorgestelde natuuruitbreidingen (bijlage 5) en een niet-technische samenvatting of informatiebrochure (bijlage 6).

1.2

KADER EN BELEIDSCONTEXT

Met de studie ‘Groenpool Antwerpen’ wil de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, bij delegatie,
in de persoon van secretaris-generaal van het departement Omgeving - de opdrachtgever -, samen met de betrokken
partners een actieve aanpak met betrekking tot de open ruimte voeren in het gebied, gelegen in de gemeenten Wommelgem en Ranst. De open ruimte bevat enkele waardevolle natuurkernen maar is doorheen de jaren door de toevoeging
van oostwestgerichte infrastructuren zoals Albertkanaal en E313 meer en meer versnipperd geraakt met negatieve gevolgen voor het ecologisch systeem. Bovendien zijn er in de toekomst zijn nog enkele grote en complexe (infrastructurele
en economische) projecten gepland gaande van de verbreding van E313 tot de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in
het kader van het economisch netwerk Albertkanaal (ENA). Aangezien de open ruimte nu reeds onder druk staat, moet
verdere versnippering als gevolg van geplande projecten worden vermeden.
De studie bevindt zich binnen twee bestaande overlegplatformen, namelijk Poort Oost en ENA1. Poort Oost behandelt
(hoofdzakelijk) mobiliteitsprojecten in het oostelijk deel van Antwerpen en tracht deze projecten samenhangend en parallel
te behandelen sinds 2011. Een belangrijke taak van Poort Oost is de afstemming van de lopende initiatieven en projecten.
Groenpool Antwerpen is een deelopdracht geworden met focus op open ruimte binnen het programma Wommelgem Ranst. Het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos trekken deze studie. De beslissing van Vlaamse
regering in 2015 over het ENA geeft aan dat het gebiedsprogramma ENA is vergroot en dat de tweede fase Wommelgem
- Ranst kan worden gestart met een nieuwe plan-MER. Dit is gekoppeld aan de besluitvorming over E313, de tweede
spoorontsluiting en afgestemd met A102 / R11. Er worden ook afzonderlijke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
(GRUP’s) opgemaakt voor Broechem - Ranst en Zwaaikom - Ranst.

1

Economisch Netwerk Albertkanaal
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Figuur 1

gebiedsprogramma Wommelgem - Ranst

De studie ‘Groenpool Antwerpen’ in functie van de besluitvorming Wommelgem - Ranst moet het belang van de groenpool
op macroniveau aantonen als belangrijke schakel in de groene gordel Antwerpen. Essentiële bouwstenen om de groenpool te ontwikkelen worden verduidelijkt. De verbindende elementen in relatie met andere deelprojecten worden gevisualiseerd. Ook andere elementen die essentieel zijn voor verdere planningsinitiatieven van verschillende actoren, worden
in een wensbeeld gepresenteerd.

1.3

DOEL

Het verkennend onderzoek voor de Groenpool Antwerpen heeft bijgevolg volgende doelstellingen:
-

het versterken en het uitbouwen van een samenhangende en toegankelijke open ruimte ten oosten van Antwerpen
op zo’n manier dat deze complementair is met of gewapend is tegen toekomstige ‘harde’ functies

-

het in beeld brengen van de randvoorwaarden, maatregelen, potenties en knelpunten die gekoppeld zijn aan de
lopende processen (Poort Oost en ENA) en die relevant kunnen zijn ter versterking van het open ruimte verhaal zoals
- een gebundelde aanpak formuleren rond natuur-en boscompensaties die gekoppeld zijn aan lopende projecten
- ontsnipperingsmaatregelen uit vorige studies samenbrengen in nieuwe scenario’s
- de bijdrage van de IHD-taakstellingen2 tot de realisatie van samenhangend groengebied in beeld brengen.

2

Instandhoudingsdoelstellingen of IHD-doelstelingen zijn de doelstellingen om de habitats en soorten van het Natura 2000 netwerk in goede staat te krijgen.
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1.4

PROCES

Het verkennend onderzoek voor de Groenpool Antwerpen verliep in drie opeenvolgende fases: analyse, synthese alsook
visievorming en concretisering. In elke fase werd teruggekoppeld met de stuurgroep waarin alle belanghebbende stakeholders vertegenwoordigd waren. In fase 1 en 2 werd het inhoudelijk onderzoek besproken met de stakeholders in twee
workshops. Tijdens de voorbereiding van de nota aan de Vlaamse regering in de eerste helft van 2018 werd het onderzoek
tijdelijk opgeschort.
Figuur 2

processchema ‘verkennend onderzoek Groenpool Antwerpen’
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II

ANALYSE
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1
1.1

RUIMTELIJKE SITUERING
MACROSCHAAL

De Groenpool Antwerpen ligt op de grens van het grootstedelijk gebied van Antwerpen en de Kempen. Het betreft een aaneengesloten groenzone die een schakel
vormt tussen een aantal bovenlokale open ruimte structuren: de Schijnvallei, de vallei van de Tappelbeek (een zijrivier van de Nete), de open ruimte corridor uit
de zuidrand van Antwerpen en de tweede fortengordel.

Figuur 3

situering van Groenpool Antwerpen in haar ruimere omgeving

1.2

MESOSCHAAL

De Groenpool Antwerpen kan dus worden opgevat als een schakelgebied of scharniergebied dat aansluiting/aanhechting
zoekt met grote omliggende ruimtelijke entiteiten. Zij moet dus faunamigratie (en ook recreatieve en functionele verbindingen) mogelijk maken in diverse richtingen. Daarnaast kan zij eveneens worden beschouwd als een gebied met een
specifieke identiteit en eigenheid, gebaseerd op de bestaande kwaliteiten. De kwaliteiten ervan situeren zich ter hoogte
van de bossen van Ranst en tussen Maas en Moor.

dit document heeft niet het statuut van beslist beleid
maar ontwerpend onderzoek

13

OMGEVING – HESSELTEER . 18 december 2018 . 17022_TK_eindrapport

Figuur 4

Groenpool als scharniergebied

1.3

MICROSCHAAL

De bestaande toestand op microschaal toont duidelijk aan dat in de Groenpool enkele dominante boscomplexen aanwezig
zijn. Zij worden van elkaar gescheiden door een aantal harde infrastructuren zoals E313, E34 en Albertkanaal. Deze
bovenlokale infrastructuren trekken bovendien heel wat bedrijvigheid en mobiliteit naar de Groenpool. Het verzoenen van
deze functies en het wegwerken van de barrièrewerking vormen belangrijke uitdagingen voor de toekomst.
Figuur 5

bestaande toestand van de Groenpool Antwerpen
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2

THEMATISCHE ANALYSE OP MACRONIVEAU

2.1

HARDE FUNCTIES

2.1.1

BESTAANDE TOESTAND

Kaart 4

infrastructuur

Kaart 5

gewestplan

Kaart 6

RUP’s

Kaart 7

bedrijventerreinen

In Antwerpen is de ruimte dicht bebouwd. Naarmate men zich verder van Antwerpen verwijdert, neemt de bebouwingsdichtheid af, vooral richting het oosten. De woonzones worden omringd door landbouwgebieden en groen. Ter hoogte
van Schilde is een grote zone op het gewestplan aangeduid als woonpark (groenrode arcering). Er is een vrij grote interactie tussen alle harde functies. De woonkernen zijn dicht gelegen bij de bedrijvigheid en de bedrijven hangen samen via
een goede ontsluiting (water en weg). Er zijn zelfs een aantal Seveso-bedrijven gelokaliseerd naast de woongebieden,
zoals in Ranst ter hoogte van Ter Straten.
De bedrijventerreinen zijn hoofdzakelijk gesitueerd aan de noordzijde van Antwerpen, langs A12 richting Brussel, Albertkanaal en E313 richting Hasselt. Het gewestplan toont dit aan: langs Albertkanaal en E313 liggen heel wat verspreide
industriegebieden. Ten zuiden van Ranst en vooral in Boechout zien men heel wat glastuinbouw. Dit is een vrij ‘harde’
landbouwactiviteit en veroorzaakt ook een zekere versnipperingsdruk omwille van de vele serres.
De ring van Antwerpen knoopt aan op de hoofdwegen A12 en E19 richting Brussel, E313 richting Hasselt - Luik. Ook de
buitenring R11 is een belangrijke ontsluitingsweg. Er zijn grote knooppunten aanwezig zoals knooppunt E313 - E34 ter
hoogte van Ranst, A12 - E19 ter hoogte van Merksem, E313 - E19 ter hoogte van Deurne, E19 - E34 ter hoogte van
Berchem enz. Albertkanaal en Netekanaal zijn de bevaarbare waterlopen. De Lijn heeft een uitgebreid netwerk van Antwerpen tot aan R11. Verder van Antwerpen weg volgen de routes hoofdzakelijk de hoofd- en gewestwegen (oostwest
georiënteerd). Ook het functioneel fietsnetwerk is gelegen op dezelfde assen. Langs beide zijden van Albertkanaal is een
fiets-o-strade die ter hoogte van Hoge Keer even wordt afgeleid ten zuiden van het bedrijventerrein.

2.1.2

PROJECTEN, PLANNEN EN STUDIES
MASTERPLAN 2020 ANTWERPEN

Kaart 8

masterplan 2020

In 2000 lanceerde de Vlaamse overheid het masterplan voor de mobiliteit in en rond Antwerpen. Het heeft ambitieuze
doelen:
-

het verbeteren van de bereikbaarheid van de haven en van het Antwerps stadsgewest

-

het verhogen van de verkeersveiligheid en van de verkeersleefbaarheid.

Het masterplan 2020 bevat verbeteringsprojecten voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, schepen, auto's en
vrachtvervoer en dient als actualisatie van het masterplan mobiliteit Antwerpen. Het masterplan mobiliteit Antwerpen geeft
een oplossing voor een aantal fundamentele hoofdproblemen binnen de Antwerpse regio maar moet worden aangevuld
met nieuwe prioritaire projecten zoals de aanleg van A102, de aanpak van E34/E313 (Ranst - Antwerpen), de verdere
uitbouw van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk, de aanpak van het sluipverkeer enz. Deze wijzigingen aan de
infrastructuur en aan de ontsluiting zullen een grote impact hebben op de hele regio. Zij zullen enerzijds de bereikbaarheid
van het gebied ten goede komen maar anderzijds de open ruimte verder onder druk zetten.
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PLAN-MER ENA

Kaart 9

plan-MER ENA

Het plan-MER ENA, opgemaakt in opdracht van de POM Antwerpen en Limburg, overkoepelt de verschillende projecten
die deel uitmaken van het ENA in functie van de ontwikkeling van de economische structuur tussen E313 en Albertkanaal.
Het gebied voor de Groenpool behoort tot de deelruimte ‘Antwerps Poortgebied’ en bevat de focusgebieden Hoge Keer,
Kapelleveld II, Wommelgem - Ranst, Broechem - Ranst (intussen niet weerhouden voor industriële ontwikkeling, zie ook
RUP T appelbeek) en Zwaaikom - Ranst. In het voorkeursscenario worden de bedrijventerreinen Wommelgem - Ranst
(zoekzone), Kapelleveld, Ter Straten en Hoge Keer ontsloten via een nieuw op- en afrittencomplex op E313 tussen het
huidig complex 18 en de verkeerswisselaar E313 - E34. Te verwachten is een daling van de hoeveelheid verkeer (personenwagens en vrachtverkeer) op de lokale wegen ter hoogte van de bedrijventerreinen.
In het plan-MER wordt het kader bepaald voor een ecologisch netwerk dat minimaal vereist is voor een duurzame instandhouding van de groene kerngebieden bij de industriële ontwikkeling van de terreinen in de regio. De functionaliteit
van de ecologische verbindingen wordt als ‘sterk verminderd’ beoordeeld, wat wordt veroorzaakt door grote infrastructuren zoals Albertkanaal en E314 maar ook door bebouwing en andere wegenis. Het netwerk is daardoor ook vrij kwetsbaar voor bijkomende verstoring. In het plan-MER worden daarom een aantal voorwaarden bepaald voor de verdere
industriële ontwikkeling in deze regio.
-

De industriële ontwikkeling van Wommelgem - Ranst kan enkel zonder significante impact op natuurwaarden worden
gerealiseerd mits:
- behoud en versterking van de verbindingswaarde van de valleien van Keerbeek - Diepenbeek en Kleine Merrebeek
- garantie op het functioneren van het ecologisch knooppunt van bovenlokaal belang ter hoogte van Zwaaikom Ranst
- verplaatsing van 10 ha van de bedrijvenzone Hoge Keer (linkeroever Schijnvallei) naar Wommelgem - Ranst.

-

De industriële ontwikkeling van de Zwaaikom kan enkel worden gerealiseerd als er aan beide zijden van het kanaal
een ecologisch goed ontwikkelde zone gelegen is.

De opmaak van de plan-MER’s voor de focusgebieden Wommelgem - Ranst en Zwaaikom - Ranst past binnen het kader
van het plan-MER ENA.

TOEKOMSTPLAN VOOR DE KANAALKANT AAN ALBERTKANAAL

Kaart 10

toekomstplan kanaalkant aan Albertkanaal

Aan weerszijden van Albertkanaal is het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie gesitueerd. Dit terrein ‘Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem’ zit gedrongen tussen het stedelijk weefsel en heeft een beperkt aantal watergebonden activiteiten. Het toekomstplan is opgestart ter uitvoering van het ENA waarbij in 2004 door de Vlaamse regering
werd beslist dat het bestaand bedrijventerrein moest worden ingebreid en herstructureerd. Voor het bedrijventerrein en
zijn directe omgeving steunt de gewenste ruimtelijke structuur op tien concepten: twee oevers, ruimtelijke sequentie,
kanaalbeleving, dubbele ontsluiting, gescheiden verkeersstromen, stedelijke verbinding en verweving, water, energie,
gebiedsmanagement en fasering. Een actieplan werd uitgewerkt om de visie verder te concretiseren en met oog op realisatie.
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PLAN-MER GRUP A102 / R11 BIS

Kaart 11

plan-MER GRUP A102 / R11 BIS

In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en in functie van de opmaak van een gewestelijk RUP is een planMER opgemaakt voor de aanleg van twee nieuwe autosnelwegen ten oosten van Antwerpen. Het vormt een deelproject
van Poort Oost Antwerpen. De autosnelwegen vormen ook een deel van het masterplan 2020. A102 verbindt E19-noord
(knooppunt Antwerpen-noord) met E313/E34 (ter hoogte van knooppunt Wommelgem) via een tracé dat als reservatiestrook is vastgelegd in het gewestplan. R11 bis vormt het verlengde van A102 vanaf E313/E34 tot aan E19-zuid te Wilrijk
en volgt het tracé van de bestaande R11 (Krijgslaan). R11 bis zal in een tunnel onder R11 liggen en heeft als doel R1 te
ontlasten en het sluipverkeer aan te pakken.
Er zijn momenteel acht alternatieven in onderzoek in het kader van de plan-MER. De keuze van het voorkeursalternatief
zal een verschillende impact hebben op de Groenpool. In het kader van de industriële en ecologische ontwikkeling binnen
de Groenpool moet een verdere versnippering van de ecologische verbindingen worden vermeden.

PLAN-MER TWEEDE SPOORONTSLUITING HAVEN ANTWERPEN

Kaart 12

plan-MER tweede spoorontsluiting haven Antwerpen

De aanleg van een tweede spoorontsluiting (dubbelsporig en geëlektrificeerd) vanaf het vormingsstation Antwerpen noord
(spoorvertakkingscomplex ‘Oude Landen’ in Ekeren) tot aan de aansluiting op lijnen 15 en 16 te Lier wordt onderzocht.
Hiervoor moet een gewestelijk RUP worden opgemaakt. Het doel is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zeehaven van Antwerpen voor goederenvervoer en de verbinding van de haven met het achterland te versterken. Diverse
tracé-alternatieven werden onderzocht. Tot aan het knooppunt Wommelgem kan de reservatiestrook op het gewestplan
worden gevolgd. Op basis van de trechteringsnota, gebaseerd op milieu en mobiliteit, zijn er nog tracés overgebleven
vertrekkend vanaf het knooppunt Wommelgem:
1. tracé 1 ‘geboorde tunnel’ tot aan de bestaande spoorlijnen te Lier
2. tracé 3 langsheen E313.
Beide spoortracés doorkruisen de open ruimte, zullen een impact hebben op het ruimtebeslag en verstoring en netwerkeffecten teweeg brengen. Infrastructuur creëert enerzijds een barrière, anderzijds ook een nieuwe verbinding. Dit brengt
ook wijzigingen van functionele verbindingen met zich mee. De impact op de doorsnijding van woonzones, SBZ 3- en
VEN4-gebieden, op het grondwater enz. zullen moeten worden onderzocht.

LIVAN 1 & 2

Kaart 13

Livan I & II

De Lijn wil een aantal nieuwe lijnen voorzien ten zuiden van Antwerpen. LIVAN 1 bevat een verlenging van de tramlijn
vanuit het knooppunt Wommelgem tot aan de voorziene park-and-ride aan de servicezone (Q8).
In functie van LIVAN 2 zijn er in 2013 voorbereidende studies gebeurd voor volgende tramuitbreidingen:
-

Antwerpen Kiel - Wilrijk - E19

-

Mortsel - Edegem - Kontich
3
4

SBZ of speciale beschermingszone is de officiële naam voor een Natura 2000-gebied.
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een selectie van de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen.
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-

tramstelplaats met twee opties.

De verlenging van de tramlijn richting Wommelgem - Ranst kan mogelijkheden bieden voor het recreatief karakter van de
Groenpool. Het nieuw eindpunt aan Q8 station kan immers een toegangspoort vormen van waaruit de inwoners van de
stad gemakkelijk de waardevolle natuurgebieden net buiten de stadsrand kunnen bereiken.

CORRIDOR OPENBAAR VERVOER ANTWERPEN - TURNHOUT

Kaart 14

corridorstudie openbaar vervoer Antwerpen - Turnhout

In 2009 is de provincie Antwerpen gestart met een gebiedsgerichte studie voor de Noorderkempen. Volgens deze studie
is het noodzakelijk om in te zetten op de multimodale ontsluiting van de regio. Met deze studie doet de provincie concrete
voorstellen voor het openbaar vervoer in de corridor Antwerpen - Turnhout. Onderzoek in het kader van deze corridorstudie wijst op de potenties voor een sneltram langs E313/E34, eerst tot aan een park-and-ride ter hoogte van het Q8 station,
nadien naar nieuwe park-and-ride’s in oostelijke richting (bijvoorbeeld Oelegem en/of Zoersel, nog te onderzoeken op
haalbaarheid). Deze lijn ontsluit ook de nabijgelegen kernen (Wommelgem, Ranst, Broechem, Zandhoven), waar eveneens bijkomende overstapparkings worden voorzien.
De uitbouw van het Q8 station als park-and-ride parking en als overstap op de tram heeft het groot voordeel dat pendelaars vroeger kunnen worden opgevangen. Op korte en middellange termijn kan hier de overstap van snelbussen op de
sneltram worden voorzien. Onderzoek naar de ontsluiting van de site Q8 zelf is wel nodig. Ook het bestaand bedrijventerrein langs E313 is te ontsluiten via een halte in Wommelgem-noord. Het aanpassen van de infrastructuur (bruggen
over E34 zodat een keerbeweging mogelijk wordt) past ook in de toekomstige ontsluiting van het bedrijventerrein ‘Ter
Straten’.

GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN WOMMELGEM EN RANST

Kaart 15

gewenste ruimtelijke structuur

De gewenste ruimtelijke structuren van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen Wommelgem en Ranst accentueren
de grote clusters bebouwing, natuurgebieden, landbouwgebieden en bedrijvigheid. De woonkernen Wommelgem, Ranst,
Oelegem, Broechem en Emble liggen rondom de Groenpool Antwerpen. Via een residentiële rand en een woon/werklint
worden Wommelgem en Ranst met elkaar verbonden. De bedrijventerreinen zijn aangeduid evenals de zoekzone ENA
en de zoekzone voor het toekomstig bedrijventerrein Wommelgem - Ranst met een zoektracé voor de ontsluiting. Het
bedrijventerrein aan het Netekanaal moet worden ingebreid. De concentraties glastuinbouw situeren zich ten zuiden van
Wommelgem en Ranst. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Ranst staat ook aangeduid waar geen verdere
bebouwing gewenst is en waar doorgaand vrachtverkeer moet worden vermeden zoals op Vaartstraat en Zandhovensesteenweg.

2.1.3
Kaart 16

CONCLUSIES VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN
synthesekaart harde functies

De synthesekaart van de harde functies geeft een overzicht van bestaande toestand en de lopende studies en plannen
en projecten. Hieruit zijn een aantal elementen die belangrijk zijn voor de Groenpool.
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-

De tram wordt verlengd tot aan de dienstenzone Q8 in Ranst.

-

Een nieuwe park-and-ride wordt ontwikkeld aan de dienstenzone Q8 in Ranst.

-

Het tracé van een geboorde tunnel voor de aanleg van een tweede spoor wint aan voorkeur.

-

De keuze van de tracés voor de nieuwe infrastructuren zoals A102 en R11bis zijn bepalend voor de open ruimte.

2.2

ZACHTE FUNCTIES

2.2.1

BESTAANDE TOESTAND

Kaart 17

bodemkaart

De Groenpool Antwerpen maakt deel uit van de grote groene gordel rond Antwerpen die ook in dit oostelijk deel zeer
herkenbaar is en de schakel vormt tussen het noorden waar boscomplexen afwisselen met grote open heidegebieden,
en het zuiden waar landbouw sterk aanwezig is en natuur in meer kleinere complexen voorkomt. De zuidkant van de
Groenpool wordt gekenmerkt door grote aaneengesloten landbouwgebieden, gebruikt voor professionele landbouw. Vanuit het gewestplan valt het agrarisch karakter van de oostkant van Antwerpen zeer sterk op. De woonzones worden
omringd door agrarische gebieden. Een groot deel, vooral ten zuiden van E313, is herbevestigd agrarisch gebied.
De regio ligt op een kruispunt van ecodistricten en wordt dan ook gekenmerkt door een sterk verschil in bodemsamenstelling, wat zich weerspiegelt in de vegetatiesamenstelling. Het noordelijk deel sluit sterk aan bij de Kempen en heeft
meer zandige bodems. In het zuidelijk gedeelte worden de bodems gekenmerkt door de aanwezigheid van een meer
lemige fractie.

Kaart 18

landschapsbeelden biodiversiteit

Ook volgens de indeling ‘landschapsbeelden biodiversiteit’ van de provincie die de natuurlijke samenhang tussen de
verschillende regio’s omschrijft, ligt de Groenpool Antwerpen op een knooppunt en bevat het gebiedsdelen van het ‘parklandschap Voorkempen’ in het noorden, het ‘Land van Boom’ in het zuiden en het ‘stroomgebied en interfluvium van de
Kleine Nete’ in het oosten.
Kaart 19

waterbekkens

Kaart 20

natura 2000 en ven gebieden en erkende natuurreservaten

Kaart 21

biologische waarderingskaart

Sterk opvallend zijn de structurerende beekvalleien in de regio. Op macroniveau vormt de Groenpool Antwerpen de grens
tussen het Beneden Scheldebekken, meer bepaald het deelbekken van het Boven Schijn en het Netebekken met deelbekkens Benedengebied Kleine Nete en Molenbeek - Bollaak. De waterlopen van deze twee bekkens kennen een andere
oriëntatie: Groot en Klein Schijn en zijlopen zijn oost-west georiënteerd en vormen zo de verbinding tussen de Voorkempen en de Schelde. De waterlopen die naar de Nete en de Rupel afwateren, kennen dan weer een meer nood-zuid
gerichte oriëntatie. Bovendien worden de natuurlijke beekvalleien (dwars) gekruist door aangelegde kanalen als Antitankkanaal, Albertkanaal, Netekanaal en Herentalse Vaart. Dat maakt dat in de Groenpool verschillende stromingsrichtingen
naast elkaar voorkomen en dat waterlopen die op korte afstand van elkaar liggen, zelfs een volledig tegengestelde stromingsrichting kunnen hebben zoals bijvoorbeeld de Tappelbeek (noord-zuid) versus de Grote Merrebeek (zuid-noord) en
er op landschappelijke schaal een patroon van verweving ontstaat. Deze natte structuren hebben vaak een hoge biologische waarde. Belangrijke delen ervan zijn beschermd. De afbakening van het Natura 2000 netwerk (habitatrichtlijngebieden) en ook de ligging van de gebieden van het VEN weerspiegelen het groot belang van de waterlopen als dragers
van de natuurlijke structuur. Door deze specifieke structuur maakt de Groenpool Antwerpen ook op macroniveau deel uit
van belangrijke ecologische ‘snelwegen’: migratieassen waarlangs diersoorten zich verplaatsen. De as Antitankkanaal -
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Kleine Netevallei die vrijwel loodrecht door het gebied loopt, is bijvoorbeeld een essentiële verbindingsas voor vleermuizen tussen de winterverblijfplaatsen die zich in de forten langs Antitankkanaal bevinden, en de zomerverblijfplaatsen die
een heel eind verder weg in de Kempen kunnen liggen, zoals door Natuurpunt werd aangetoond met een gezenderde
ingekorven vleermuis (Charlotte genoemd). De vleermuis legde daarbij grote afstanden af langs grote en kleinere waterlopen. Ook de aanwezigheid van verkeersslachtoffers van diersoorten die zich via natte verbindingen over lange afstanden door het landschap verplaatsen, wijst daarop (bijvoorbeeld otter ter hoogte van de Q8).
Ook de sterke aanwezigheid van infrastructuur in de Groenpool Antwerpen is vernoemd. Zij is eveneens zowel oost-west
(E313, Albertkanaal) als noord-zuid (Antitankkanaal, E34) georiënteerd. Bij de aanleg ervan werd geen rekening gehouden met de connectiviteit van de natuurlijke dragers van het landschap. De grote aangelegde waterstructuren (Albertkanaal, Netekanaal) hebben naast een verbindende functie dan ook tegelijkertijd een sterk versnipperende werking in proportie tot hun afmetingen en landschappelijke inkleding. Ook de autosnelwegen doorsnijden belangrijke elementen van
de groene infrastructuur en belasten daarmee in belangrijke mate de noodzakelijke biologische uitwisseling tussen de
verschillende groengebieden.
De landschapsdiversiteit is historisch gegroeid. Op de kabinetskaart van de Ferrariskaart (1777) zijn de natte verbindingen, gekoppeld aan bosrijke zones, en de vele kasteelparken duidelijk zichtbaar. Het zuidelijk gebied wordt gekenmerkt
door aaneengesloten landbouwgebieden.

Kaart 23

landschapsatlas

Kaart 24

erfgoed

Heel wat traditionele landschappen komen samen aan de oostkant van Antwerpen: het Land van Kontich - Ranst, het
Land van Zoersel - Wijnegem, de vallei Kleine Nete enz. Elk landschap heeft zijn eigen kenmerken.
-

Het Land van Kontich - Ranst is vlak waarbij het verstedelijkt weefsel vrij structuurbepalend is en de open ruimte sterk
versnipperd is. Er is een complexe verweving van open ruimte, bebouwing en agro-industrie (glasteelt met grote
dichtheid van serres). Er zijn weinig kleine landschapselementen terug te vinden.

-

Het Land van Zoersel - Wijnegem is een subeenheid van de Centrale Kempen en wordt gekenmerkt door open ruimten van sterk wisselende omvang. Gehuchten maken deel uit van de open ruimte maar zijn niet ruimtebepalend. Het
is een bosrijk zacht golvend gebied met talrijke geïsoleerde elementen die vaak een monumentwaarde hebben zoals
molens, torens, hoeves, kapelletjes enz.

-

De Vallei Nete daarentegen wordt gekenmerkt door een brede vallei met een rechthoekig grachtennetwerk langs de
Kleine Nete en met talrijke plassen. Het opgaand groen is plaatselijk ruimte begrenzend net zoals de lineaire bebouwing. Er zijn ook heel wat lijnrelicten op de landschapsatlas, zoals de vele kanalen en waterlopen (Albertkanaal,
Antitankgracht, Groot Schijn, Netekanaal), de KW-lijn telefoonnet, de oude spoorweg Lier - Antwerpen enz. Overigens
wordt het landschap gekenmerkt door de fortengordel rond Antwerpen en de vele kasteelparken, verspreid in het
gebied. Deze zijn vaak beschermd als monument en/of stads- of dorpsgezicht en als aangeduide relictzones op de
landschapsatlas. Zij zijn bovenlokale toeristische trekpleisters.

Enkele golfterreinen zoals Bossenstein zijn in het gebied gesitueerd. Ook andere recreatiegebieden komen voor. De
bossen van Ranst ten zuiden van Albertkanaal en het kasteeldomein Vrieselhof ten noorden, beide beschermd als landschap, zijn attractiepolen voor recreanten. Deze recreatieve locaties zijn te bereiken via het recreatief fietsknooppuntennetwerk. Dit netwerk volgt het Albertkanaal ten noorden en heeft verschillende knooppunten verspreid over de regio. Ten
oosten van Broechem - Ranst is het dal van Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk vastgesteld als landschapsrelict.
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2.2.2

PROJECTEN, PLANNEN EN STUDIES
GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN WOMMELGEM EN RANST

De gewenste ruimtelijke structuren van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen Wommelgem en Ranst accentueren
de grote clusters natuurgebieden, landbouwgebieden en recreatiegebieden. De structurerende beekvalleien en waardevolle landschapselementen worden benadrukt. Er wordt een voorstel gedaan naar open ruimte corridors en ecologische
verbindingen, wat de recreatieve polen en onthaalpoorten zijn enz. Deze visie is belangrijk om mee op te nemen in de
ontwikkeling van de Groenpool Antwerpen.

MANAGEMENTPLANNEN NATURA 2000

Kaart 25

managementplannen natura 2000

Voor de Natura 2000 gebieden heeft de Vlaamse regering de natuurdoelen (doelhabitats en doelsoorten) bepaald die in
de SBZ-gebieden moeten worden gerealiseerd. De doelvegetaties in de Groenpool Antwerpen zijn voornamelijk (bos)habitattypes in de natte sfeer, aangevuld met drogere bostypes. De doelsoorten bevatten voornamelijk vleermuizen en vissen, vogels en habitatgebonden soorten.
Managementplannen geven aan welke natuurdoelen (habitats en soorten) worden gesteld voor de specifieke beschermingszones op het gebied van oppervlakte, populatiegrootte en kwaliteit. Relevante focusgebieden van de specifieke
beschermingszone ‘bossen en heiden ten oosten van Antwerpen’ voor de Groenpool Antwerpen zijn het complex bos van
Ranst, Muizenbos, Hoge Aard, tussen Maas en Moor en de Tappelbeekvallei ten noorden van Albertkanaal - Bevaardse
bossen (omgeving Zwaaikom). De Tappelbeekvallei ten zuiden van E313 maakt deel uit van de specifieke beschermingszone ‘Vallei Kleine Nete’. In de taakstelling worden de doelen gekaderd per landschappelijke eenheid: boslandschap,
heidelandschap, open beekdallandschap en kleinschalige landschappen. Gelet op het groot belang van de specifieke
beschermingszones voor vleermuizen worden ook het vleermuisverblijf, de vleermuiszwerm en de vleermuispaarplaatsen
als een aparte landschappelijke eenheid beschouwd. Hoewel verder afgelegen, zijn ook de natuurdoelen van de specifieke beschermingszone ‘Fortengordel’ belangrijk voor de Groenpool Antwerpen. De natuurdoelen voor vleermuizen kunnen immers alleen worden gerealiseerd als ook de ecologische verbindingen tussen de winter- en zomerverblijfplaatsen,
de fourageergebieden en de zwermplaatsen functioneel zijn. Onder andere het knooppunt rond de Zwaaikom speelt hierin
een uitzonderlijk belangrijke rol.
De doelen en de prioritaire inspanningen die nodig zijn om ze te kunnen behalen, worden in de managementplannen
opgesomd. Bosuitbreiding en kwalitatieve verbetering van de habitats en de leefgebieden zijn cruciaal. De natuurdoelen
zijn daarmee ook sterk meebepalend voor de kwaliteit waaraan de ecologische verbindingen tussen de focusgebieden
moeten voldoen.

PROVINCIAAL KADERPLAN FORTENGORDELS ROND ANTWERPEN

Kaart 26

fortengordel en onthaalpoorten

De forten vormen een belangrijk onderdeel van de groene vingers in Antwerpen. Zij zijn als het ware poorten naar de
groene ruimten. De provincie Antwerpen heeft een kaderplan opgemaakt om de samenhang in het beleid inzake de
Antwerpse fortengordels rond bovenlokale thema’s aan te sturen. Zij wenst een overkoepelende rol op te nemen ten
aanzien van tal van actoren die zich engageren voor de revalorisatie van dit uniek militair-historisch erfgoed met belang-
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rijke recreatieve, landschappelijke en ecologische waarden en potenties in de Antwerpse stadsrand. Een strategisch project is opgemaakt waarbij de forten worden uitgewerkt tot een multifunctioneel groen eilandennetwerk in een verstedelijkt
gebied. Er wordt gestreefd naar een verbeterde relatie tussen de forten en het open ruimte gebied.

LEVENDIG LANDSCHAP (GROENPLAN ANTWERPEN)

Kaart 27

levendig landschap (groenplan Antwerpen)

Het voorontwerp voor het bovenlokaal groenplan voor de stad Antwerpen beschrijft de gewenste groenstructuur en de
algemene principes die stadsbreed toepasbaar zijn. Per landschap zijn er ook concrete richtlijnen, aangepast aan de
specifieke behoeften van de plek. Dit plan vormt een beleidskader en de basis voor de specifieke groenplannen die in
een volgende stap voor elk district en voor de haven worden uitgewerkt. Het is een doorwerking van het strategisch
ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA) waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad wordt bepaald.
Daarbij is het voornamelijk geënt op de strategische ruimte ‘zachte ruggengraat’ waar ook het Schijnvalleipark (als aansluiting naar de Groenpool Antwerpen) deel van uitmaakt. Deze strategische ruimte is een opeenvolging van onderling
verbonden open ruimten gerelateerd aan het watersysteem. Dit is één van de meest structurerende elementen in de stad.
Omwille van de schaal en de complexiteit van de stad Antwerpen wordt het groenplan uitgewerkt op twee niveaus: het
bovenlokaal/stedelijk niveau en het lokaal niveau per district. Er wordt gestreefd naar een doorlopende groenstructuur
van in de stadskern tot in de buitengebieden. De uitwerking van het plan gebeurt zowel thematisch als gebiedsgericht
waarbij te hanteren leidraden worden opgegeven voor de uitwerking van concepten als ontsnippering, beleving, reconversie enz.

GROENE INFRASTRUCTUUR (EU BELEID)

Onder ‘groene infrastructuur’ (GI) wordt een strategisch netwerk verstaan van natuurlijke en half-natuurlijke gebieden
alsook andere natuurlijke of aangelegde groenelementen, ‘ontworpen’ en beheerd in functie van het aanleveren van een
hele schare aan ecosysteemdiensten. Het bevat groene en/of groenblauwe zones en kleinere elementen van natuurlijke
of ‘kunstmatige’ oorsprong (groendaken, groene gevels enz.), zowel in een urbane als in een rurale omgeving (Europese
Commissie, 2013). De algemene doelstellingen van een Europese groene infrastructuur zijn:
-

het in stand houden van de biodiversiteit van Europa, bijvoorbeeld door te zorgen voor de ecologische coherentie en
connectiviteit van het Natura 2000 netwerk (zie artikel 10 van de habitatrichtlijn).

-

het vrijwaren en het herstellen van de waardevolle natuurlijke ecosystemen op een ruimer landschappelijk niveau
zodat ze hun waardevolle diensten aan de mensheid kunnen blijven verstrekken.

De opzet van de Groenpool Antwerpen waarbij de ecologische waarden en kenmerken van het gebied als een troef
kunnen worden beschouwd voor de ontwikkeling van andere functies en waarbij reeds verschillende stakeholders betrokken zijn en participeren, leunt sterk aan bij de Europese ‘groene infrastructuur’ filosofie. Bij een goede afstemming van
de doelstellingen zou het Groenpool project als een GI-project kunnen worden gecategoriseerd, wat mogelijkheden schept
tot Europese medefinanciering.

GROENE RECREATIEVE CORRIDOR

Kaart 28

groene recreatieve corridor

dit document heeft niet het statuut van beslist beleid
maar ontwerpend onderzoek

22

OMGEVING – HESSELTEER . 18 december 2018 . 17022_TK_eindrapport

Het project ‘groene recreatieve corridor’ van de gemeenten Wijnegem en Schoten, en het district Deurne, heeft betrekking
op de ecologische en recreatieve verbinding van gebieden ten noorden en ten zuiden van Albertkanaal, ter hoogte van
Deurne - Wijnegem - Schoten (net buiten de Groenpool). Bedoeling is om het landschap van Ertbrugge te linken met de
kern van Wijnegem en de vallei Groot Schijn. Daarbij werd ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor de aanpassing van de
Hoogmolenbrug waarbij de combinatie recreatieve fietsverbinding / faunapassage mogelijk moet worden.

ZUIDRAND ANTWERPEN (+ PTA STUDIE)

Kaart 29

zuidrand Antwerpen

Volgens de synthesestudie van PTArchitecten van 2015 wordt de open ruimte ten zuiden van de stad Antwerpen onderverdeeld in ruimtelijk samenhangende focusgebieden. Deze focusgebieden vormen een werkbare opdeling van het ruim
gebied. Een deel van deze focusgebieden behoort tot de Rupelstreek en een ander deel tot de zuidrand. Samen vormen
zij de open ruimte in de Antwerpse zuidrand. In dit open ruimte gebied werken verschillende besturen en actoren samen
aan een visie rond de open ruimte en aan een strategie voor de realisatie van concrete acties op het terrein. Zo voorziet
het gewestplan in een ‘reservatiedienstbaarheidsgebied’ dat een oost-west verbinding vormt doorheen de zuidrand Antwerpen. Deze reservatiestrook was oorspronkelijk bedoeld voor de aanleg van een grote ring rond Antwerpen. Vanuit de
studie van OMGEVING cvba kwam de ontwikkeling van een overkoepelende open ruimte band naar voor waarbij de
ruimtelijke invulling veelzijdig en multifunctioneel is, afhankelijk van de locatie. Deze band is vooral gericht op een groene
verbinding tussen de beekvalleien en moet een functioneel - recreatieve fiets- en voetgangersverbinding bevatten. Het
behoud en de versterking van de open ruimte in de band staan voorop. Deze open ruimte band ‘eindigt’ aan de zuidzijde
van de gemeente Wommelgem en sluit zo aan op de Groenpool Antwerpen. Dit biedt mogelijkheden om de open ruimte
verder noordwaarts te trekken ten noorden van E313 / Albertkanaal. De grote open ruimten in de omgeving van Antwerpen
worden zo met elkaar verbonden waarbij de Groenpool Antwerpen de ‘missing link’ kan opvullen.

2.2.3
Kaart 30

CONCLUSIES VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN
synthesekaart zachte functies

De synthesekaart geeft een overzicht van bestaande toestand en de lopende studies en plannen en projecten. Hieruit zijn
volgende elementen belangrijk voor de Groenpool Antwerpen:
-

deel van de groene gordel rond Antwerpen

-

open ruimte vinger Antwerpen

-

grenszone van ecodistricten

-

grensgebied van verschillende waterbekkens Schelde - Nete

-

(internationale) waardevolle Natura 2000 gebieden en speciale beschermingszones (SBZ)

-

doelsoorten, gekend vanuit de ontsnipperingsstudies, evenals eerste voorstellen voor ecologische verbindingen

-

schakel tussen aaneengesloten landbouwgebieden (zuidrand Antwerpen) en boscomplexen (Schijnvallei).
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3

THEMATISCHE ANALYSE OP MESONIVEAU

3.1

HARDE FUNCTIES

3.1.1

BESTAANDE TOESTAND

Kaart 31

bestaande toestand harde functies

De historisch gegroeide woonkernen in Ranst zijn Oelegem ten noorden van Albertkanaal en Ranst, Broechem en Emblem ten zuiden van E313. Er is heel wat lintbebouwing en in het verleden zijn er verschillende verkavelingen toegestaan
in de open ruimte. Op het grondgebied van Wommelgem is het wonen geconcentreerd ten zuiden van het bedrijventerrein
Kapelleveld. Tussen Wijnegemsteenweg en de bossen van Ranst komt bewoning verspreid voor in agrarisch gebied. De
woningen die het dichtst bij de snelweg liggen, situeren zich in de omgeving van het servicestation Q8. Alle bebouwing
ligt vrij dicht bij de autosnelweg.
Zoals reeds aangegeven op macroniveau, situeren de bedrijventerreinen zich hoofdzakelijk langs het Albertkanaal en
E313. Zij liggen verspreid en vormen geen cluster, waardoor ze als het ware elk op zich bestaan. In Ranst is Ter Straten
het grootste bedrijventerrein, bestemd voor ambachtelijke bedrijven, KMO’s en deels voor milieubelastende industrieën.
Er zijn vele bedrijven gevestigd, wat heel wat verkeer met zich meebrengt. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere
bedrijventerreinen. Er is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor zonevreemde bedrijven ten
oosten van het bedrijventerrein ‘Ter Straten’ evenals een gemeentelijk RUP voor zonevreemde woningen ter hoogte van
Hoge Keer. Het watergebonden karakter van de bedrijven is momenteel vrij beperkt. De bedrijven hebben hoofdzakelijk
een economische functie. Er zijn praktisch geen braakliggende gronden meer in de bestaande bedrijventerreinen: de
bezettingsgraad is vrij hoog. Ter hoogte van Ter Straten en in de kern van Hoge Keer ten noorden van het Albertkanaal
zijn Seveso bedrijven gesitueerd, op zich niet ver van Oelegem. De ontsluiting van de bestaande bedrijvigheid is niet
optimaal aangezien de toegang tot de autosnelweg enkel via het E34/E313 complex van Wommelgem en het E34 complex van Oelegem kan gebeuren. De dorpskernen worden belast met zwaar verkeer van en naar de bedrijventerreinen
langs E313.
De oost-westgeoriënteerde E313 en noord-zuidgerichte E34 zijn de hoofdwegen in het gebied. N12 ten westen en N14
ten oosten van de Groenpool zijn eveneens noord-zuid gericht, N116 loopt ‘parallel’ met E313. Dit zijn de enige gewestwegen in het gebied. De oost-westgeoriënteerde A13/E34 tussen de verkeerswisselaars Antwerpen-oost (ring rond Antwerpen) en Ranst is sinds 2011 in beide rijrichtingen een 2 x 3 hoofdweg die op bepaalde wegvakken over een extra
spitsstrook of vrije busbaan beschikt. Ter hoogte van Wommelgem bevindt zich een op- en afrittencomplex (complex 18).
Na Ranst splitst de hoofdweg zich uit in E34 richting Turnhout/Eindhoven en E313 richting Hasselt/Luik. Zowel E313 als
E34 beschikken vanaf Ranst over 2 x 2 rijstroken. Bij de splitsing te Ranst neemt E34 ongeveer 45% van het verkeer voor
zijn rekening, E313 de overige 55% 5.

3.1.2

PROJECTEN, PLANNEN EN STUDIES
PLAN-MER WOMMELGEM - RANST

Kaart 32

plan-MER Wommelgem - Ranst

Een plan-MER is nodig voor de ontwikkeling en inrichting van een regionaal bedrijventerrein ten noorden van E313 te
Wommelgem - Ranst alsook voor de aanleg van een verbeterde interne en externe ontsluiting. De opdrachtgever is het
Agentschap Ondernemen. De eerste fase, een inrichtingsstudie, is voltooid. Momenteel is er een zoekzone geselecteerd

5

Plan-MER E313/E34.
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van 350 ha voor een nieuw regionaal bedrijventerrein van 200 ha. De inrichting van het bedrijventerrein dient rekening te
houden met een aantal ‘bouwstenen’:
-

streven naar maximale multimodaliteit
- watergebonden bedrijvigheid
- verbetering van de terreinontsluiting zoals een ontsluitingscomplex ter hoogte van de bestaande servicezone
- ontwikkeling van een tweede spoor
- behoud van de leidingen en hoogspanningslijnen

-

uitspelen van de zichtlocaties langs E313

-

maximaal behouden van bestaande woningen

-

bufferen naar scheidende open ruimte

-

inrichten van kleine Merrebeek als groene ader

-

herlokaliseren van Hoge Keer binnen bedrijventerrein met oog op natuurherstel ter versterking van de vallei Groot
Schijn

-

aandacht besteden aan het overstromingsrisico.

Er zijn een aantal aandachtspunten die relevant zijn voor de uitwerking van de Groenpool Antwerpen. De ontsluiting van
het toekomstig bedrijventerrein moet worden onderzocht. Heel wat bestaande wegen zullen worden geknipt en nieuwe
infrastructuur is noodzakelijk. De nodige aandacht moet gaan naar de landschappelijke inkleding/visuele afscherming van
de bedrijvenzones om de landschappelijke kwaliteit van de resterende open ruimte te maximaliseren. In de voorstudie
werden een aantal mogelijke ecologische verbindingen voorgesteld die tijdens dit project moeten worden afgetoetst. De
mogelijke ontwikkeling van de ENA site Kapelleveld II (inbreiding) hypothekeert echter de functionaliteit van enkele verbindingen. Eveneens moet voldoende aandacht worden besteed aan interferenties met het ontwikkelingsscenario waarbij
de industriezone aan Jacobsveldweg verder wordt uitgebreid (gemeentelijk initiatief). Ook de toekomstplannen van de
infrastructuur (verbreding, nieuwe wegen en knooppunten enz.) hebben hier een impact op.

PLAN-MER E313/E34

Kaart 33

plan-MER E313 / E34

Het voorstel bestaat om E313 te verbreden en zo de verkeersproblemen te verhelpen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Heden behoort E313 tot de gevaarlijkste snelwegdelen van Vlaanderen. Tussen Wommelgem en Ranst wordt een
capaciteitsuitbreiding voorgesteld van 2 x 5 rijstroken, tussen Wommelgem en Antwerpen een behoud van 2 x 3 rijstroken,
maar aangevuld met een spitsstrook in elke richting. Deze herinrichting is ook belangrijk voor de ontsluiting van het gepland nieuwe bedrijventerrein Wommelgem - Ranst bij de Q8-zone. Een uitbreiding naar 2 x 5 rijstroken is noodzakelijk
om dit bedrijventerrein goed ontsloten te maken. Dit eindbeeld is ook enkel mogelijk indien A102 / R11 bis worden aangelegd. Er wordt daarom een gefaseerde aanpak voorgesteld met een eventueel tussenscenario (eerste fase) waar 2 x
4 rijstroken tussen Wommelgem en Ranst worden ontwikkeld. Maar zolang er geen 5 rijstroken zijn, is een aansluiting
van het gepland nieuwe bedrijventerrein bij de Q8-zone niet haalbaar. De herinrichting van E313/E34 is zeer bepalend
voor de ontwikkeling van de Groenpool Antwerpen en de zoektocht naar ecologische verbindingen, instandhoudingszones en compensaties.

PLAN-MER ZWAAIKOM

De Zwaaikom en de directe natuurlijke omgeving hebben een grote intrinsieke natuurwaarde en vervullen een verbindingsfunctie van bovenlokaal belang. Een groot aantal bijkomende milderende maatregelen wordt geformuleerd samen
met inrichtingsvoorstellen voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein ter hoogte van de Zwaaikom. De ontwikkeling
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hiervan gaat gepaard met een nieuwe ontsluitingsweg waarbij moet worden gezocht naar de best mogelijke locatie en
gepaste ‘eigenschappen’, rekening houdend met de draagkracht van de omgeving. Met betrekking tot de corridorfunctie
wordt voor de vleermuizen een specifieke inrichting vooropgesteld met migratieroutes aan weerszijden van het bedrijventerrein. In het plan-MER wordt tevens de passende beoordeling uitgewerkt waarin de milderende maatregelen zijn opgenomen die ertoe moeten leiden dat er geen betekenisvolle aantasting van de gemelde natuurwaarden van het habitatrichtlijngebied en de te beschermen soorten (vleermuizen) te verwachten zouden zijn bij de ontwikkeling van de bedrijvenzone Zwaaikom - Ranst. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) formuleerde hierbij nog randvoorwaarden. Het Besluit
van de Vlaamse regering van juli 2015 bepaalt dat met het aangepast voorstel moet rekening worden gehouden bij de
uitwerking van het RUP. Een onderdeel van het project ‘Groenpool Antwerpen’ bestaat erin de maatregelen en het inrichtingsvoorstel van het plan-MER kritisch te bestuderen en - indien nodig - nieuwe voorstellen te formuleren.

MAASWEG

Ten westen van E34 ligt het bedrijventerrein Ter Straten tussen Maas en Moor. Er moet een ‘Maasweg’ worden aangelegd
om dit bedrijventerrein vlot te kunnen ontsluiten naar de rotonde. Bijkomende doelstellingen bij de aanleg van deze weg
zijn:
-

het oplossen van de verkeersonveiligheid en het beperken van de hinder in de wooncluster

-

het creëren van potenties voor watergebondenheid van bedrijven

-

het zorgen voor ontsnippering

-

het zoeken naar mogelijkheden voor bosuitbreiding als onderdeel van een grote groene structuur (compensatie
habitatrichtlijngebied) en van ecologisch verbondenheid.

De aanleg van de ‘Maasweg’ ligt in en nabij waardevolle groene ruimten (tussen Maas en Moor) waardoor het belangrijk
is bosuitbreidingen en natuurcompensaties mee in rekening te nemen. Op lange termijn zal de ontsluiting van Ter Straten
gebeuren via het regionaal bedrijventerrein Wommelgem - Ranst. Dit betekent dat de ‘Maasweg’ een nieuwe identiteit zal
krijgen. In dit project moet de meest geschikte locatie voor de weg worden gezocht, rekening houdend met de open ruimte
kwaliteiten. Er moet worden nagedacht over de identiteit van de weg op langere termijn (zie kop Fout! Verwijzingsbron n
iet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. - Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Van zodra de ontsluiting van het bedrijventerrein ‘Ter Straten’ via Wommelgem - Ranst gebeurt, zal de weg een nieuwe functie verkrijgen
zoals bijvoorbeeld een lokale weg en/of een mogelijke, secundaire toegangspoort voor de Groenpool Antwerpen.

3.1.3

CONCLUSIES VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN

Kaart 34

synthesekaart

Volgende conclusies kunnen uit de analyses worden gehaald:
-

herstructureren van de bestaande bedrijventerreinen (Ter Straten, Hoge Keer, Kapelleveld enz.) om versnippering
tegen te gaan en een kwalitatieve ontsluiting te kunnen verzekeren

-

streven naar watergebondenheid van de bedrijvigheid om onder andere de verkeersdruk te beperken

-

inzetten op een betere ontsluiting voor de bedrijventerreinen (zoals Ter Straten) naar het autosnelwegennet en
beperken van sluipverkeer in de dorpscentra (Wommelgem, Oelegem, Ranst en Broechem)

-

uitbouwen van het openbaar vervoer en het traag netwerk om de autoafhankelijkheid te verminderen en
verkeerscongestie te laten dalen (ontbrekende schakels wegwerken langs Keerbaan, N116, Schawijkstraat,
Vaartstraat, Broechemsesteenweg enz.)

-

beperken van de barrièrevorming (N116 voor fietsers en voetgangers)
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-

tegengaan van versnippering, afhankelijk van de keuze voor de aanleg van een tweede spoorontsluiting, A102 en
R11 bis enz.

-

inzetten op kernversterking en verhogen van de leefkwaliteit door een groene omgeving en een buffering van andere
harde functies te verzekeren

-

versterken van de link met Antwerpen als groene stadsrand

-

afstemmen van de verschillende projecten op elkaar.

3.2

ECOLOGIE

3.2.1

BESTAANDE TOESTAND

Kaart 35

ecologische bestaande toestand

Het spaarbekken en de Zwaaikom zijn landschapsbepalend net zoals de vele andere verspreide waterplassen. Recent is
het industriegebied ‘Kapelleveld 2’ herbestemd tot signaalgebied om de wateroverlast in de regio beter te controleren.
Het merendeel van de regio - vooral aan de Schijnvallei, de Molenbeek en de Tappelbeekvallei en langs E313 en E34 is overstromingsgevoelig en matig tot zeer grondwaterstromingsgevoelig.
Ten noorden van het Albertkanaal komen grote bosfragmenten voor waarvan ook een groot deel zonevreemd is gelegen.
Ten zuiden van Albertkanaal zijn de bossen van Ranst beeldbepalend. Dit bos behoort tot een habitatrichtlijngebied en is
deels ook een erkend natuurreservaat en een bosreservaat. Hiernaast zijn er heel wat zoekzones voor instandhoudingsdoelen zoals tussen Maas en Moor, langs Tappelbeek, het zuidelijk deel van Zwaaikom - Ranst, de forten en de bossen
in Schilde en Zoersel. Vogelrichtlijngebieden zijn niet aanwezig op macroniveau. Ter hoogte van het spaarbekken en
Zwaaikom zijn er waardevolle groengebieden.
De ecologische structuur wordt in de Groenpool Antwerpen gevormd door de aanwezige groene kerngebieden en de
verbindingen ertussen. Uit de analyse van de beleidsmatige context (Natura 2000, VEN, groengebieden), de actuele
situatie (biologische waarderingskaart - habitatkaart) en de opgemaakte plan-MER’s en studies over het gebied, komen
drie grotere ecologische complexen naar voor waarvan het belang het mesoniveau overstijgt: de complexen van de bossen van Ranst, de vallei van het Groot Schijn en de vallei van de Tappelbeek. Elk van deze complexen bevat verschillende
kerngebieden.
Alle ecologische complexen worden in belangrijke mate gekenmerkt door het voorkomen van biotopen in de natte sfeer,
zowel in de beekdalen van het Groot Schijn en de Tappelbeek als in de bossen van Ranst. De bossen van het nat type
(broekbossen en vochtige bossen) nemen daarbij een vooraanstaande plaats in. Het elzen-vogelkersbos dat voorkomt in
de bossen van Ranst en omgeving (voornamelijk in het Muizenbos, Hoge Aard en tussen Maas en Moor), moet hierbij
apart worden aangezien het door de specifiek voorkomende bodemsituatie zeer soortenrijk is en uniek voor Vlaanderen.
Op mesoniveau kunnen de complexen worden ingedeeld in de volgende kerngebieden en ecologische verbindingen.

KERNGEBIEDEN

Kaart 36

kerngebieden per complex

Tabel 1

kerngebieden per complex

complex
bossen van Ranst

focusgebied
bos van Ranst
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Muizenbos

SBZ / VEN / bosreservaat

X

Hoge Aard

SBZ / VEN

X

tussen Maas en Moor

SBZ / VEN

X

VEN

X

SBZ / VEN

X

Bossenstein - Broechemhof
verkeerswisselaar
Schijnvallei

Tappelbeek

Schijnvallei noord
Schijnvallei zuid

X

Tappelbeek noord

X

Broechem - Ranst

X

Tappelbeek zuid

X

Tappelbeek Zwaaikom

X

Halse bossen

X

spaarbekkens Antwerpse

andere

X

Waterwerken (AWW) en omgeving

Met uitzondering van de verkeerswisselaar, de zone die volledig door de autosnelwegen wordt omgeven, bevatten alle
focusgebieden in mindere of meerdere mate belangrijke doelhabitats. De verkeerswisselaar en de aangrenzende gebieden van de Antwerpse Waterwerken vormen echter een uiterst belangrijke - zij het niet altijd functionerende - schakel
tussen de andere complexen en hebben daarmee een scharnierfunctie in het geheel van ecologische verbindingen.
Uit voorgaande analyses en voorgaand onderzoek blijkt dat in het gebied zowel de te beperkte aanwezige oppervlakte
habitat als de versnippering van de kerngebieden het duurzaam ecologisch functioneren parten spelen (naast andere
factoren). In het bijzonder voor specifieke boshabitats (HT 9120, 9190 en 91E0) en in mindere mate ook voor de vegetaties
van natte ruigtes (HT6430) geldt dat de aanwezige oppervlakte onvoldoende is en moet worden uitgebreid. De managementplannen Natura 2000 geven daartoe een taakstelling op. Ook vanuit andere studies en rapporten worden doelsoorten
en doelvegetaties vooropgesteld.
Om de ecologische samenhang in de Groenpool Antwerpen duurzaam te garanderen is een ecologische matrix noodzakelijk die afgestemd is op de migratie tussen de kerngebieden van de volgende richtsoorten:
-

soorten van bos: ree, eekhoorn, vleermuizen

-

soorten van kleinschalig landschap: bunzing, eekhoorn, vleermuizen

-

soorten van waterlopen en oeverzones: rivierdonderpad, kleine modderkruiper, vleermuizen en waterspitsmuis.

Kaart 37

kerngebieden en habitats

Versnippering door bebouwing, industriële activiteiten, intensieve landbouw en infrastructuur speelt vrijwel overal een rol.
Het Albertkanaal, de autosnelwegen E34/E313 en de grote industriële ontwikkelingen met belangrijke oppervlakte-inname
hebben versnipperende effecten die het lokaal niveau overschrijden. Maar ook op kleinere schaal zijn belangrijke knelpunten aan te wijzen die een belemmering betekenen voor het vrij ecologisch verkeer.

VERBINDINGEN

De uitwisseling van doelsoorten en doelvegetaties tussen de kerngebieden is noodzakelijk in functie van een duurzame
instandhouding van de ecologische structuur. De verbindingen zorgen voor connecties over de grenzen van de ecodistricten heen.
Kaart 38

ecologische verbindingen

De (al dan niet oorspronkelijk) aanwezige verbindingen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:
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-

primair A: al dan niet gefragmenteerde ecologische verbinding op macro/mesoniveau die stoelt op natuurlijke landschappelijke dragers (in dit geval voornamelijk natuurlijke waterlopen)

-

primair B: al dan niet gefragmenteerde ecologische verbinding op macro/mesoniveau die stoelt op een landschappelijke drager met een (recente) antropogene oorsprong en die een versnipperend effect kan genereren voor groene
structuren of andere verbindingen

-

secundair: al dan niet gefragmenteerde ecologische verbinding op meso/microniveau die stoelt op natuurlijke landschappelijke dragers (waterlopen, samenhangende landschappelijke structuren enz.).

Tabel 2

ecologische verbindingen

naam verbinding

type

verbindt
(Voor)kempen - Scheldevallei (macro)

vallei Groot Schijn

1A

Tappelbeek

1A

Diepbeek / Keerbeek

1A

bossen van Ranst en Schijnvallei

Grote Merrebeek

1A

bossen van Ranst en Schijnvallei

Kleine Merrebeek

1A

bossen van Ranst en Schijnvallei

Moerbeek

1A

bossen van Ranst en Tappelbeekvallei

Albertkanaal

1B

Schijnvallei en alle natuurkernen daarin (meso)

opmerkingen
onderbroken ter hoogte van Albertkanaal

Kempen - Rupelvallei (macro)

onderbroken ter hoogte van Albertkanaal,

Tappelbeekvallei - Kleine Nete (meso)

E313 en gewestweg

dwarst de primaire natuurlijke structuren van
Schijnvallei en Tappelbeekvallei en is een

veroorzaakt zelf knelpunten

geleidend element voor fauna

Antitankgracht

1B

dwarst de zijbeken van Schijn en is een essentiële

veroorzaakt zelf knelpunten, zij het op

verbindende as voor vleermuizen tussen de

beperktere schaal

specifieke beschermingszones (SBZ) en de forten
Lage Keer

2

Schijnvallei

Hogenaardseloop

2

bossen van Ranst

Hoge Aard

2

bossen van Ranst

Creuteldonckbeek

2

bossen van Ranst

Bossenstein

2

bossen van Ranst

Stouwbeek

2

bossen van Ranst - Tappelbeek

Hoge loop

2

Tappelbeekvallei

Kapelbeek

2

Zwaaikom - Tappelbeek

Vierselbeek

2

Schijnvallei

Hier wordt opgemerkt dat er nu via de verkeerswisselaar enkel een zeer minimale open verbinding bestaat tussen de
zone ten zuiden van E313 en de zone ten noorden ervan. De bestaande doorgangen in de verkeerswisselaar (diensttunnels en viaduct) maken een verbinding tussen de interne gedeeltes van de verkeerswisselaar en het gebied ten noorden
van E313. De zuidelijke lus van de verkeerswisselaar (toegang naar E34) heeft echter geen verbinding met het gebied
ten zuiden van de autosnelweg ook niet via de duikers van de waterlopen (behalve voor vis). De enig mogelijke, zij het
beperkte, toegang loopt aan de smalle zijkant van het viaduct van E34 over E313. De bruggen over E313 vormen wel
potentiële verbindingen maar zijn daar niet op voorzien.
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Kaart 39

verbindingen

3.2.2

PROJECTEN, PLANNEN EN STUDIES
MANAGEMENTPLANNEN NATURA 2000

In de managementplannen voor de habitatrichtlijngebieden, vastgesteld door de Vlaamse regering, worden de natuurdoelen vastgesteld. Zij zijn aldus bepalend voor de oppervlakte- en de kwaliteitsdoelstellingen waaraan de natuur in (en
deels ook buiten) de richtlijngebieden zal moeten voldoen. Met name voor specifieke boshabitats (HT 9120, 9190 en
91E0) en in mindere mate ook voor de vegetaties van natte ruigtes (HT6430) geldt dat de aanwezige oppervlakte onvoldoende is zodat een uitbreiding moet worden gerealiseerd. Voor de noodzakelijke bosuitbreiding wordt daarbij ook buiten
de grenzen van de specifieke beschermingszones (SBZ) gekeken, aansluitend aan de bestaande kernen. De doelvegetaties en -soorten zijn opgenomen als bijlage 1. De noodzakelijke oppervlakte bosuitbreiding die in het gebied in functie
van de natuurdoelen moet worden gerealiseerd, zal door het Agentschap Natuur en Bos worden bepaald.

GEWESTELIJK RUP TAPPELBEEK

Kaart 40

GRUP Tappelbeek

In het GRUP Tappelbeek wordt door omzetting van een regionaal bedrijventerrein en landbouwgebied naar bos- en natuurgebied de mogelijkheid gecreëerd om via bos-en natuuruitbreiding zowel de ecologische kern (grote eenheid natuur)
natuurdoelen te helpen realiseren en zo zowel het kerngebied van Tappelbeek als de essentiële ecologische verbinding
te versterken. Het noordelijk deel (tussen E313 en Albertkanaal, ook Broechem - Ranst genoemd) wordt integraal bosen natuurgebied (rekening houdend met de aanwezige leidingstroken), terwijl in het zuidelijk deel de beekvallei zelf naar
natuurgebied wordt omgezet. In de valleiflanken blijft landbouw mogelijk.

ONTSNIPPERINGSSTUDIES E34/E313 EN ALBERTKANAAL

Kaart 41

ontsnipperingsstudies E34/E313 en Albertkanaal

De ontsnipperingsstudies voor E34/E313 en het Albertkanaal maken duidelijk dat de Groenpool Antwerpen een zeer
belangrijk, bovenlokaal knooppunt is voor de ecologische verbinding van natuur. Aangezien zowel de autosnelwegen als
het kanaal een sterk versnipperende invloed hebben op de ecologische connectiviteit is het belangrijk dat deze knelpunten
worden opgelost.
In de ontsnipperingsstudie van E34/E313 worden alle knelpunten ter hoogte van het boscomplex van Ranst (zoals het in
de studie wordt genoemd en dat een belangrijk deel van de Groenpool Antwerpen beslaat) geïnventariseerd en oplossingen voorgesteld. Belangrijke knopen bevinden zich ter hoogte van het bos van Ranst, ter hoogte van de verkeerswisselaar, ter hoogte van Bossenstein/Broechemhof en ter hoogte van Tappelbeek. Een mix van oplossingen wordt voorop
geschoven, gaande van ecoducten (in de verkeerswisselaar over de zuidelijke lus van E34), over grotere en kleinere aan
te leggen ecotunnels tot de herinrichting van bestaande doorgangen in tunnels en viaducten en tot boombruggen.
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ECOHYDROLOGISCHE STUDIE VAN HET BOS VAN RANST

Kaart 42

ecohydrologische studie van het Bos van Ranst

In de ecohydrologische studie van het bos van Ranst (2004) werden de standplaatscondities in detail onderzocht van de
vegetaties die voor dit gebied zo typerend zijn, in het bijzonder de natte bossen die behoren tot het elzen-vogelkersverbond (Alno-Padion). De aanwezigheid van dit bostype blijkt sterk gecorreleerd te zijn met de bodemsamenstelling, vooral
met de aanwezigheid van een ondiep, schelprijk klei-zandsubstraat. De studie bepaalt enkele hydrologische knelpunten
(bijvoorbeeld de watervervuiling van en de te diepe drainage door Grote Merrebeek) en geeft verbeteropties. Concreet
kunnen volgende abiotische condities worden gekoppeld aan het voorkomen van potentiële vegetaties van het AlnoPadion in de omgeving van het complex van het bos van Ranst.
Tabel 3

bostypes in relatie tot bodemsamenstelling en gekoppeld aan potentiële natuurvegetaties (PNV)

potentiële

subtypes

abiotische condities

climaxvegetatie

vegetaties uit

resultaat ten opzichte van potentiële

de ecoserie

natuurlijke vegetaties

Alluviaal bos

vogelkers-

natte zandleem en natte

nat struweel

striktere selectie van de oppervlakte

(HT 91E0)

essenbos

lichte zandleemgronden:

(wilg, els)

waar het type potentieel kan

(91E0_va) s.s.

textuur L of P,

grote zeggen

voorkomen: zowel afname als toename

cfr. condities

drainageklasse e of f,

vegetatie

Muizenbos en

met ondiep (schelprijk) klei-

nat rietland

omgeving

zandsubstraat (prefix w-)

vogelkers-

natte zandleem en natte

essenbos

lichte zandleemgronden:

(91E0_va) s.l.

textuur L of P,
drainageklasse e of f

GRUUNRANT

Kaart 43

voorstel GruunRant

GruunRant is een lokaal overlegplatform dat wenst de versnipperde open ruimte en de groene gebieden in de oostelijke
stadsrand van Antwerpen te behouden, te verbinden en mee uit te bouwen. De algemene visie voor de betrokken open
ruimte en groene gebieden die aan de basis ligt van de projectdynamiek GruunRant, is er een van een ecologisch, economisch en maatschappelijk duurzaam historisch multifunctioneel metropolitaan landschap met landelijk karakter. Voor
de Groenpool Antwerpen heeft GruunRant een denkoefening gemaakt met betrekking tot de zoektocht naar potentiële
ecologische verbindingen.

3.2.3

CONCLUSIES VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN

Als belangrijke bouwsteen voor het ecologisch aspect van de Groenpool wordt de opbouw van een ecologische matrix
vooropgesteld. Volgende stappen werden doorlopen voor het opbouwen van de matrix.
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GEWENSTE VEGETATIETYPES

De abiotische condities worden gescreend in functie van de gewenste vegetatietypes. De standplaatscondities voor verschillende vegetaties worden bepaald door de heersende abiotische context. Bodemtextuur, bodemvochtigheid, profielontwikkeling en trofiegraad zijn bepalend voor de potenties voor het voorkomen van verschillende natuurtypen. Generiek
voor Vlaanderen werd de GIS-laag potentieel natuurlijke vegetatie (PNV, 2001) ontwikkeld die weergeeft welke natuurlijke
vegetatie zich potentieel zou kunnen ontwikkelen bij een natuurlijke verbossing. Met menselijke ingrepen die hydrologie,
bodem en dergelijke sterk wijzigen, werd geen rekening gehouden zodat de laag - zeker wat betreft de hydrologie - niet
altijd de actuele toestand weergeeft.
Kaart 44

aanpassing van de potentieel natuurlijke vegetatie met randvoorwaarden van de ecohydrologische studie

Voor het complex van de bossen van Ranst (inclusief Muizenbos, Hoge Aard, tussen Maas en Moor, omliggende en
tussenliggende gebieden) werden in een ecohydrologische studie deze standplaatscondities verder verfijnd met name
voor het belangrijk voorkomend soortenrijke type van het elzen-vogelkersbos (onderdeel van het habitattype ‘alluviaal
bos’), dat in deze omgeving gebonden is aan het voorkomen van specifieke bodemsituaties. Aangezien de natte bostypes
het cruciaal dragend onderdeel vormen van de natuurlijke structuur in de Groenpool Antwerpen is een focus op de standplaatscondities voor deze types bijzonder relevant. De aanpassing van de potentieel natuurlijke vegetatielaag met de
randvoorwaarden van de ecohydrologische studie leidt tot een verfijning van de lokale standplaatscondities.

MOGELIJKE ZONES VOOR BOSUITBREIDING EN BOSINBREIDING

In functie van het bepalen van mogelijke zones voor bosuitbreiding / bosinbreiding (tot taak gesteld in de managementplannen Natura 2000) wordt de verfijning van de potentieel natuurlijke vegetatie gecombineerd met de habitatkaart.
Kaart 45

aandachtzones bosuitbreiding / bosinbreiding

Het voorkomen van geschikte standplaatscondities van de gewenste habitattypes in de nabijheid van de bestaande boskernen leidt tot de afbakening van aandachtsgebieden voor potentiële zones voor bosuitbreiding / bosinbreiding. De aandacht gaat daarbij zowel naar zones die in aanmerking komen voor nat als voor droog bos. Daarbij wordt (nog) geen
rekening gehouden met het huidig landgebruik of met beleidsmatige bestemmingen: enkel de ligging binnen of buiten
specifieke beschermingszones wordt mee beschouwd. Zones die niet aansluiten of in de directe nabijheid gelegen zijn
van bestaande boskernen; worden opgenomen bij de potentiële natuurverbindingen (zie verder).
De kerngebieden ten noorden van Albertkanaal worden - met uitzondering van Tappelbeek Zwaaikom - hier niet
onderzocht aangezien zij geen expliciet onderdeel uitmaken van de Groenpool.
Tabel 4

aandachtzones bosuitbreiding / bosinbreiding

aandachtzone

aansluitend bij
type

type bos

opmerkingen
een boskern

a. tussen maas en
moor

uitbreiding en

b. Muizenbos-oost

uitbreiding

droog tot vochtig bos: eiken-beukenbos

uitbreiding

nat bos: elzen-vogelkersbos +

d. Maasweg

uitbreiding

droog tot vochtig bos: eiken-beukenbos

indirect

buiten SBZ

e. Broechem - Ranst

inbreiding

droog tot vochtig bos: eiken-beukenbos

ja

buiten SBZ

f. Broechemhof

uitbreiding

nat bos: elzen-vogelkersbos +

ja

buiten SBZ

g. Tappelbeek noord

uitbreiding

nat bos: elzen-vogelkersbos +

ja

binnen en buiten SBZ

h. Kleine Merrebeek

uitbreiding

nat bos: elzen-vogelkersbos +

ja

buiten SBZ

c. Grote Merrebeek
zuid

inbreiding

nat bos: elzen-vogelkersbos +
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i. Schawijkstraat

uitbreiding

droog tot vochtig bos (potenties hoger)

ja

buiten SBZ

j. Sombeke

uitbreiding

nat bos: elzen-vogelkersbos +

ja

buiten SBZ

k. Hoge Keer

uitbreiding

nat bos: broekbos

nee

buiten SBZ

l. Lage Keer

uitbreiding

droog tot vochtig bos: eiken-beukenbos

indirect

buiten SBZ

m. Hoge Aard

uitbreiding

droog bos

ja

buiten SBZ

MOGELIJKE NATUURVERBINDINGEN

In functie van het bepalen van het behoud, het herstel of de aanvulling van geschikte natuurverbindingen tussen de
boscomplexen worden de bestaande, al dan niet verbroken, verbindingen gecombineerd met:
-

de verfijnde potentieel natuurlijke vegetatie in functie van het bepalen van de natuurtypes die in de verbindingen
kunnen voorkomen

-

de waterlopenkaart in functie van potentiële natte verbindingen

-

de gekende knelpunten inzake migratie van fauna-doelsoorten.

Daarbij wordt (nog) geen rekening gehouden met het huidig landgebruik of met beleidsmatige bestemmingen. De volgende aandachtzones die potenties hebben voor behoud/versterking van ecologische verbinding worden beschouwd.
Tabel 5

aandachtzones natuurverbindingen

aandachtzone

1. vallei Groot Schijn / Heidebeek

potenties voor
nat bos: broekbos

opmerking
primaire verbinding in plan-MER ENA

droog tot vochtig bos
nat bos: broekbos

2. vallei Tappelbeek

nat bos: elzen-vogelkersbos +

primaire verbinding in plan-MER ENA

droog tot vochtig bos

3. Diepbeek / Keerbeek

droog tot vochtig bos

primaire verbinding in plan-MER ENA

nat bos: elzen-vogelkersbos +

4. vallei Grote Merrebeek

nat bos: broekbos

deels verdwenen (noordzijde Albertkanaal)

droog tot vochtig bos

5. vallei Kleine Merrebeek

nat bos: elzen-vogelkersbos +

primaire verbinding in plan-MER ENA, deels

droog tot vochtig bos

verdwenen (noordzijde Albertkanaal)

nat bos: broekbos

6. Moerbeek

nat bos: elzen-vogelkersbos +
droog tot vochtig bos

7. Albertkanaal

primaire verbinding in plan-MER ENA
primaire verbinding in plan-MER ENA, deels

8. Antitankgracht
9. Lage Keer
10. Hogenaardseloop
11. Hoge Aard
12. Creuteldonckbeek
13. Bossenstein
14. Stouwbeek

verdwenen (aansluiting Albertkanaal)
nat bos: broekbos
droog tot vochtig bos
nat bos: elzen-vogelkersbos +
nat bos: broekbos
nat bos: elzen-vogelkersbos +
droog tot vochtig bos
droog tot vochtig bos
nat bos: elzen-vogelkersbos +
droog tot vochtig bos
droog tot vochtig bos
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15. Hoge Loop
16. Kapelbeek

droog tot vochtig bos
nat bos: elzen-vogelkersbos +
dat bos: broekbos

17. Vierselbeek

droog tot vochtig bos

18. Maasweg / viaduct Albertkanaal

droog tot vochtig bos

19. Wommelgem - Ranst

Kaart 46

synthesekaart ecologie

3.3

LANDBOUW

3.3.1

BESTAANDE TOESTAND

ter vervanging van de weggevallen verbindingen van 4 en 5

droog bos

droge verbinding onder de hoogspanningslijn

droog tot vochtig bos

(voorzien in plan-MER Wommelgem - Ranst)

De Groenpool Antwerpen behoort tot de Zandstreek. Het noordoosten van Ranst aan de Tappelbeek behoort tot het
Neteland. Het Neteland wordt vandaag gekenmerkt door grondgebonden melk- en rundveehouderij en niet-grondgebonden veeteelt (mestkalverij en varkenshouderij). Het zuidwesten ligt op zandleemgronden en kent kleinere percelen. Oorspronkelijk was hier voornamelijk grondgebonden melk- en rundveehouderij en vollegrondstuinbouw. Deze streek heeft
zich ontwikkeld als een glastuinbouwgebied met groenten onder glas en niet-eetbare tuinbouw. Groenteteelt in open lucht
is nog marginaal aanwezig.
Er is een grote verscheidenheid binnen de agrarische structuur. Ten noorden van E313 en langs de Tappelbeek overheerst overwegend grondgebonden weiland/veeteelt. Het grasland wordt vooral begraasd door runderen en schapen.
Sinds 2000 worden meer percelen extensiever beheerd en gebruikt als paardenwei of voor kleinvee. Deze gebieden zijn
sterk verweven met de natuur. Net ten zuiden van E313 - het ‘tussenliggend gebied’ - is er een gevarieerde landbouw
met weinig glastuinbouw. De glastuinbouwgebieden bevinden zich vooral in het zuidelijk deel van Ranst, dichter bij de
woonkernen Ranst en Broechem en in het zuidelijk deel van Wommelgem (concentratie aan De Pieting). Ten zuiden van
Broechem bevindt zich een grote concentratie van fruitteelt (laagstamboomgaarden). Tussen alle types landbouwactiviteit
zijn er nog heel wat open ruimte gebieden die onder druk staan door versnippering (serres).
Vanuit de landbouwtellingen in 2004 - 2005 (15 mei-tellingen) in de gemeenten Ranst en Wommelgem kan er worden
afgeleid dat meer dan 80% van de land- en tuinbouwbedrijven geen zekerheid heeft voor wat betreft de bedrijfsopvolging.
Dit is minder drastisch voor fruitteelt en glastuinbouw dan voor de grondgebonden landbouw. Toch zijn er in de glastuinbouw gelijkaardige trends: sommige telers willen uitbreiden en zijn op zoek naar grotere kavels, andere moeten naar
nieuwe teelten overschakelen om te kunnen overleven of zijn over te nemen. Het gebrek aan bedrijfsopvolging brengt
vrijkomende landbouwgronden met zich mee. De vrijkomende bedrijfsgebouwen zullen hoogstwaarschijnlijk niet meer
voor agrarische doeleinden worden gebruikt maar voor nieuwe - mogelijk zonevreemde - bestemmingen. Ook de toenemende verschuiving van grondgebonden, ruimte behoevende landbouw naar minder grondgebonden intensievere landbouw is merkbaar. Dit leidt tot een toename van glastuinbouw en laagstamboomgaarden en naar nevenactiviteiten zoals
paardenfokkerij, volkstuinen, tuincentra, hoevetoerisme enz.
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Kaart 47

landbouwgebruikspercelen

Kaart 48

landbouwgebruik versus landbouwbestemming

Kaart 49

zonevreemd (niet-landbouw)gebruik in landbouwbestemmingsgebied

Vanuit GIS onderzoek met als basis het gewestplan, de landbouwgebruikspercelen 2015 en de biologische waarderingskaart is het landbouwgebruik verder onderzocht. In de Groenpool Antwerpen is er 1.794 ha in professioneel landbouwgebruik waarvan 53% grasland en 22% maïs. De overige teelten zijn voedergewassen, groenten en sierplanten, granen en
zaden en fruit en noten. 54% hiervan ligt in herbevestigd agrarisch gebied. In totaal is er 977 ha herbevestigd agrarisch
gebied gelegen in de Groenpool Antwerpen.
Volgens het gewestplan is er 2.487 ha agrarisch gebied. 87% van het professioneel landbouwgebruik is gelegen in agrarisch bestemmingsgebied (1.557 ha). 36% van het landbouwbestemmingsgebied wordt gebruikt door niet-landbouwactiviteiten (885 ha). Zonevreemde bebouwing is het meest voorkomend, gevolgd door een ‘grasakker’ die meestal slaat op
recreatieve groenzones zoals het golfterrein Bossenstein, grasland (niet gebruikt voor professionele landbouw) en bos.
Dit wijst op een grote problematiek van vertuining en verpaarding.
Figuur 6

landbouwbestemming met ander gebruik

5%

3%

2%
bebouwing (vertuining)

32%

'grasakker'
bos

23%

grasland
serres, boomkwekerij
park
hoogstamboomgaard
natuur

11%

overig

24%

Het aantal landbouwgebruikspercelen buiten een agrarisch bestemming is vrij beperkt, ongeveer 13% (236 ha). Deze
percelen zijn volgens het gewestplan vooral gelegen in woongebied en gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut.
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Figuur 7

landbouwgebruik in andere bestemming

22%

woongebied

23%
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3.3.2

PROJECTEN, PLANNEN EN STUDIES

Er zijn in deze fase geen specifieke projecten en studies geraadpleegd voor het thema landbouw, behalve degene die
reeds aan bod zijn gekomen bij de zachte functies op macroniveau.

3.3.3

CONCLUSIES VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN

Kaart 50

synthesekaart landbouw

Volgende elementen kunnen worden geconcludeerd op basis van de landbouwgebruikspercelen en de agrarische bestemmingen:
-

behouden en versterken van aaneengesloten landbouwgebieden (vooral ten zuiden van Ranst)

-

versterken van grondgebonden land- en tuinbouw als hoeder van de open ruimte (economische ruggengraat) die
onder druk staat door intensievere teelten zoals serres en melkvee

-

concentreren van glastuinbouw om verdere versnippering tegen te gaan en anderzijds landbouwactiviteit te garanderen (Ranst is aangeduid als provinciaal concentratiegebied voor glastuinbouw in het ruimtelijk structuurplan provincie
Antwerpen)

-

beperken van zonevreemde functies in de open ruimte zoals harde recreatie (verpaarding/vertuining) en privatisering

-

uitbouwen van duurzame en vernieuwende landbouwactiviteiten zoals bio-landbouw, korte keten landbouw enz.

-

stimuleren van kwalitatieve verbreding van agrarische activiteiten zoals hoevetoerisme, zorg enz.

-

tegengaan van leegstand via herbestemmingen, herinrichting enz.
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3.4

ONTSLUITING

3.4.1

BESTAANDE TOESTAND

Kaart 51

ontsluiting

Er rijden een aantal buslijnen doorheen de Groenpool Antwerpen. Buslijn 42 gaat tussen Antwerpen en Lier of Herentals,
buslijn 61 tussen Antwerpen en Oelegem. Heel wat sneldiensten maken gebruik van E313. De frequentie varieert van 1
à 2 bussen per uur. De noord-zuidverbinding tussen Oelegem en Lier wordt enkel tijdens de spitsuren bediend (buslijnen
1, 424 en 426). De noord-zuid gerichte buslijnen hebben een beperkte bediening, wat wijst op een geringe bereikbaarheid
met het openbaar vervoer. Er wordt ook geen of weinig rekening gehouden met recreatiepolen zoals de bossen van Ranst
en het golfterrein Bossenstein. De bussen gaan hoofdzakelijk doorheen de woonkernen langs de hoofdwegen (N116,
N12). De bestaande bedrijventerreinen zoals Hoge Keer en Ter Straten zijn moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer
wegens een buslijn met een beperkte bediening (buslijn 426). De tramlijnen 24 en 4 eindigen aan Silsburg, ten westen
van R11 tegen de grens met Antwerpen/Deurne. Aan de park en ride Wommelgem is de eindhalte van tramlijn 8 die start
aan het Zuidstation Antwerpen.
De fietspaden situeren zich vooral op de secundaire en lokale verbindingswegen. N116 is een uitzondering. Er ontbreekt
een fietspad en deze weg is dus niet fietsvriendelijk. N14 in Emblem heeft een aanliggend fietspad maar ook op enkele
plaatsen is het fietspad niet even veilig. Langs de kanalen zijn er druk bereden fietswegen. Het fietspadennet op de
kleinere en minder verkeersintensieve wegen is beperkt. Er zijn ook weinig of geen specifieke fietsvoorzieningen in de
gemeente Wommelgem.

3.4.2

PROJECTEN, PLANNEN EN STUDIES

De projecten, plannen en studies die te maken hebben met ontsluiting, zijn terug te vinden bij de harde functies op macroen mesoniveau.

3.4.3

CONCLUSIES VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN

Vanuit de analyses zijn volgende elementen belangrijk mee op te nemen in het project:
-

uitbouwen van een traag netwerk

-

verhogen van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid voor zwakke weggebruikers

-

ontwikkelen van bovenlokale multimodale toegangspoorten zoals Q8 servicezone en lokale, secundaire poorten zoals
bijvoorbeeld Maasweg, Zwaaikom enz., rekening houdend met de verschillende verkeersmodi, parkeermogelijkheden
enz.

-

uitbreiden van het openbaar vervoer zoals de tramlijn tot Q8 en dit in relatie tot de toegangspoorten

-

aandacht besteden voor vrachtverkeer en lokaal verkeer

-

uitbouwen van infrastructuur voor meerdere functies, zowel woon-werkverkeer als recreatief verkeer.

dit document heeft niet het statuut van beslist beleid
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3.5

RECREATIE

3.5.1

BESTAANDE TOESTAND

Kaart 52

recreatie

De groene en landschappelijke rijkdom vormt de belangrijkste aantrekkingskracht voor de regio. Er is een divers recreatief
(mede)gebruik aanwezig in de Groenpool Antwerpen. Zo zijn de publieke bossen, waterpartijen, boomgaarden en kasteeldomeinen belangrijke attracties. De recreatieve ‘sterattracties’ zijn:
-

het Zevenbergenbos voor passieve recreatie met een Onze-Lieve-Vrouw-grot en een kinderboerderij

-

het provinciaal domein Vrieselhof voor passieve recreatie met het kasteel als museum, een restaurant, een bezoekerscentrum en nabij ook een manege

-

het kasteeldomein Bossenstein met een golf- en poloclub, een restaurant en een hotel

-

het Antitankkanaal en het Netekanaal als groene linten en voor water- en vissport

-

het spaarbekken en de Zwaaikom voor water- en vissport.

Net buiten de Groenpool Antwerpen treft men ook fort 2 aan met vijf musea en talloze verenigingen, het golfterrein Ternesse golf & Country club, het gemeentelijk domein Schildehof voor passieve recreatie en het provinciaal domein Rivierenhof.
In de Groenpool Antwerpen bevinden zich heel wat natuurlijke en bouwkundige parels die niet of moeilijk toegankelijk zijn
voor het publiek zoals het Muizenbos, tussen Maas en Moor, het fort van Oelegem als vleermuizenreservaat, het kasteeldomein Broechemhof enz.
In de regio komen heel wat thematische fietsroutes voor zoals bijvoorbeeld de Boomgaardroute, de Kastelenroute, het
jaagpad Netekanaal enz. Ook wandelpaden zijn er uitgebouwd zoals het internationaal Groot Routepad voor wandelaars
GR 12 Amsterdam - Parijs. Het provinciaal fietsknooppuntennetwerk dekt heel het gebied. Omwille van grote lijninfrastructuren is de oversteekbaarheid niet altijd even gemakkelijk en veilig.
Lokale sportinfrastructuur zoals voetbalvelden, sporthallen, pétanqueterreinen, tennisclubs, paardensport enz. is per
woonkern aanwezig. De golf- en poloclub in Bossenstein, surfen en zeilen VVW Broechem en de jachthaven VVW Emblem hebben een regionaal belang.
De recreatie is hoofdzakelijk dagrecreatie. Verblijfaccommodaties zijn vrij beperkt. Jeugdaccommodatie is mogelijk in het
provinciaal domein ‘Hulgenrode’ voor kinderopvang en naschoolse activiteiten in Wommelgem.

3.5.2

PROJECTEN, PLANNEN EN STUDIES

De projecten, plannen en studies die te maken hebben met recreatie zijn terug te vinden bij de zachte functies op macroniveau.

3.5.3

CONCLUSIES VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN

Volgende elementen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de Groenpool Antwerpen:
-

versterken van kleine landschapselementen en erfgoedelementen die mee bepalend zijn voor de identiteit van de
regio
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-

uitbouwen van primaire en secundaire toegangspoorten tot de attractiepolen in de Groenpool Antwerpen (eventueel
tot op regionaal niveau) zoals bijvoorbeeld Q8, de bossen van Ranst, de Antitankgracht, Maasweg enz.

-

versterken van het recreatief netwerk en verbinden van de attracties

-

behouden van diverse recreatievormen zoals wandelen, fietsen, vissen, watersport, golf enz. in combinatie met
groene infrastructuur

-

vergroten van het recreatief aanbod door bijvoorbeeld enkele private domeinen publiek te maken

-

beperken van zonevreemde recreatie in open ruimte

-

uitbouwen van dagrecreatie (voor de Antwerpenaar).

dit document heeft niet het statuut van beslist beleid
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III

VISIE
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1

INLEIDING

De uitwerking van de Groenpool Antwerpen vertrekt vanuit de bestaande toestand en houdt rekening met het beslist
beleid (BVR 17.07.2015: herbevestiging BVR 23.04.2004) betreffende een aantal in de nabije toekomst geplande projecten die zijn gelegen in het gebied:
-

de ontwikkeling van het toekomstig regionaal watergebonden bedrijventerrein Wommelgem - Ranst

-

het gewestelijk RUP Zwaaikom-Ranst

-

de verlenging van de tramlijn tot Q8 en de ontwikkeling van P&R zone op deze plek

-

de verbreding van E313 tot vijf rijstroken

-

de tweede spoorontsluiting volgens een geboorde tunnel tot aan bestaande spoorlijnen te Lier (voorkeur)

-

de aanleg van de nieuwe Maasweg

-

signaalgebied Kapelleveld II

-

bosontwikkeling ter hoogte van de bossen van Ranst

-

het gewestelijk RUP Tappelbeek (voormalig Broechem - Ranst).

dit document heeft niet het statuut van beslist beleid
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2

BOUWSTENEN VAN DE GROENPOOL ANTWERPEN

De concrete invulling van de doelstellingen wordt vormgegeven op basis van vier belangrijke thema’s
-

ecologie

-

recreatie

-

mobiliteit

-

landbouw.

De bouwstenen worden in dit hoofdstuk kort besproken. In de uitwerking van het wensbeeld komen zij meer uitgebreid
aan bod.

2.1

ECOLOGIE

Figuur 8

bouwstenen ecologie

De bouwstenen voor het ecologisch aspect betreffen de groenblauwe kerngebieden rond Ranst, Broechem en Oelegem
met te versterken bossen en groene corridors en hun samenhang door het wegwerken van de barrièrewerking van de
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harde infrastructuren. De grootste ecologische complexen zijn de bossen van Ranst (Zevenbergenbos, Muizenbos, Hoge
Aard, tussen Maas en Moor), de vallei van de Tappelbeek en het Antitankkanaal. Zij worden omzoomd door waardevolle
bosgebieden in de vallei van het Groot Schijn en van de Kleine Nete. Noord-zuidverbindingen tussen de ecologische
clusters zijn essentieel voor het optimaliseren van de ecologische waarde. Zij zijn gelinkt aan bestaande beekvalleien
zoals de Diepbeek / Keerbeek in het westen, de Merrebeek ter hoogte van de bossen van Ranst en de Tappelbeek / het
Antitankkanaal in het oosten. Ook bestaande bruggen kunnen worden ontwikkeld tot ecologische corridors om enkele
quick wins te verkrijgen zoals de brug over E313 ter hoogte van Vaartstraat en een verbinding ter hoogte van het Albertkanaal.

2.2

RECREATIE

Figuur 9

bouwstenen recreatie
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De recreatieve laag bestaat uit enkele recreatieve clusters die vandaag onafhankelijk functioneren. Het betreft veelal
kasteeldomeinen zoals Zevenbergen, Bossenstein, Vrieselhof en fort Oelegem, in combinatie met belangrijke natuurwaarden. In die zin ontstaat er een zekere samenhang tussen de clusters onderling. Zachte recreanten ontdekken de
pracht van de kasteelparken, de bossen en het cultureel erfgoed. Bossenstein en het Albertkanaal/spaarbekken zijn populair voor sporters. Er kan worden gestreefd naar grotere aaneengesloten clusters en meer kwaliteitsvolle verbindingen
tussen de clusters. Het uitbouwen van dagrecreatie voor de stedeling is hierbij het uitgangspunt.

2.3

ONTSLUITING

Figuur 10

bouwstenen ontsluiting

De Groenpool Antwerpen dient met alle vervoersmodi vlot bereikbaar te zijn. De servicezone Q8 zal na de doortrekking
van de tram een belangrijke primaire multimodale poortfunctie vervullen, zowel tot de stad Antwerpen als tot de Groenpool,. Op korte afstand van de overige op- en afritten van het hoger wegennet en nabij de dichtstbijzijnde attractiepolen
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moeten secundaire poorten worden voorzien met parkeerfaciliteiten van waaruit recreanten zich op het recreatief netwerk
kunnen begeven. Maasweg, de bossen van Ranst, de dorpskernen, het Boothuys aan Albertkanaal enz. zijn potentiële
secundaire poorten. Ook vanuit de verschillende dorpen moet een duidelijke link worden gelegd met het recreatief netwerk
en de toegangspoorten. Afhankelijk van de doelgroepen en het te bereiken gebied worden poorten voorzien voor de
nodige verkeersmodi (tram, bus, auto, fiets).

2.4

LANDBOUW

Figuur 11

bouwstenen landbouw

De professionele landbouwactiviteiten zijn voornamelijk geconcentreerd ten zuiden van E313 in de herbevestigde agrarische gebieden. Hier kunnen zij maximaal worden uitgebouwd en aansluiting vinden met de zuidrand Antwerpen. Ten
noorden van E313 treffen wij meer geïsoleerde landbouwclusters aan die sterk onder druk staan door nieuwe ontwikkelingen. Zij worden omsloten door grote eenheden natuur en zijn reeds vrij sterk geïntegreerd in de open ruimte structuur
door omschakeling naar meer extensieve activiteiten. Bijkomende verbreding en vernieuwing van landbouwactiviteiten zoals bio-landbouwbedrijven, korte keten, agro-forestry en CSA6 - kunnen deze landbouwgebieden leefbaar houden en

6

Community supported agriculture
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vrijwaren van verdere versnippering. Algemeen is de oprukkende verpaarding een bedreiging voor de traditionele landbouw.
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3
Kaart 61

WENSBEELD
wensbeeld voor de Groenpool Antwerpen synthese

De visie op de Groenpool Antwerpen en het ontwerpend onderzoek voor de deelgebieden (zie bijlage 1) worden vertaald
in een geïntegreerd ruimtelijk toekomstplan: het wensbeeld. In dit wensbeeld worden alle lopende planinitiatieven gevisualiseerd en geconfronteerd met de doelstellingen voor de Groenpool Antwerpen. Het wensbeeld mag niet worden beschouwd als een eindtoestandsplan maar brengt een aantal opportuniteiten en knelpunten in beeld en kan in die zin
dienen als basis voor verder overleg tussen de verschillende stakeholders.
Figuur 12

wensbeeld voor de Groenpool Antwerpen (hypothese)
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4

THEMATISCHE UITWERKING

4.1

ECOLOGIE

4.1.1

ECOLOGISCHE MATIRIX

Een ecologische matrix werd opgemaakt voor de invulling van instandhoudingsdoelstellingen en compensaties. Instandhoudingsdoelstellingen van vastgestelde natuurdoelen zijn het uitbreiden van boshabitats en het versterken van kernen
en populaties.
type

doel

eiken-beukenbos 9120

209 ha uitbreiding SBZ

elzenbroekbos 91E0

77 ha uitbreiding SBZ

vleermuizen

-

instandhouding en groei van populaties

-

kern fort van Oelegem (Antitankgracht - verbinding)

vissoorten

versterking

vogelsoorten

versterking

De opbouw van de ecologische matrix analyseert welke ecologische potenties in het gebied aanwezig zijn. Daarbij werd
geen rekening gehouden met actueel landgebruik, bestemming of eigendomsstructuur. Er wordt steeds gewerkt met het
ecologische climaxtype (bos), maar ieder bostype staat voor een ecoserie van mogelijke vegetaties (zie tabel 6) die op
die plaats kunnen worden gerealiseerd. Het uitgevoerd beheer bepaalt welk type dan in stand wordt gehouden.
Tabel 6

ecoseries in de Groenpool (de ecoseries zijn afgeleid uit Wouters et al. 2013, aangevuld met analyse van de habitatkaart en gebiedskennis)

bostypes
Elzenbroekbos (Habitat 91E0 s.l.)

vegetaties uit de ecoserie
wilgenstruweel (rbb sf)
natte ruigte (HT 6430, rbb hf)
grote zeggen vegetatie (rbb mc)
nat rietland (rbb mr)
dotterbloemgrasland / blauwgrasland (rbb hc / HT 6410)

Vogelkers-essenbos (zowel habitat 91E0_va

wilgenstruweel (rbb sf)

s.s. cfr. condities Muizenbos en omgeving als

natte ruigte (rbb hf, HT 6430)

habitat 91E0_va s.l., omvat ook ruigt-elzenbos)

dotterbloemgrasland / mesofiel grasland (rbb hc, HT 6510)

Vochtig bos (Eiken-haagbeukenbos HT9160)

ruigtevegetatie: boszomen (rbb hf)
vochtig schraalgrasland en mesofiel grasland (HT 6510)

Droog bos (Zuurminnend beukenbos HT 9120)

ruigtevegetatie: boszomen (rbb hf)
droog schraalgrasland, struisgrasgrasland (rbb ha)

Voor de begrenzing van de aandachtzones worden zo veel mogelijk goed herkenbare grenzen genomen (bij de bosuitbreiding telkens aangegeven via stramien: grens aan west/noord/oost/zuid zijde). Binnen deze begrenzingen werden alle
niet-bebouwde open ruimtes die potentieel in aanmerking komen voor bosuitbreiding en die geen habitat of regionaal
belangrijk biotoop (rbb) zijn, beschouwd naar ecologische potenties en randvoorwaarden. Daarbij moet rekening worden
gehouden dat de potenties worden ingeschat op basis van de abiotische condities, zonder eventuele beperkingen die
door het landgebruik worden opgelegd (voedselaanrijking, verdroging enz.). In een aantal gevallen zullen de potenties
door het landgebruik deels gehypothekeerd of zelfs gewijzigd zijn. Voor de locaties waar invulling van de ecologische
potenties gewenst is, moet verder detailonderzoek van de bodem bepalen in welke mate dit het geval is.
De bosuitbreidingszones geven aan waar bosuitbreiding ecologisch zinnig is. De potenties voor ecologische invulling
worden gecombineerd met de opgestelde randvoorwaarden die de analyseresultaten van de andere thema’s mee integreert (landschap, landbouw). Voor de aandachtszones ‘bosuitbreiding’ worden de actuele oppervlaktes bos aangegeven
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die al in de aandachtszone of in de aangrenzende boszones aanwezig zijn waarbij iedere beboste oppervlakte slechts
eenmaal kan worden geteld (indien een actueel beboste oppervlakte aan meerdere zijden uitbreidingsmogelijkheden
heeft, wordt de oppervlakte met andere woorden slechts bij één van de mogelijkheden geteld). Ook de maximale potentie
tot uitbreiding wordt nogmaals gegeven (in opgetelde vorm).
De natuurverbindingen (tabel 7) geven aan waar minimaal een ecologische verbinding aanwezig zou moeten zijn tussen
kerngebieden. Ecologische verbindingen moeten niet bestaan uit volledige oppervlaktes ingevulde natuur maar kunnen
ook bestaan uit stapstenen en verbindende elementen zoals kleine landschapselementen (KLE). Voor de bepaling van
de begrenzing van de breedte van de verbinding worden de ecoprofielen gevolgd zoals voor de provincie Antwerpen
opgemaakt (Grontmij 2013, zie tabel 2).
Waar relevant worden de doelsoorten benoemd. Niet alle mogelijke doelsoorten worden opgesomd (zie daarvoor de
bijlage 1 ‘doelsoorten en -vegetaties’ bij het eerste rapport), wel een aantal soorten die relevant zijn per diergroep en als
‘paraplusoort’ kunnen dienen.
Tabel 7

gehanteerde ecoprofielen voor natuurverbindingen (uit Grontmij 2013)

ecoprofiel

omschrijving

corridor:

corridor:

minimale

maximale on-

breedte

derbreking

halfopen

Corridor van struweel, bosjes, houtkanten of

100 m;

max. 1.000 m

landbouw-

houtwallen en bomenrijen (min. 5% van de

mag smaller

gebied

oppervlakte) en agrarisch gebied (akkers en

(min. 25 m)

graslanden).

over korte

In alle seizoenen dient er voldoende voedsel

afstand (tot

en dekking aanwezig te zijn. Dekking in de

1 km)

stapstenen

corridorverbinding
volstaat

vorm van stroken met overjarige grasachtige
vegetatie of laagblijvende struiken of hagen/houtkanten met een dichte ondergroei.
zuurstof-

Corridorverbinding met stapstenen, onderde-

(10/) 25 tot

rijke beken

len uit een totaal waterloopsysteem die per-

50 m

geen

minimale oppervlakte afhankelijk

manent watervoerend zijn.

van formaat water-

De corridor is een watervoerende waterloop

loop

met een goede waterkwaliteit en met goed

maximale afstand

doorzicht die vrij is van vismigratieknelpunten

tussen stapstenen is

en barrières. Er zijn flauwe oevers met moe-

500 m

rasplanten en waterplanten. De stapstenen
bestaan uit ondiepe plaatsen met een rijke
begroeiing met in het water groeiende moerasplanten en waterplanten.
bosranden

Corridor bestaande uit struweel met veel va-

25 - 50 m

25 - 50 m

riatie in structuur en geleidende lineaire land-

Corridorverbinding
volstaat

schapselementen zoals houtkanten, houtwallen of bosranden. Samenstelling uit inheemse
boom- en struiksoorten.
vochtige

Corridor met grote en kleine stapstenen be-

tot

staande uit vochtig tot nat bos met veel vari-

natte

bossen

100 - 150 m of
kleiner

minimale

51

opper-

vlakte: 2,25 ha tot
300 ha
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atie in structuur en geleidende lineaire land-

maximale

schapselementen van houtkanten of houtwal-

tussen stapstenen is

afstand

len.

1.500 m

De stapstenen bestaan uit vochtig bos en
struweel met soorten als els en wilg, en met
structuurrijke randen en open plekken.
droge bos-

Grote stapstenen en leefgebieden van droge

sen

bossen en struwelen.

teen- of leef-

vlakte: 5 ha tot 250 -

Structuurrijke randen en open plekken zijn

gebiedsver-

300 ha

aanwezig in de bossen. De stapstenen en

binding vol-

maximale afstand

leefgebieden moeten bestaan uit droge bos-

staat

en

struwelen

een staps-

sen. Zowel loofbos als naaldbos kunnen

minimale

opper-

tussen stapstenen is
1.000 m

voorkomen.
In de natuurverbindingen geven de potenties voor bosuitbreiding de mogelijkheid tot invulling van stapstenen (cfr . ecoseries) of voor invulling van verbindende elementen zoals KLE. De natuurverbindingen die zuidwaarts lopen strekken als
tentakels uit naar de zuidrand. N16 en de omliggende bebouwing vormen daar een belangrijke barrière. Faunamigratieknelpunten worden zo veel mogelijk benoemd. Oplossingen voor migratieknelpunten ter hoogte van infrastructuur worden enkel voor de verbindingen in de focusgebieden verder in detail uitgewerkt. In een aantal gevallen geven de zones
voor bosuitbreiding ook invulling aan de noodzakelijke natuurverbinding. In die gevallen moet prioritair worden bekeken
of bosuitbreiding haalbaar is aangezien dat tot een duurzamere ecologische versterking leidt.
De voorlopige cijfers wat betreft compensaties gerelateerd aan geplande processen, zijn:
-

E313: 10,85 ha bos compensatie binnen speciale beschermingszones (SBZ)

-

Zwaaikom: 19 ha (aanpassing focusgebied?) 6430, 9120, 91E0, rbbHf, rbbMr, rbbMc, rbbHc, rbbSf

-

te ontwikkelen Wommelgem - Ranst: te bepalen, grootteorde 40 - 50 ha?

Een richtcijfer voor de gehele Groenpool Antwerpen is 80 ha.

4.1.2

AANDACHTSZONES VOOR BOSUITBREIDING

Gedetailleerde informatie over de aandachtszones voor bosuitbreiding is terug te vinden in bijlage 5. Hierin worden de
randvoorwaarden, opmerkingen, actuele oppervlakte bos, maximale potenties voor uitbreiding en doelsoorten per aandachtszone in tabelvorm weergegeven.
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ZEER GOEDE POTENTIES VOOR BOSUITREIDING

GOEDE POTENTIES VOOR BOSUITREIDING

Het gebied tussen Maas en Moor heeft goede potenties voor bosuitbreiding. Een afweging moet worden gemaakt met
het doelhabitat (natte ruigte / bos). De isolatie van dit gebied moet worden opgeheven. Een drainage door Grote Merrebeek en de vervuiling ervan moeten worden aangepakt.
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BEPERKTERE POTENTIES VOOR BOSUITBREIDING

Deze zones zijn omwille van hun landgebruik, bestemming en/of landschapsbescherming minder geschikt voor bosuitbreiding. Hier kan bebossing op vrijwillige basis gebeuren en/of vorm worden gegeven door middel van kleinschalige
landschapselementen op perceelsgrenzen en/of ecologische geleiding van doelsoorten.
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CONCLUSIE VOOR DE AANDACHTSZONES VOOR BOSUITBREIDING

Theoretisch zijn de potenties aanwezig om aan een belangrijke bosuitbreiding te doen die de benodigde versterking van
de boskernen op duurzame wijze mogelijk kan maken. In praktijk blijken bestemmingen en landgebruik belangrijke randvoorwaarden op te leggen zodat slechts enkele zones een zeer goede potentie voor bosuitbreiding hebben. Dat neemt
niet weg dat het ook in de andere zones belangrijk is om de ecologische relaties te versterken. Bosuitbreiding en landschapsecologische inrichting en versterking met behulp van kleine landschapselementen moeten er daarom worden nagestreefd.
De potenties voor de ecoserie van het elzen-vogelkersbos zoals voorkomend in het Muizenbos (met ondiepe schelpenrijke laag) zijn vrij goed aanwezig. De randbemerking wordt daarbij gemaakt dat de schelpenlaag op verschillende dieptes
kan voorkomen en dat er dus nog wel lokale verschillen kunnen zijn.
Voor de ecoserie ‘elzenbroekbos’ zijn de potenties beperkt tot de vallei van de Tappelbeek (zowel in het noordelijk als in
het zuidelijk aandachtsgebied). Dat houdt in dat de realisatie van open vegetatietypes uit die ecoserie voornamelijk daar
zal moeten worden gezocht.

4.1.3

AANDACHTSZONES VOOR NATUURVERBINDINGEN

Gedetailleerde informatie over de aandachtszones voor natuurverbindingen is terug te vinden als bijlage 5. Hierin worden
de randvoorwaarden, opmerkingen, conclusies en doelsoorten per aandachtszone in tabelvorm weergegeven.

(ZEER) GOEDE POTENTIES VOOR NATUURVERBINDINGEN
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BEPERKTERE POTENTIES VOOR NATUURVERBINDINGEN

CONCLUSIE VOOR DE AANDACHTSZONES VOOR NATUURVERBINDINGEN

Prioritaire ecologische verbindingen zijn in de eerste plaats de beekvalleien. Het Groot Schijn en de Tappelbeek (en de
Antitankgracht) vervullen daarbij naast de lokale rol ook een belangrijke bovenlokale rol. Zij verdienen daarom alle prioriteit voor een kwaliteitsvolle invulling. De Diepbeek/Keerbeek, de Moerbeek, de Hogenaardseloop en gedeeltelijk ook de
Grote en Kleine Merrebeek leggen noodzakelijke verbindingen tussen de kerngebieden. Waar natuurverbindingen samenvallen met kerngebieden of met potentiële bosuitbreidingsgebieden, moet er steeds worden gestreefd naar de ecologisch meest optimale invulling.
Waar verbindingen werden/worden verbroken, is er nood aan de realisatie van vervangende nieuwe verbindingen. Over
Albertkanaal bestaan actueel geen droge verbindingen. Ook de natte verbindingen zijn niet gerealiseerd. De uitvoering
van ontsnipperingsmaatregelen aan de Tappelbeek, aan Maasweg (nieuwe verbinding) en aan het Groot Schijn kunnen
daar verandering in brengen. Dat geldt ook voor de verbindingen over/onder E313. De bruggen van Vaartstraat en Broechemhof kunnen worden omgebouwd tot bermbruggen zodat de droge verbindingen kunnen worden gerealiseerd. Op
deze manier kunnen de verbindingen over het Albertkanaal het best renderen. Bij werken aan E313 moeten ook de
onderdoorgangen van de waterlopen worden geoptimaliseerd voor migratie. Ontsnippering moet immers integraal worden
aangepakt om het gewenst resultaat te kunnen bereiken. Zo niet worden genomen maatregelen al van in de beginfase
deels gehypothekeerd. Ook bij verdere ruimtelijke invulling van nieuwe industriegebieden moet hier van bij de aanlegfase
rekening mee worden gehouden.
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Figuur 13

mogelijke uitwerking faunapassage ter hoogte van E313 en Hogenaardseloop (hypothese)

Figuur 14

mogelijke uitwerking natuurverbinding ter hoogte van Albertkanaal en Zwaaikom Ranst (hypothese)
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SAMENVATTING

Binnen de Groenpool liggen meerdere natuurkernen in VEN en/of habitatrichtlijngebied waarin de bestaande natuurwaarden maximaal moeten worden versterkt en uitgebouwd in functie van de vastgestelde natuurdoelen. Een combinatie met
laagdynamische recreatieve functies kan verder worden onderzocht. Het betreft volgende zones:
-

Boscomplex van Ranst

-

Hoge Aard

-

Maas en Moor

-

Bossenstein

-

Tappelbeek zuid

-

Tappelbeek noord.

4.1.4

ZOEKZONES VOOR NATUURUITBREIDING

Binnen de Groenpool Antwerpen wordt gezocht naar circa 100 ha natuuruitbreiding binnen zeven zoekzones. De zoekzones werden geselecteerd op basis van de aanwezige abiotische condities en de potenties om de tot doel gestelde
natuurwaarden te ontwikkelen, aansluitend bij de bestaande natuurkernen. In deze gebieden wordt gestreefd naar een
maximale uitbouw van de groene kwaliteiten alsook de versterking van de ruimtelijke cohesie en robuustheid van het
natuurnetwerk. Dit kan de instandhoudingstaakstellingen ten goede komen. Deze natuuruitbreidingen zijn bijkomend direct gekoppeld aan lopende projecten betreffende infrastructuur en economie waarbij natuurcompensaties moeten worden gerealiseerd. Daarnaast wordt ook nagedacht over recreatieve mogelijkheden (speelbos, picknickplaatsen, ruiterpaden enz.). Onderstaande zones komen in aanmerking:
-

Hoge Keer en Lage Keer

-

Schawijkstraat

-

Hoge Aard

-

tussen Maas en Moor / Maasweg

-

Tappelbeek noord

-

Tappelbeek zuid (Broechem - Ranst).

4.1.5

PRIMAIRE NATUURVERBINDINGEN

Om de bestaande ecologisch waardevolle gebieden met elkaar te verbinden, worden een aantal primaire natuurverbindingen geselecteerd. De natuurverbindingen zijn noodzakelijke onderdelen van de groene structuur en dragen bij tot de
instandhoudingsdoelstellingen en opgelegde natuurcompensaties voor lopende (ENA-)projecten. De technische vereisten
en de doelsoorten worden meer gedetailleerd beschreven in bijlage 5 van dit rapport. Het betreft volgende verbindingen:
-

Tappelbeek

-

Groot Schijn

-

Diepbeek - Keerbeek

-

Wommelgem -Ranst

-

Hogenaardseloop - Kleine Merrebeek

-

Grote Merrebeek

-

Maasweg - Albertkanaal

-

Moerbeek

-

Antitankgracht.

dit document heeft niet het statuut van beslist beleid
maar ontwerpend onderzoek

58

OMGEVING – HESSELTEER . 18 december 2018 . 17022_TK_eindrapport

Figuur 15

synthesefiguur

De Groenpool Antwerpen heeft op vlak van ecologie heel wat potenties:
-

37 ha prioritaire bosuitbreiding

-

139 ha prioritaire bosuitbreiding en kleine landschapselementen

-

44 ha (klein percentage) kleine landschapselementen

-

33 ha (14 ha) natuurverbinding (inclusief Kapelleveld II).

4.2

LANDBOUW

4.2.1

CONTEXT

Naast de ecologische kwaliteiten van de Groenpool Antwerpen is het belangrijk de landbouwgebieden niet (nog meer)
naar de achtergrond te schuiven. Er zullen reeds heel wat landbouwgronden verloren gaan door het toekomstig gepland
regionaal bedrijventerrein Wommelgem - Ranst. De Vlaamse regering heeft beslist deze landbouwgronden op te heffen
voor de ontwikkeling van een grootschalig bedrijventerrein die noodzakelijk is voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.
Daarnaast moeten landbouwgebieden vaak wijken voor overige harde functies zoals bebouwing en industrie maar ook
om te kunnen voldoen aan natuurdoelstellingen die worden opgelegd ter compensatie van nieuwe ontwikkelingen en/of
om te voldoen aan Europese en Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen. Omwille van deze redenen is het dan ook de
bedoeling de resterende agrarische gronden zoveel mogelijk te bewaren voor de professionele landbouw. Zeker richting
de Zuidrand Antwerpen is het aaneengesloten karakter van de landbouwgronden zeer opvallend en belangrijk te bewaren.
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4.2.2

SAMENSPORING MET DE ECOLOGISCHE DRAGER

Om de resterende landbouwgebieden zo weinig mogelijk te verstoren, worden geen bosuitbreidingen voorgesteld in het
herbevestigd agrarisch gebied. Aan de hand van ‘kleinere’ maatregelen zoals de versterking en ontwikkeling van kleine
landschapselementen en natuurverbindingen, gekoppeld aan bestaande waterlopen, en groene linken kunnen enerzijds
de ecologische kwaliteiten van de Groenpool Antwerpen worden versterkt en anderzijds de professionele landbouwactiviteit ‘ongehinderd’ verder plaatsvinden. Het zuidelijk gebied van de Groenpool Antwerpen is bijna volledig herbevestigd
agrarisch gebied. Ecologisch milderende maatregelen zijn hier dan ook moeilijker en minder wenselijk te realiseren. Daarenboven wordt er gestreefd naar kwalitatieve ecologische doelstellingen waarbij bosuitbreidingen gekoppeld zijn aan
bestaande boscomplexen. Deze bosrijke zones zijn zo goed als afwezig in de landbouwgebieden.

4.2.3

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

De landbouwgebieden worden gekenmerkt door een vrij open landschap, uitgezonderd de fruit- en boomgaarden en/of
de glastuinbouwserres. Het is essentieel dit open karakter te vrijwaren om de landschapsdiversiteit te garanderen voor
de toekomst. Het zuidelijk gebied - aansluitend op de Zuidrand Antwerpen - is een geschikt gebied voor glastuinbouw.
Ranst is namelijk aangeduid als provinciaal concentratiegebied voor glastuinbouw in het ruimtelijk structuurplan provincie
Antwerpen. Glastuinbouw is een harde functie in de open ruimte maar kan door clustering en goede landschappelijke
inpassing een beperkte impact hebben op de Groenpool Antwerpen. De glastuinbouwstudie van de provincie Antwerpen
streeft er naar de bestaande glastuinbouwbedrijven te clusteren op geschikte locaties, mee op zoek te gaan naar andere
teelten op minder geschikte locaties en/of de weinig geschikte bedrijven te verhuizen. In de Groenpool Antwerpen is er
slechts één actieve grootschalige glastuinbouwer (tomatenkweker) ten zuiden van Broechemhof. In de toekomst zou de
tuinbouwer nood kunnen hebben aan uitbreiding. De overige serres zijn veeleer kleinschalig of dienen ter ondersteuning
van boomkwekers en fruittelers (bijvoorbeeld ter overwintering). Enkele van deze bedrijven zullen in de toekomst moeten
overschakelen naar andere teelten zoals asperges, veldsla enz. om te kunnen overleven. Dergelijke landbouwinnovaties
en -ontwikkelingen moeten kwalitatief worden ingepast in het landschap waarbij de serres kunnen worden ‘gebufferd’ met
kleine landschapselementen. Door grote serres te clusteren wordt de versnippering van de open ruimte beperkter. Dit
verhoogt tevens de efficiëntie van de landbouwbedrijven dankzij de bundeling van voorzieningen, infrastructuur enz.

4.3

RECREATIE

Dankzij de (versterking van de) ecologische kwaliteiten en de grote landschapsdiversiteit van de Groenpool Antwerpen is
recreatief medegebruik gepast en wenselijk. Zo gaat er meer aandacht naar dit gebied dat heel wat kwaliteiten bevat die
vandaag niet zo gekend zijn. De Groenpool Antwerpen wordt dan niet meer gezien als een gebied met enkel harde
infrastructuren maar als een aangename plek om zich te ontspannen.

4.3.1

CONTEXT
BESTAAND WANDEL- EN FIETSNETWERK

Vandaag zijn er al enkele fiets- en wandelroutes doorheen de Groenpool Antwerpen en zijn omgeving. Opvallend is dat
in het gebied geen wandelknooppuntennetwerk aanwezig is maar enkel thematische wandelroutes zoals 4-kerkenpad,
Zevenbergroute, Jules Persijnspad enz. Ten noorden van Albertkanaal ter hoogte van Vrieselhof, Schilde enz. is er wel
een wandelknooppuntennetwerk aanwezig.
Het recreatief fietsknooppuntennetwerk is langs beide zijden van Albertkanaal aanwezig. Fietsknooppunten 55, 5, 35, 50,
64, 85, 77 en 79 liggen in de Groenpool Antwerpen. Naast het knooppuntennetwerk zijn er ook thematische fietsroutes
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zoals de monumentenroutes, antitankroute (fortengordel) enz. Recent heeft de gemeente Ranst een nieuwe thematische
fietsroute ontwikkeld: de bloesem- en fruitroute.
In het gebied liggen er functionele fietsassen. De belangrijkste functionele fietsverbinding - fiets-o-strade - is gelegen aan
het Albertkanaal. Een opvallend knelpunt in de gemeente Ranst is de beperkte fietsconnectiviteit tussen de verschillende
dorpskernen.

BESTAANDE ATTRACTIES EN VOORZIENINGEN

Naast recreatieve routes bevat de Groenpool Antwerpen een groot gediversifieerd aanbod aan recreatiepolen waarvan
de ene meer publiek toegankelijk is dan de andere. De grootste publieke attracties zijn het Zevenbergenbos met een
speelbos en de thuisverkoop ’t Stalleke (pomdamoor) ten westen van het golfterrein Bossenstein. Hier kunnen streekproducten worden gekocht, kan een bezoek worden gemaakt aan de fruitboer enz. Privatieve maar ook zeer aantrekkelijke
voorzieningen in het gebied zijn het kasteel Zevenbergen - een bezinningshuis - en de golfclub met hotel en restaurant
Bossenstein. Naast deze grote attractiepolen zijn er ook nog andere voorzieningen voor een specifiek doelpubliek: watersportclub op het spaarbekken, BMX Ranst, maneges enz. Opvallend zijn de weinig tot niet aanwezige voorzieningen
tussen het Albertkanaal en de autosnelweg. Horeca is vooral gesitueerd in de dorpskernen. Tussen de verschillende
attractiepolen ontbreekt er een zekere connectiviteit waardoor elke attractie op zich staat en dus weinig kan interfereren
met omliggende voorzieningen.
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4.3.2

BELEVINGSROUTE

Om de Groenpool Antwerpen recreatief toegankelijk te maken en de landschapsbeleving optimaal te verzekeren wordt
de uitbouw van een belevingsroute voorgesteld. Deze lus is in totaal 17 km lang. Dankzij deze vorm kan men de route op
verschillende plaatsen starten. Er worden een aantal shortcuts voorzien zodat elke recreant de mogelijkheid heeft zijn
route af te stemmen in functie van het type landschap, de aanwezige bezienswaardigheden en de afstand. Om de belevingsroute zo kwalitatief mogelijk in te richten worden enkele nieuwe voorzieningen voorgesteld. Zo wordt er aan elk
startpunt - primaire of secundaire toegangspoort - een ‘infopunt’ voorzien. Dit kan in de vorm van een informatiebord,
infozuil enz. waar de recreant de mogelijkheid krijgt informatie te ontvangen - al dan niet aan de hand van een brochure
en kaart - over de belevingsroute en de Groenpool Antwerpen.
Er ontbreekt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om iets te drinken en/of te eten. Afhankelijk van het type landschap
en de ecologische draagkracht worden deze diverse rustpunten verspreid over de route aangeboden. De belevingsroute
moet een zo wijd mogelijk doelpubliek proberen aan te trekken. Omdat gezinnen met kinderen een belangrijke doelgroep
vormen, wordt de aanleg van een tweede speelbos voorgesteld ter hoogte van de verkeerswisselaar.
Indien er in de toekomst een landbouwbedrijf leeg gaat staan, nood heeft aan een herbestemming of medegebruik wordt
aangeraden deze hoeve te gebruiken voor hoevetoerisme. Dit kan de vorm aannemen van een zorgboerderij of een van
een hoeve met overnachtingsmogelijkheid. Er is een inspanning nodig om de verblijfsrecreatie in de Antwerpse Kempen
te verbeteren. Overnachtingsmogelijkheden zijn nu vooral te vinden in de dorpskernen. Desalniettemin kan een leegstaande hoeve of een deeltijds gebruikt landbouwbedrijf worden ingericht tot een bed & breakfast, een gastenwoning enz.
Dit verhoogt de populariteit van de agrarische gebieden. Ook is er een toenemende vraag naar zorgboerderijen waarbij
de stedeling de drukte tracht te ontvluchten en/of een kwetsbare groep kan worden opgevangen op een actieve boerderij.
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MISSING LINKS

De belevingsroute is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande wandelpaden, thematische wandelroutes enz. Desondanks
zijn er een aantal missing links. Aan de vallei van de Tappelbeek is er nood aan een duidelijk nieuw pad. Vandaag is dit
gebied door praktisch niemand gekend wegens de moeilijke toegankelijkheid. Het is belangrijk dit te verbeteren zodat
deze vallei in het recreatief verhaal een plaats kan krijgen. Ter hoogte van Maas en Moor is er eveneens een nieuwe
verbinding nodig parallel aan E34. Aan het golfterrein Bossenstein zijn er heel wat wegen die weinig aantrekkelijk zijn
voor trage weggebruikers. Er wordt voorgesteld om langs de perceelgrenzen van het landbouwgebied ter hoogte van
Safipad een oost-west georiënteerd pad aan te leggen dat het Safipad met de dreef van het kasteel Bossenstein verbindt,
zonder de landbouwactiviteit in de weg te staan of het golfterrein te doorkruisen. Zo wordt Bistweg vermeden die vaak
met hoge snelheden wordt bereden.

FIETSROUTE EN RELATIE MET DE OMGEVING

De Groenpool Antwerpen is een schakelgebied in een ruimere omgeving. Een wandelbelevingsroute is mogelijk in het
gebied zelf maar het gebied is te klein voor een kwalitatieve fietsbelevingsroute. Er zijn vele bestaande, mooie recreatieve
fietsroutes in de omgeving zoals de Antitankroute met de fortengordel zodat de link met de omgeving essentieel is. Zo
wordt een fietsroute voorgesteld die de Groenpool Antwerpen doorkruist en langs bestaande en nieuw voorgestelde voorzieningen gelegen is. De route maakt gebruik van de aanbevolen eco-recreaduct ter hoogte van de zwaaikom om het
Albertkanaal over te steken en zo aan te sluiten op het fietsknooppuntennetwerk ter hoogte van het Vrieselhof en de vallei
van het Groot Schijn.

4.3.3

SAMENSPORING MET DE ECOLOGISCHE DRAGER

De belevingsroute tracht de Groenpool Antwerpen niet alleen aantrekkelijk te maken voor lokale inwoners maar ook voor
de omgeving. Belangrijk hierbij is dat het recreatief medegebruik ondergeschikt blijft aan de ecologische doelstellingen
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en kwaliteiten van het gebied. In het voorstel van de belevingsroute is rekening gehouden met de ecologische kwetsbaarheid. Zo wordt recreatie vermeden in het Muizenbos en ten zuiden van het klein spaarbekken waar een belangrijke ecologische verbinding moet worden gecreëerd. Om de natuurwaardevolle gebieden zo veel mogelijk te sparen van overlast
door recreanten, is een duidelijke padenstructuur essentieel samen met basisvoorzieningen zoals vuilnisbakken, zitbanken enz. Dit leidt de recreant naar de zones die geschikt zijn voor recreatief medegebruik en worden de ecologische,
landschappelijke en landbouwkwaliteiten zo weinig mogelijk verstoord.
Figuur 16

wensbeeld mogelijke inrichting toegangszone zwaaikom (hypothese)

4.4

MOBILITEIT

4.4.1

CONTEXT

Door de vele geplande ontwikkelingen binnen de overlegplatformen ENA en Poort Oost is de ontsluiting van de Groenpool
Antwerpen een groot aandachtspunt. Het gebied moet zowel voor woon-werk verkeer maar zeker ook voor recreatieve
doeleinden goed en duurzaam bereikbaar zijn. E313 en E34 die er dwars doorheen, lopen zijn zeer drukke verkeersaders.
Om het gebied beter te ontsluiten zijn toegangspoorten van verschillende schaalniveaus en met verschillende voorzieningen nodig.
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Figuur 17

wensbeeld Groenpool Antwerpen, uitwerking mobiliteit

4.4.2

TOEGANGSPOORTEN

Twee toegangspoorten tot de Groenpool Antwerpen worden aangeduid en via ontwerpend onderzoek uitgewerkt. De
dienstenzone Poort Antwerpen, ter hoogte van het huidig Q8 servicestation, wordt uitgebouwd tot een voorstadspoort
enerzijds en tot een toegangspoort voor de Groenpool anderzijds. Het transferium bevat een stadsrandparking, een lokale
parking, een nieuwe tramhalte en een ontwikkelbaar programma (niet concurrentieel met het stadscentrum). De poort
moet uitgroeien tot één van de belangrijkste instappunten voor recreatie in deze regio. Om die reden worden tevens
mogelijkheden voor fietsverhuur en deelfietsen, mogelijk in gecombineerd gebruik met de nieuwe bedrijvenzone, aangeboden.
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Figuur 18

ontwerpend onderzoek dienstenzone Poort Antwerpen (hypothese)

De tweede belangrijke poort bestaat uit de afrittencomplexen van Oelegem en Massenhoven die samen de toegangen
aan de oostzijde vormen tot de Groenpool Antwerpen. De reeds aanwezige carpoolparkings kunnen worden ingezet voor
bezoekers van het gebied. Daarnaast worden deze afrittencomplexen op termijn uitgebouwd als openbaar vervoerknooppunten (met snelbussen op de snelwegen of een doorgetrokken tramlijn). Een kwaliteitsvolle verbinding met het wandelnetwerk in het gebied of het aanbod van bijvoorbeeld een deelfietsensysteem moet zachte recreanten in de regio aantrekken. Daarnaast worden de poorten op een herkenbare manier ingericht met meubilair (banken, vuilbakken), een fietsparking en een overzichtskaart of signalisatiebord.
Naast de toegangspoorten is er binnen de Groenpool Antwerpen op twee plaatsen nood aan een gecombineerde, kwaliteitsvolle ecologische en recreatieve verbinding. Het betreft enerzijds een overbrugging van E313 ter hoogte van de poort
‘Lage Keer’ en anderzijds een overbrugging van het Albertkanaal ter hoogte van de zwaaikom Ranst. Voor wat betreft de
overbrugging van het Albertkanaal moet de haalbaarheid van de verbinding op de voorgestelde locatie nog verder worden
onderzocht. Als minimaal alternatief is een ecologische verbinding in de berm van de bestaande brug van E34 over het
Albertkanaal noodzakelijk. Een gecombineerd verhaal (ecoduct/recreatie) is daar evenwel niet mogelijk.
Naast de toegangspoorten worden eveneens zes lokale instappunten ingericht. Zij worden uitgerust met een fietsparking,
een toegangsbord, zitmeubilair, vuilbakken en een kleinschalige parking. Het betreft onderstaande locaties:
-

Boerenkrijglaan

-

Zevenbergen

-

Bossenstein

-

Boothuys

-

Maas en Moor.
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4.4.3

FUNCTIONELE FIETSVERBINDINGEN

De functionele fietsverbindingen vormen belangrijke invalscorridors voor recreatief bezoek. De bestaande en ingeplande
functionele fietsroutes worden optimaal verbonden met de verschillende poorten en lokale instappunten. Het betreft volgende routes:
-

fietsostrade E313 Antwerpen - poort ‘Lage Keer’

-

fietsostrade Albertkanaal Antwerpen - poort ‘Lage Keer’

-

fiets-o-strade Albertkanaal noord - poort ‘Massenhoven’

-

fiets-o-strade Albertkanaal zuid - poort ‘Massenhoven’

-

functionele fietsroute Groenpool - Lier (Safi-fietspad).

In functie van de continuïteit van het functioneel fietsnetwerk moet een aantal functionele doortochten in de Groenpool
Antwerpen verder worden onderzocht. Het gaat specifiek om de verbinding tussen de westelijke fiets-o-strades (E313 en
Albertkanaal) met de oostelijke fiets-o-strade langs het kanaal en met de functionele verbinding Lier - Oelegem. Deze
doortochten zijn afhankelijk van de inrichting van de bedrijvenzone Wommelgem - Ranst en de eventuele afleiding van
de fiets-o-strade in functie van watergebonden activiteiten.

4.4.4

SAMENSPORING MET DE ECOLOGISCHE DRAGER

De ontwikkeling van bijkomende infrastructuur en toegangspoorten staat strikt genomen tegenover de doelstellingen van
de Groenpool Antwerpen. Desondanks hun hard karakter wordt ingezet op traag vervoer en op de bundeling van infrastructuur op strategische plaatsen waar de ecologische kwetsbaarheid en kwaliteiten minder aanwezig zijn. Ter compensatie van deze ontsluitingsmaatregelen worden bijkomend ecologische taakstellingen opgelegd zodat de Groenpool blijft
inzetten op een aaneengesloten waardevol natuurgebied.
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IV

ONTWIKKELINGSPROGRAMMA
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1
Kaart 53

INLEIDING
ontwikkelingsprogramma Groenpool Antwerpen

Het ontwikkelingsprogramma bevat een beschrijving van de prioritaire elementen van de Groenpool Antwerpen en wordt
opgebouwd op basis van ‘9 uitdagingen voor de Groenpool Antwerpen’. Achter elke ambitie schuilen verschillende acties
die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van een ecologisch performant en samenhangend open ruimte gebied
ten oosten van Antwerpen met een maximale meerwaarde op vlak van recreatie, mobiliteit en landbouw, rekening houdend met de vooropgestelde industriële en infrastructurele ontwikkelingen. Een meer gedetailleerde actielijst per ambitie
is opgenomen als bijlage 2 bij dit rapport.
Figuur 19

ontwikkelingsprogramma Groenpool Antwerpen
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2
2.1

NEGEN UITDAGINGEN VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN
50 HA BIJKOMENDE NATUUR- EN BOSGEBIEDEN

Binnen de perimeter van de Groenpool Antwerpen is er vandaag reeds circa 100 ha bos- en natuurgebied aanwezig. De
ambitie is om in de komende jaren ongeveer 50 ha bijkomend bos- en natuurgebied te gaan ontwikkelen. Dit zal van de
het gebied een groot aaneengesloten natuurgeheel maken. De realisatie hiervan gebeurt op verschillende manieren. Het
betreft enerzijds optimalisaties binnen de bestaande natuurkernen waarin de bestaande natuurwaarden maximaal moeten
worden versterkt en uitgebouwd in functie van de vastgestelde natuurdoelen. Anderzijds selecteert het verkennend onderzoek eveneens zeven zoekzones (in totaal circa 100 ha) waar er een groot potentieel is voor bijkomende natuurontwikkeling. Een deel van de realisatie gebeurt in het kader van de compensatierichtlijn. Geplande infrastructuurwerken en
de aanleg van nieuwe bedrijvenzones gaan gepaard met natuur- en boscompensatie.

2.2

TIEN NIEUWE NATUURVERBINDINGEN

De infrastructuren vormen vaak een belangrijke barrière voor de migratie van verschillende diersoorten. Om de verschillende ecologisch waardevolle gebieden met elkaar te verbinden, selecteren wij tien nieuwe natuurverbindingen die noodzakelijke onderdelen vormen van de groene structuur. De technische vereisten en de doelsoorten van de verbindingen
zijn afhankelijk van de specifieke locatie (zie ook bijlage 5).

2.3

TWEE GECOMBINEERDE ECOLOGISCHE EN RECREATIEVE VERBINDINGEN

Op twee plaatsen binnen de Groenpool Antwerpen is er nood aan een gecombineerde, kwaliteitsvolle ecologische en
recreatieve verbinding. Het betreft enerzijds een verbinding ter hoogte van de dienstenzone Poort Antwerpen aan E313
en anderzijds een verbinding ter hoogte van het Albertkanaal aan de zwaaikom in Ranst. Voor wat betreft de vormgeving
van deze verbindingen is verder onderzoek noodzakelijk om de technische alternatieven af te wegen ten opzichte van de
(maatschappelijke) kosten en baten.

2.4

DRIE HOOFDTOEGANGSPOORTEN TOT DE GROENPOOL ANTWERPEN

De Groenpool Antwerpen kan uitgroeien tot een belangrijke trekpleister voor recreanten uit de ruimere regio. Het is belangrijk om in dit verband na te denken over een kwaliteitsvolle mobiliteitsverbinding. De ‘dienstenzone Poort Antwerpen’,
ter hoogte van het Q8 servicestation wordt uitgebouwd tot een voorstadspoort enerzijds en een toegangspoort tot de
Groenpool Antwerpen anderzijds. De dienstenzone Poort Antwerpen bevat een stadsrandparking, een lokale parking,
een nieuwe tramhalte en bijkomende functies. De poort moet uitgroeien tot één van de belangrijkste instappunten voor
recreatie in deze regio. Om die reden worden tevens mogelijkheden voor fietsverhuur en deelfietsen, in gecombineerd
gebruik met de nieuwe bedrijvenzone, verder onderzocht.
De afrittencomplexen van Oelegem en Massenhoven vormen de twee secundaire toegangen tot de Groenpool Antwerpen. De reeds aanwezige carpoolparkings kunnen worden ingezet voor bezoekers. Daarnaast worden deze afrittencomplexen op termijn tevens uitgebouwd als openbaar vervoersknooppunten (met snelbussen op de snelwegen of een doorgetrokken tramlijn). Een kwaliteitsvolle verbinding met het wandelnetwerk in de Groenpool of de voorziening van bijvoorbeeld een deelfietsensysteem moet recreanten in de regio aantrekken. Dit kan gepaard gaan met een inpassing van
kleinschalige functies. Daarnaast worden de poorten op een herkenbare en aantrekkelijke manier ingericht.
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2.5

TIEN KILOMETER NIEUWE FUNCTIONELE FIETSVERBINDINGEN

In functie van de continuïteit van het functioneel fietsnetwerk komt een aantal nieuwe verbindingen in de Groenpool Antwerpen. Het gaat specifiek om de verbinding tussen de westelijk fiets-o-strades (E313 en Albertkanaal) met de oostelijke
fiets-o-strade langs het kanaal en de functionele verbinding Lier - Oelegem. Deze verbindingen zijn deels afhankelijk van
de inrichting van de bedrijvenzone Wommelgem - Ranst en de eventuele afleiding van de fiets-o-strade in functie van
watergebonden activiteiten. Er is eveneens een verbinding nodig ten noorden van het Albertkanaal die rekening houdt
met de komst van een nieuwe bedrijvenzone.

2.6

KWALITEITSVOL FIETS- EN WANDELNETWERK

Een recreatieve fiets- en wandellus verbindt de verschillende gebieden in de Groenpool Antwerpen. De route is herkenbaar, volgt maximaal de bestaande padenstructuur en loopt langsheen bestaande en nieuwe bezienswaardigheden. Op
plaatsen waar dit voor de natuur belangrijk is, kan de fietsroute een ander parcours volgen dan de wandelroute. De route
vormt de drager van de recreatieve ontsluiting van de Groenpool Antwerpen. Bestaande attractiepolen en nieuwe recreatief/toeristische functies enten zich op deze route. Er worden inrichtingselementen en meubilair voorzien die zich richten
op natuurbeleving en -educatie. Vanaf deze fiets- en wandellus vertrekken vlotte verbindingen naar de omliggende dorpskernen en toegangspoorten.

2.7

ACHT LOKALE TOEGANGSPORTALEN

De lokale toegangsportalen zorgen voor een goede verbinding tussen de Groenpool Antwerpen en de omliggende woonkernen. Op die manier kunnen omwonenden maximaal gebruik maken van dit grote aaneengesloten groengebied om te
wandelen, recreëren en sporten. De inrichting van deze routes en instappunten houdt rekening met de landschappelijke
inpassing, integratie van erfgoed en de uitbouw van lokale recreatieve acitiviteiten. De toegangsportalen kunnen eveneens worden uitgerust met een fietsparking, een toegangsbord, zitmeubilair, vuilbakken en een kleinschalige parking.

2.8

INTEGRATIE VAN 200 HA LANDBOUWACTIVITEITEN

In het zuiden van de Groenpool Antwerpen wordt gezocht naar een integratie van de landbouwactiviteiten met de recreatieve en ecologische objectieven. Enerzijds wordt de ruimtelijke en landschappelijke integratie van het agrarisch patrimonium nagestreefd met herstel van kleine landschapselementen (grachten, beekvalleien, perceelsgroen). Stimulerend
beleid en ondersteunende instrumenten moeten hier worden ingezet. Anderzijds streven wij naar functionele linken tussen
de agrarische activiteiten en het recreatief aanbod in de Groenpool Antwerpen. Het kan bijvoorbeeld gaan over korte
keten landbouw, kleinschalige verblijfsactiviteiten, verkooppunten, horecavoorzieningen enz. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen het herbevestigd agrarisch gebied en de overige landbouwgebruikspercelen. In deze laatste kan natuurverweving nog sterker naar voor komen.

2.9

NETWERK VAN LOKALE EN BOVENLOKALE PARTNERS

Het bouwen aan de Groenpool Antwerpen is in de eerste plaats een collectieve opgave. Iedereen zal zijn steentje moeten
bijdragen om de gecombineerde ambities waar te maken. Dit vergt in de eerste plaats een goede samenwerking en
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communicatie tussen alle betrokkenen, zowel de lokale bewoners, ondernemingen en verenigingen, als de middenveldorganisaties en de beleidsmakers.
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V

BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: DOELSOORTEN EN DOELVEGETATIES
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1

DOELSOORTEN EN VEGETATIES

Doelsoorten en vegetaties die in de Groenpool relevant zijn, worden aangereikt door:
-

de besluitvorming rond het Natura 2000 netwerk: managementplannen voor de speciale beschermingszones (SBZ)
‘bossen en heides ten oosten van Antwerpen’ (afgekort tot ‘bos en hei’), ‘vallei Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei’ (afgekort tot ‘Kleine Nete’) en ‘fortengordels’

-

de ontsnipperingsstudies, uitgevoerd voor de ontsnippering van de infrastructuur van bovenlokaal belang: E313/E34
en Albertkanaal (Resource Analysis & Econnection 2011)

-

de studie voor het bepalen van ecoprofielen van landschappelijke dragers voor natuurverbindingen (Grontmij 2013).

1.1

NATURA 2000 HABITATS EN SOORTEN

1.1.1

HABITATS WAARVOOR NATUURDOELEN IN DE MANAGEMENTPLANNEN
BOS EN HEI

Tot doel gestelde habitattypes (HT) in de focusgebieden 1 (Vallei Groot Schijn / Antitankkanaal / Tappelbeek), 2 (bos van
Ranst, Muizenbos, Hoge Aard) en 4 (tussen maas en moor) waarvoor ook zoekzones kunnen zijn afgebakend:
-

waterlopen en stilstaande wateren: HT3150 (van nature eutrofe vijvers), HT3260 (soortenrijke waterlopen)

-

graslanden en ruigtes: HT 6430 (natte ruigtes en boszomen)

-

droge bossen: HT9120, HT9160 en HT9190 (eiken-beukenbos, eiken-haagbeukenbos en eikenbos)

-

natte bossen: HT91E0 (alluviaal bos).

KLEINE NETE

Tot doel gestelde habitattypes (HT) in deelgebied 11 (dat veel ruimer is dan de zone rond Tappelbeek in de Groenpool)
waarvoor ook zoekzones kunnen zijn afgebakend:
-

waterlopen en stilstaande wateren: HT3150 (van nature eutrofe vijvers), HT3260 (soortenrijke waterlopen)

-

graslanden en ruigtes: HT 6430 (natte ruigtes en boszomen)

-

droge bossen: HT9120, HT9190 (eiken-beukenbos en eikenbos)

-

natte bossen: HT91E0 (alluviaal bos).

FORTENGORDELS

Tot doel gestelde habitattypes (HT) in de specifieke beschermingszone ‘fortengordels’:
-

heides: HT 4030 (droge heide)

-

waterlopen en stilstaande wateren: HT3150 (van nature eutrofe vijvers)

-

graslanden en ruigtes: HT 6510 (laaggelegen schraal hooiland)

-

droge bossen: HT9120, HT9160 en HT9190 (eiken-beukenbos, eiken-haagbeukenbos en eikenbos)

-

natte bossen: HT91E0 (alluviaal bos).
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1.1.2

SOORTEN WAARVOOR NATUURDOELEN ZIJN VASTGELEGD IN DE MANAGEMENTPLANNEN
BOS EN HEI

Volgende soorten zijn relevant voor de Groenpool:
-

vleermuizen
- soorten van het boslandschap: er gelden doelstellingen voor de Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Franjestaart,
Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis, Bechsteins vleermuis: van de populatie van de Bechsteins vleermuis
wordt voor de gehele specifieke beschermingszone een toename tot doel gesteld. Voor de andere soorten geldt
instandhouding of indien mogelijk toename van de huidige populaties.
- soorten van het beekdallandschap: Kleine dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis,
Watervleermuis, Meervleermuis. Voor deze soorten geldt instandhouding of indien mogelijk toename van de
huidige populaties.

De landschapsconnectiviteit tussen de deelgebieden moet migratie en uitwisseling mogelijk maken op de aanvliegroutes
naar de winterverblijfplaatsen en als verbinding tussen de zomerkolonies en de foerageergebieden. Toename van de
verlichting op de belangrijkste verbindingsassen is niet gewenst.
-

vissen
- Voor de Rivierdonderpad en de Kleine modderkruiper worden voldoende grote populaties (minimaal 350-2000
individuen/ha voor kleine modderkruiper en minimaal 100-200 individuen/ha voor rivierdonderpad) met een
evenwichtige populatiestructuur en een voldoende grote genetische diversiteit in onder andere Groot Schijn en
Tappelbeek, tot doel gesteld.
- Voor de Beekprik wordt een terugkeer van de populatie in Molenbeek-Bollak en haar zijbeken (Tappelbeek)
genoemd.

Deze doelstellingen sporen samen met de tot doel gestelde realisatie van een aaneensluitend netwerk van habitatwaardige beektrajecten (HT 3260).
-

andere

Hoewel (nog) niet opgenomen in het managementplan is de bevestiging van de aanwezigheid van een populatie Rivierrombout in Albertkanaal ter hoogte van Zwaaikom in dit kader ook van belang.
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KLEINE NETE

Volgende soorten zijn relevant voor de Groenpool.
-

vleermuizen
- Gewone dwergvleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ingekorven vleermuis, Brandts vleermuis/Gewone
baardvleermuis,

Laatvlieger,

Ruige

dwergvleermuis,

Rosse

vleermuis,

Watervleermuis:

de

landschapsconnectiviteit tussen de deelgebieden moet migratie en uitwisseling mogelijk maken op de
aanvliegroutes

naar de winterverblijfplaatsen en als

verbinding tussen de zomerkolonies en de

foerageergebieden. Geen toename van de verlichting op de belangrijkste verbindingsassen.
-

vissen
- Beekprik, Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper.
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FORTENGORDEL

Volgende soorten zijn relevant voor de Groenpool.
-

vleermuizen

Voor de forten uit de fortengordels wordt het behoud van de volgende soorten vastgelegd: Franjestaart, Watervleermuis,
Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis,
Laatvlieger, Ingekorven vleermuis, Meervleermuis en Rosse vleermuis. De landschapsconnectiviteit tussen de deelgebieden moeten migratie en uitwisseling mogelijk maken op de aanvliegroutes naar de winterverblijfplaatsen en als verbinding tussen de zomerkolonies en de foerageergebieden. Geen toename van de verlichting op de belangrijkste verbindingsassen.

1.1.3

HABITATTYPISCHE SOORTEN VOOR DE RELEVANTE DEELGEBIEDEN

Habitattypische soorten zijn soorten die gebonden zijn aan de Natura 2000 habitats, en waarvan de aan- of afwezigheid
een impact heeft op de beoordeling van de kwaliteit van de habitats (van belang binnen de perimeter van de specifieke
beschermingszones).
specifieke beschermingszones

deelgebied

bos- en heidegebieden ten oosten
van Antwerpen

groep

Bont Dikkopje

1,4

Bruin Blauwtje

1,4

Favonius quercus

dagvlinders

Issoria lathonia

dagvlinders

1

Eikepage
Kleine
Parelmoervlinder
Glassnijder

Brachytron pratense

libellen

1

Bruine Korenbout

Libellula fulva

libellen

1,4

Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens

libellen

1

Zompsprinkhaan

sprinkhanen en krekels

1

Heidesabelsprinkhaan

1

Zootoca vivipara

reptielen en amfibieën

1

Hazelworm
Levendbarende
Hagedis
Dwergmuis

Chorthippus montanus
Metrioptera
brachyptera
Anguis fragilis

Micromys minutus

zoogdieren

11

Bruin Blauwtje

Aricia agestis

dagvlinders

11

Eikepage

Favonius quercus

dagvlinders

1

dagvlinders
dagvlinders

sprinkhanen en krekels
reptielen en amfibieën

11

Beekrombout

11

Glassnijder

Gomphus
vulgatissimus
Brachytron pratense

11

Variabele Waterjuffer

Coenagrion pulchellum

libellen

11

Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens

libellen
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11

Moerassprinkhaan

Stethophyma grossum

sprinkhanen en krekels

11

Snortikker

Chorthippus mollis

sprinkhanen en krekels

11

Veldkrekel

Gryllus campestris

sprinkhanen en krekels

11

Zompsprinkhaan

Chorthippus montanus

sprinkhanen en krekels

11

Anguis fragilis

reptielen en amfibieën

Zootoca vivipara

reptielen en amfibieën

11

Hazelworm
Levendbarende
Hagedis
Bermpje

Barbatula barbatula

vissen

11

Riviergrondel

Gobio gobio

vissen

11

Kleine Modderkruiper

Cobitis taenia

vissen

11

Snoek

Esox lucius

vissen

11

Dwergmuis

Micromys minutus

zoogdieren

11

1.1.4

ANDERE SOORTEN BENOEMD IN DE MANAGEMENTPLANNEN

Volgende soorten worden genoemd, die mee zouden liften met de ontwikkeling van de natuurdoelen:
-

bijlage 1 - soorten van de vogelrichtlijn: middelste bonte specht, zwarte specht en wespendief

-

rode lijst soorten: bosbeekjuffer, bont dikkopje, bruine eikenpage, kleine ijsvogelvlinder, vinpootsalamander,
hazelworm, boompieper, gekraagde roodstaart, goudvink, matkop, nachtegaal en wielewaal

-

typische ongewervelden van oude bossen: lederloopkever

-

typische oud-bosplanten die in dit gebied hun meest noordelijke of oostelijke groeiplaatsen hebben en moeilijk
vervangbaar zijn zoals: wegedoorn, steeliep, bosgeelster, verspreidbladig goudveil, bosroos, dalkruid, enz.

1.2

DOELSOORTEN ONTSNIPPERINGSSTUDIES

In de ontsnipperingsstudies worden doelsoorten gehanteerd (richtsoorten genoemd) die richtinggevend zijn voor de uit te
werken ontsnipperingsmaatregelen. Maatregelen die voor deze soorten worden uitgewerkt zijn eveneens toepasselijk
voor een schare aan andere soorten waarvoor migratie belangrijk is.
studie / ontsnipperingsgebied
Albertkanaal / zoneTappelbeek

doelsoorten
grote- tot middelgrote zoogdieren: ree
kleine zoogdieren: de kleine marterachtigen, in het bijzonder bunzing

E313 / bossen van Ranst

eekhoorn, ree, bunzing

E34 / Tappelbeek (binnen Groenpool)

eekhoorn, ree, bunzing, rivierdonderpad, waterspitsmuis

1.3

DOELSOORTEN CFR. LANDSCHAPSBEELDEN
PROFIELEN (GRONTMIJ 2013)

BIODIVERSITEIT

EN

ECOLOGISCHE

De ‘Landschapsbeelden Biodiversiteit’, die voor de gehele provincie werden opgemaakt, geven per landschappelijke
eenheid de voorkomende landschappelijke dragers (+/- biotooptypes) weer en een opsomming van soorten die er aan
gebonden zijn. De lijst van opgenomen soorten is uitgebreid, maar geeft een waardevol houvast bij de inrichting en
evaluatie van natuurverbindingen die buiten de beschermde gebieden gelegen zijn en waarvoor op zich geen
doelstellingen bestaan. Het voorkomen van de opgenomen soorten kan een kwaliteitsindicatie zijn voor het functioneren
van de verbindingen.
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3.4.4 Interfluvium stroomgebied Kleine Nete
-

3.4.4.1 droge bossen en struwelen
- planten: echte guldenroede, eikvaren, hengel, stippelvaren, wintereik
- zoogdieren: boommarter, vleermuizen (baardvleermuis, brandt’s vleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis,
gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis)
- vogels: bonte vliegenvanger, goudvink, middelste bonte specht, nachtegaal, wespendief, wielewaal, zwarte
specht
- reptielen: hazelworm

-

3.4.4.2 halfopen landbouwgebied met akkers en graslanden
- planten: blauwe knoop, dotterbloem, knolsteenbreek, pinksterbloem
- zoogdieren: vleermuizen (onder meer gewone dwergvleermuis)
- vogels: geelgors, gekraagde roodstaart, graspieper, grauwe gors, grauwe klauwier, grutto, kerkuil, kievit, kneu,
ortolaan, paapje, patrijs, ringmus, roodborsttapuit, steenuil, torenvalk, tureluur, veldleeuwerik, wulp
- vlinders: eikenpage, oranjetipje

-

3.4.4.3 droge heide, droge graslanden en vochtige tot natte heide en vennen
- planten: borstelgras, buntgras, eenjarige hardbloem, gewone dophei, grasklokje, klein tasjeskruid,
klokjesgentiaan, kruipwilg, muizenoor, oeverkruid, pilvaren, ronde zonnedauw, stekelbrem, struikhei, tandjesgras,
valse zandzegge, verfbrem, waterlepeltje, wilde gagel, zandblauwtje
- vogels: boomleeuwerik, boompieper, boomvalk, gekraagde roodstaart, graspieper, nachtzwaluw, wulp
- amfibieën: heikikker, poelkikker, rugstreeppad
- reptielen: adder, gladde slang, levendbarende hagedis
- sprinkhanen: heidesabelsprinkhaan, lichtgroene sabelsprinkhaan, snortikker, veldkrekel, wekkertje
- libellen: bruine winterjuffer, kempense heidelibel, koraaljuffer, noordse witsnuitlibel, tangpantserjuffer,
venglazenmaker, venwitsnuitlibel
- vlinders: bont dikkopje, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje, groentje, heideblauwtje, heivlinder,
icarusblauwtje, kleine parelmoervlinder, veldparel-moervlinder

-

3.4.4.4 stilstaand eutroof water/moerassen
- planten: doorgroeid fonteinkruid, groot blaasjeskruid, teer vederkruid
- vogels: baardmannetje, blauwborst, grote karekiet, porseleinhoen, roerdomp, snor, watersnip, woudaap, zwarte
stern
- amfibieën: kamsalamander
- sprinkhanen: moerassprinkhaan, zompsprinkhaan
- libellen: bruine korenbout, glassnijder, metaalglanslibel, variabele waterjuffer, vroege glazenmaker

-

3.4.4.5 vochtige tot natte bossen en struwelen
- zoogdieren: boommarter, vleermuizen (baardvleermuis, brandt’s vleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis,
gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis)
- vogels: matkop, nachtegaal, wielewaal
- vlinders: kleine ijsvogelvlinder

-

3.4.4.6 waterlopen
- zoogdieren: vleermuizen (onder meer watervleermuis, meervleermuis)
- vissen: bermpje, kleine modderkruiper, rivierdonderpad
- vogels: ijsvogel
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- libellen: beekoeverlibel, beekrombout, bosbeekjuffer, gewone bronlibel, weidebeekjuffer.
3.4.2 Alluvium stroomgebied Kleine Nete
-

3.4.2.1 waterlopen
- planten: doorgroeid fonteinkruid
- zoogdieren: bever, otter, waterspitsmuis, vleermuizen (watervleermuis)
- vogels: ijsvogel, oeverzwaluw
- vissen: beekprik, bermpje, fint, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, rivierprik
- libellen: beekrombout, bosbeekjuffer, weidebeekjuffer

-

3.4.2.2 stilstaand eutroof water/moerassen
- planten: moerasmelkdistel, moeraswederik, slangenwortel, zomerklokje
- vogels: blauwborst, rietgors, roerdomp, woudaap
- amfibieën: kamsalamander
- reptielen: ringslang
- sprinkhanen: moerassprinkhaan, zompsprinkhaan
- libellen: bandheidelibel, glassnijder, metaalglanslibel, smaragdlibel, variabele waterjuffer

-

3.4.2.3 droge en vochtige tot natte bossen en struwelen
- planten: echte guldenroede, eikvaren, hengel, schaafstro, stippelvaren, wintereik
- zoogdieren:

bever,

boommarter,

vleermuizen

(baardvleermuis,

gewone

dwergvleermuis,

gewone

grootoorvleermuis, franjestaart, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis)
- vogels: boomklever, goudvink, houtsnip, matkop, nachtegaal, wespendief, wielewaal, zomertortel, zwarte specht
- reptielen: hazelworm
- vlinders: eikenpage, kleine ijsvogelvlinder
-

3.4.2.4 vochtige tot natte graslanden
- planten: adderwortel, blauwe knoop, brede orchis, dotterbloem, grote pimpernel, knol-steenbreek, pinksterbloem
- vogels: kwartelkoning, porseleinhoen, watersnip, zomertaling
- vlinders: oranjetipje

-

3.4.2.5 open landbouwgebied met akkers en graslanden (met lokaal halfopen landbouwgebied met akkers en graslanden)
- zoogdieren: haas
- vogels: geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, graspieper, grutto, kerkuil, kievit, patrijs, ringmus, roek,
roodborsttapuit, steenuil, torenvalk, veldleeuwerik, wulp.

3.4.10 Land van Boom
-

3.4.10.1 open landbouwgebied met akkers en graslanden
- zoogdieren: haas
- vogels: kievit, veldleeuwerik

-

3.4.10.2 stilstaand eutroof water/moerassen
- planten: doorgroeid fonteinkruid, krabbenscheer, kransvederkruid, moerasmelkdistel, moeraswederik
- zoogdieren: bever, waterspitsmuis, vleermuizen (meervleermuis, watervleermuis)
- vogels: bergeend, blauwborst, kuifeend, krakeend, oeverzwaluw, porseleinhoen, rietgors, roerdomp, woudaap
- amfibieën: kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad
- sprinkhanen: veenmol, zompsprinkhaan
- libellen: bruine korenbout, metaalglanslibel, smaragdlibel, variabele waterjuffer, vroege glazenmaker

-

3.4.10.3 droge en vochtige tot natte bossen en struwelen
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- planten: bosanemoon, dalkruid, echte guldenroede, eenbes, hengel, schaafstro, slanke sleutelbloem, wintereik
- zoogdieren: bever, vleermuizen (baardvleermuis, brandt’s vleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis,
gewone grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis)
- vogels: boomklever, houtsnip, matkop, nachtegaal, wielewaal, zomertortel, zwarte specht
- reptielen: hazelworm
- vlinders: eikenpage
-

3.4.10.4 waterlopen
- zoogdieren: vleermuizen (onder meer franjestaart, watervleermuis)
- vogels: grote gele kwikstaart, ijsvogel
- vissen: kopvoorn, rivierdonderpad
- libellen: bosbeekjuffer, weidebeekjuffer

-

3.4.10.5 halfopen landbouwgebied met akkers en graslanden (beekvalleien met vochtige tot natte graslanden)
- planten: adderwortel, blauwe knoop, dotterbloem, knolsteenbreek, pinksterbloem, zo-merklokje
- zoogdieren: bunzing, das
- vogels: boomvalk, gekraagde roodstaart, kerkuil, kneu, roodborsttapuit, steenuil, torenvalk, watersnip
- vlinders: kleine vos, oranjetipje.

3.4.13 Parklandschap Voorkempen
-

3.4.13.1 droge bossen en struwelen
- planten: dalkruid, echte guldenroede, eikvaren, hengel, stippelvaren, wintereik
- zoogdieren: boommarter, vleermuizen (baardvleermuis, bechsteins vleermuis, brandt’s vleermuis, franjestaart,
gewone/grijze grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis, ingekorven vleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis,
ruige dwergvleermuis)
- vogels: bonte vliegenvanger, boomklever, goudvink, middelste bonte specht, wespendief, wielewaal, zwarte
specht
- sprinkhanen: boskrekel, struiksprinkhaan
- vlinders: eikenpage

-

3.4.13.2 droge heide, droge graslanden en vochtige tot natte heide en vennen
- planten: buntgras, drijvende waterweegbree, gewone dophei, grasklokje, heidekartel-blad, klein tasjeskruid,
kruipwilg, loos blaasjeskruid, muizenoor, ronde zonnedauw, stekelbrem, struikheide, tandjesgras, verfbrem, wilde
gagel, zandblauwtje
- vogels: boomleeuwerik, boompieper, boomvalk, gekraagde roodstaart, nachtzwaluw, roodborsttapuit
- reptielen: adder, gladde slang, hazelworm, levendbarende hagedis
- amfibieën: heikikker, poelkikker, rugstreeppad, vinpootsalamander
- sprinkhanen: heidesabelsprinkhaan, negertje, veldkrekel, veenmol, wekkertje, zanddoorntje
- libellen: bruine winterjuffer, koraaljuffer, maanwaterjuffer, noordse witsnuitlibel, tangpantserjuffer, tengere
pantserjuffer, venglazenmaker, venwitsnuitlibel
- vlinders: bont dikkopje, bruin blauwtje, gentiaanblauwtje, groentje, heideblauwtje, hei-vlinder, hooibeestje,
icarusblauwtje, kleine vuurvlinder

-

3.4.13.3 waterlopen
- zoogdieren: vleermuizen (watervleermuis)
- vogels: ijsvogel
- vissen: beekprik, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, rivierprik
- libellen: beekoeverlibel, bosbeekjuffer, bruine korenbout, weidebeekjuffer

-

3.4.13.4 vochtige tot natte graslanden
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- planten: adderwortel, blauwe knoop, dotterbloem, knolsteenbreek, pinksterbloem
- vlinders: oranjetipje
-

3.4.13.5 vochtige tot natte bossen en struwelen
- planten: bosanemoon, schaafstro, slanke sleutelbloem
- zoogdieren: bever, vleermuizen (franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis)
- vogels: houtsnip, matkop, kleine bonte specht, nachtegaal, wielewaal
- reptielen: hazelworm
- vlinders: kleine ijsvogelvlinder, sleedoornpage.
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BIJLAGE 2: ONTWERPEND ONDERZOEK DEELZONES
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1

MAASWEG

1.1

INLEIDING

Tijdens het verkennend onderzoek werden een aantal deelgebieden meer in detail onderzocht. Het betreft volgende deelzones:
-

Maasweg

-

zwaaikom Ranst

-

dienstenzone Poort Antwerpen

-

Kapelleveld 2

1.2

MAASWEG

1.2.1

INLEIDING
SITUERING

In het kader van de studie voor de Groenpool Antwerpen worden enkele gebieden geselecteerd waar zich een complexe
ontwerpopgave stelt. In de uitwerking ervan wordt onderzocht in hoeverre deze ontwerpopgaven kunnen bijdragen tot de
uitbouw en de versterking van het gebied. Dit hoofdstuk richt zich op het gebied ‘tussen Maas en Moor’ en meer specifiek
op de problematiek omtrent de inplanting van een nieuwe verbindingsweg in deze zone. Op basis van de visie op Groenpool Antwerpen (zie ook hoofdstuk 3) met betrekking tot de Groenpool Antwerpen wordt de ruimtelijke inpassing van deze
nieuwe verbindingsweg onderzocht. Daarnaast worden maatregelen beschreven voor het optimaliseren van de ecologische verbindingen in dit gebied. Dit moet de initiatiefnemers voor deze verbindingsweg inzicht verschaffen en input
aanreiken voor de verdere uitwerking van dit dossier.

OMSCHRIJVING

Om de ontsluiting van het bedrijventerrein ‘Ter Straten’ te optimaliseren en de overlast voor de woningen in Vaartstraat
te beperken, wensen de gemeente Ranst en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen Ter Stratenweg en de rotonde aan het knooppunt Vaartstraat - Oelegemsesteenweg, ook wel
omschreven als de ‘nieuwe Maasweg’. Op korte termijn moet deze weg beantwoorden aan volgende doelstellingen:
-

een vlotte ontsluiting van de bedrijvenzone ‘Ter Straten’

-

een betere verkeersveiligheid en minder hinder voor de woningen in Vaartstraat

-

de uitbouw van de potenties voor watergebonden bedrijvigheid.

UITGANGSPUNTEN

Voor het tracéonderzoek werd telkens rekening gehouden met een ondergeschikte aansluiting van Vaartstraat op de
nieuwe Maasweg. Om vrachtverkeer te vermijden doorheen Vaartstraat is het belangrijk op termijn een knip te voorzien
ter hoogte van het Albertkanaal. Op lange termijn zal de ontsluiting van het bedrijventerrein ‘Ter Straten’ worden georganiseerd via de nieuwe bedrijvenzone Wommelgem - Ranst en een nieuwe aansluiting op E313. Op dat moment verliest
de nieuwe Maasweg haar oorspronkelijke functie en kan deze weg - mits de nodige aanpassingen - mee worden ingezet
voor de (recreatieve) ontsluiting van de Groenpool Antwerpen.
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Op vraag van de betrokken stakeholders worden twee varianten onderzocht. In de eerste variant wordt een éénrichtingsfietspad voorzien aan beide zijden van de nieuwe weg. In de tweede variant wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien
aan de noordzijde van de nieuwe Maasweg.
De aanleg van de nieuwe Maasweg op de bestaande ecologische infrastructuur moet worden geminimaliseerd (nuleffecten genereren) en de aanleg moet terzelfdertijd aanleiding geven tot een versterking van de ecologische kwaliteit en
samenhang van de Groenpool Antwerpen. In functie van de realisatie van de Groenpool Antwerpen wordt voor het deelgebied ‘tussen Maas en Moor’ gezocht naar een optimalisatie van de inrichting in functie van faunamigratie en de verdere
ecologische uitbouw van de Groenpool Antwerpen.

1.2.2

ECOLOGISCHE ONTWIKKELING ZONE MAAS EN MOOR
INLEIDING

In de Groenpool Antwerpen wordt er vanuit de ecologische doelstellingen enerzijds gezocht naar die in aanmerking komen
voor ecologische versterking van de bestaande waardevolle kernen door bos- of natuuruitbreiding, en anderzijds naar
zones die in aanmerking komen voor de realisatie van de benodigde natuurverbindingen tussen deze kernen. Het gebied
rond Maasweg sluit aan bij de kern ‘tussen Maas en Moor’ en heeft zowel belang voor de versterking van deze kern door
bosuitbreiding en bijgevolg leefgebiedzone voor de doelsoorten (zone d. Maasweg, zie ook verder bij 2.3), en is een
onderdeel van de natuurverbinding (18. Maasweg/Viaduct Albertkanaal) die van de bossen van Ranst over het Albertkanaal naar de Antitankgracht loopt. Het gebied moet aldus worden aangezien als een landschapszone die het volledig
Speciale BeschermingsZones (SBZ) omvat en de noodzakelijke verbinding langsheen E34 daarmee ook versterkt.
Figuur 20

aandachtzone voor bosuitbreiding en landschappelijke versterking met KLE ter hoogte van de Maasweg

d
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aandachtzone begrenzing
bosuitbreiding

conclusie

d. Maasweg

potenties voor ecologische versterking
door bosuitbreiding
maar strookt niet met
bestemming en gebruik

begrenzing:
Vaartstraat/
Albertkanaal/
E34/
Maasweg

Figuur 21

actuele oppervlakte bos
cfr. BWK in aandachtzone (+ direct aangrenzend)
circa 1 ha

maximale
potenties voor
uitbreiding in
aandachtzone
circa 14 ha

doelsoorten

vleermuizen, bever,
ree, bunzing, das

omgeving rond Maasweg als onderdeel van een grotere noord-zuid georiënteerde natuurverbinding

18

aandachtzone - begrenzing - ecoprofiel

conclusie

doelsoorten

18. Maasweg/viaduct Albertkanaal

goede potenties voor
versterken verbinding

vleermuizen, bever, ree, bunzing, das, otter

begrenzing:
Zone van min. 25 - 50 m breed,
naast en parallel aan E34
ecoprofiel:
Vochtige tot natte bossen

1.2.3

ECOLOGISCHE INRICHTINGSMAATREGELEN

De ecologische inrichtingsmaatregelen houden rekening met de geplande aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ‘de
Maasweg’ voor het bedrijventerrein Ter Straten. Bij de inrichting van zowel de leefgebiedzone (zone ten zuiden van de
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nieuwe Maasweg, aansluitend bij Maas en Moor) als de migratieroute wordt er rekening gehouden met de doelsoorten
ree en bunzing (cfr. eerder uitgevoerde ontsnipperingsstudies), aangevuld met vleermuizen (cfr. IHD), otter, bever en das
(omwille van recentere populatie-evoluties).
De inrichting van de leefgebiedzone of landschapszone betekent ook een belangrijke meerwaarde in de afscherming van
‘tussen Maas en Moor’ en de buffering van impact van de nieuwe Maasweg richting dit groen kerngebied. Door de aanleg
van de nieuwe Maasweg wordt de noordelijke rand van het kerngebied als het ware tijdelijk vastgelegd (uitgaande van
het tijdelijk karakter van de weg). De inrichting moet zorgen voor een goede afscherming wordt die geleidend werkt naar
de migratieroute toe. Zij voorziet in een brede beboste groenstrook die aan de minimale dimensionering voor de doelsoorten voldoet, waarbij de vereisten voor ree het zwaarst wegen en die qua invulling aangepast moet zijn aan de lokale
bodemcondities en voorkomende (doel)vegetaties. In praktijk betekent dit, zuidwaarts gaande vanuit nieuwe Maasweg:
-

een bermzone met wadi en grofmazig faunaraster met een maximale hoogte van 1,8 m (met onderaan een aangepast
fijner mazennet voor kleinere zoogdieren met maximale hoogte 1 - 1,2 m)

-

een beboste strook of brede houtkant van min. 15 m breed die bestaat uit kenmerkende soorten van de doelvegetaties
eiken-haagbeukenbos (HT9160, met name in het vochtiger westelijk deel) en zuurminnend beukenbos (HT9120, op
de drogere delen)

-

een veeleer grazige overgangsstrook van 3 - 4 m als leefgebied en geleiding van de kleinere doelsoorten.

Doelvegetaties daarvoor zijn elementen uit ruigtevegetatie: boszomen (rbb hf) en droog schraalgrasland, struisgrasgrasland (rbb ha). Het is belangrijk er op toe te zien dat de bodemcondities die bij de aanleg worden gecreëerd, het bereiken
van de doelvegetaties ondersteunen en geen aanrijkende effecten genereren. De realisatie van de inrichting moet ten
volle zijn afgestemd op de ecologische versterking van deze kernzone. De oppervlakte die wordt ingenomen door de te
bebossen strook, kan in aanmerking komen voor boscompensatie. Een eventuele verdere ecologische invulling van deze
hele leefgebiedzone of landschapszone via bosuitbreiding is op langere termijn gewenst.
De inrichting van de migratieroute stuurt de migratie naar de zone tussen het rondpunt en de autosnelweg. Voor de
grotere landzoogdieren is het doortrekken van de berm van de autostrade over Oelegemsesteenweg een vereiste om
een veilige oversteek te garanderen. Net ten zuiden van het rondpunt wordt een ecoduiker voorzien ter vervanging van
de huidige duiker ter hoogte van de brug van E34. Hij wordt naar het iets hoger liggend rondpunt verplaatst omdat daar
meer ruimte is voor een functionele onderdoorgang. De grachten moeten mee worden doorgetrokken voor aansluiting.
Net voor de ecoduiker wordt aan weerszijden van de weg een poel als rustpunt ingepland. De te voorziene ecorasters
zorgen voor beveiliging en voor geleiding, in combinatie met de aanleg van natuurlijke geleidingen als houtkanten.
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Figuur 22

ecologische inrichtingsmaatregelen in functie van faunamigratie

Figuur 23

ecologische inrichtingsmaatregelen ter hoogte van Oelegemsesteenweg
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Tabel 8

overzicht inrichtingsmaatregelen

traject
1. tussen Maas en

actuele situatie
-

2. overbrugging

-

circa 20 m

Moor Oelegemsesteenweg

beboste berm E34,

gewenste verbinding

-

Oelegemsesteenweg
-

faunaraster tegen snelweg (voor faunaraster

integraal: Groenpool

ter hoogte van Maasweg).

gracht circa 2 m

-

beboste berm E34, circa 20m

kruinbreedte

-

gracht circa 6 - 8 m kruinbreedte, ondiep en

intensieve landbouw

gracht via gewone

realisatie

zwak oplopend profiel richting landbouw
-

grazige bufferstrook, circa 10 - 12 mm

-

houtkant circa 10 - 15 m

-

gracht: ecoduiker groter dan 70 cm (zie bijlage

ecoduiker: nieuwe

duiker

4). Verbinding zo dicht mogelijk tegen rond-

Maasweg

geen droge verbin-

punt om meer werkruimte te hebben (iets ho-

ding

ger). Liever geen verlichting aan zuidzijde
rondpunt of aangepast (vleermuisvriendelijk).
Aan weerszijden van de duiker een uitgegraven poel, als rustpunt net voor de verbinding.

Alternatief: ecoverbinding leggen ten noorden
van het rondpunt, waarbij de bestaande bufferbekkens mee in de verbinding worden geïntegreerd waardoor er nog meer werkruimte is.
Nadeel is dat er dan wel drie verbindingen
moeten worden gecreëerd (in plaats van één).
De bufferbekkens moeten dan volledig worden
uitgerasterd. Ook hier geen verlichting van het
rondpunt of helemaal aangepast (vleermuisvriendelijk) aan de verbindingen langs de bufferbekkens (waar donkere zones in voorhanden moeten zijn).

-

kruising: hop-over via korte hogere bomenrij

hop-over: nieuwe

aan weerszijden steenweg in verbinding met

Maasweg

doorgetrokken berm
-

droge verbinding boven: op schaalniveau van

droge verbinding bo-

een ree een zo breed mogelijke (afhankelijk

ven: Groenpool

van doorrijhoogte) berm E34 doortrekken over
kruising steenweg en het plaatsen/ doortrekken van een faunaraster/zichtscherm tegen
snelweg zodat de verbinding donker kan zijn
-

droge verbinding onder: stobbenwallen/ecori-

droge verbinding on-

chels aan weerszijden tussen pijlers en talud

der: Groenpool

van kunstwerk
3. Oelegemsesteen-

-

berm E34

-

faunaraster tegen snelweg

hop-over: nieuwe

weg - Albertkanaal

-

gracht

-

faunaraster aan westzijde tegen Oele-

Maasweg

-

landbouw

gemsesteenweg

andere: Groenpool

-

beboste berm E34 circa 20 m

-

gracht circa 6 - 8 m kruinbreedte, ondiep en
zwak oplopend profiel richting landbouw

-

grazige bufferstrook circa 10 - 12 mm

-

houtkant circa 10 - 15 m
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4. Albertkanaal

-

-

viaduct

-

berminrichting op schaalniveau van ree aan

faunaraster tegen

weerzijden brug (extra pechstrook en schouw-

snelweg

pad)

dwarsende duikers

-

aan weerszijden in
lengterichting kanaal

integraal: Groenpool

dwarsende duikers aan weerszijden in lengterichting kanaal

-

droge verbinding: stobbenwallen/ecorichels op
‘terras’ van kunstwerk in lengterichting kanaal
(aan weerszijden)

-

geleidende fauna-rasters (zie 3)

-

natte verbinding: fauna-uitstapplaatsen aan
weerszijden kanaal

5. zuidzijde nieuwe

-

intensieve landbouw

-

Maasweg

bij voorkeur geen fietspad, geen verlichting,

integraal: nieuwe

ook geen verlichting op de nieuwe Maasweg

Maasweg

zelf (omwille van impact op doelsoorten)
-

wadi voor infiltratie, gesplitste afwatering
(noord-zuid)

-

faunaraster

-

brede en dichte houtkant, min 15m breed en
een aanvullende. grazige strook ca 3-4m aan
zuidzijde. Bij voorkeur geen rechtlijnig verloop
aan zuidzijde maar een golvende configuratie.

Alternatief voor brede en dichte houtkant:
open zones volledig te bebossen. Op basis
van de passende beoordeling bij het ontwerp
van POM (SWECO) wordt een volledige bebossing gesuggereerd om de significante impact van de toename van luchtverontreiniging
op het SBZ ten gevolge van het project voldoende te kunnen milderen.
6. noordzijde nieuwe

-

intensieve landbouw

-

Maasweg
-

bij voorkeur geen fietspad, als wel: dubbelrich-

integraal: nieuwe

ting fietspad aan deze zijde

Maasweg

eventuele verlichting enkel in aangepaste configuratie (vleermuisvriendelijk)

7. geleiding naar
migratieroutes

-

geen verlichting op de nieuwe Maasweg zelf

-

bomenrijen/houtkanten als geleiding binnen

integraal: Groenpool

afbakening van ecorasters (zie inrichting
Zwaaikom)

1.2.4

POTENTIES OP LANGERE TERMIJN
BIJKOMENDE BEBOSSING

In functie van geplande bosuitbreidingen en boscompensaties die het gevolg zijn van de vele ontwikkelingen en infrastructuurprojecten in de regio (verbreding E313, tweede spoorontsluiting enz.), worden op onderstaand kaartbeeld de
potentiële zones aangeduid voor de aanplant van droog, vochtig of vogelkersbos. Bosuitbreidingen kunnen ook op lange
termijn een milderende maatregel zijn voor mogelijk significante negatieve effecten van de aanleg van de weg.
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Figuur 24

overzicht potenties voor bijkomende bebossing

ONTSNIPPERING

Van zodra de ontsluiting van Ter Straten via het nieuw bedrijventerrein Wommelgem - Ranst kan gebeuren, zal de vooropgestelde functionaliteit van de nieuwe Maasweg verdwijnen. Deze is gelegen in een zeer waardevol ecologisch gebied
waardoor vanuit de visie voor de Groenpool Antwerpen het belangrijk is de voorziene functionaliteit van deze weg ook
een tijdelijk karakter te geven. Hiermee wordt bedoeld dat van zodra de weg haar oorspronkelijke functie niet meer vervult,
het gebruik en statuut (gelinkt aan ruimtelijke impact / dimensionering van de weg) moeten worden herbekeken. Indien
een alternatieve functie van de weg ongewenst blijkt in de toekomst, kan het voortbestaan van de weg in vraag worden
gesteld. Deze weg kan weliswaar nog gebruikt worden door fietsers. Zo kan de natuur zich herstellen op lange termijn en
wordt het gebied ‘tussen Maas en Moor’ opnieuw een kwalitatief en uitgestrekt boscomplex. Belangrijk voor de Groenpool
Antwerpen is het gebied ‘tussen Maas en Moor’ te ontwikkelen tot een onthaalpoort waar informatie over het gebied kan
worden verschaft en omwonenden (komend van uit Oelegem) hier hun beleving kunnen starten.

1.2.5

ONTWERPEND ONDERZOEK NIEUWE MAASWEG
INRICHTINGSVOORSTEL VARIANT 1

-

totale lengte van circa 750 m²

-

secundaire aansluiting van Vaartstraat

-

nieuwe aansluiting huidige Maasweg

-

eenrichtingsfietspad aan beide zijden

-

ruimte inname zone natura 2000: circa 482 m².
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Figuur 25

inrichtingsschets tracé Maasweg

1.2.6

INRICHTINGSVOORSTEL VARIANT 2

-

totale lengte van circa 750 m²

-

secundaire aansluiting van Vaartstraat.

-

nieuwe aansluiting huidige Maasweg

-

dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde.

-

ruimte inname zone natura 200: circa 367 m².
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Figuur 26

inrichtingsschets tracé Maasweg

1.2.7

AANSLUITING OP OELEGEMSESTEENWEG

Onderstaande detailtekening toont aan dat de aansluiting van de nieuwe Maasweg op Oelegemsesteenweg rekening
houdt met de bochtstralen voor vrachtwagens met een trailer.
Figuur 27

detailtekening aansluiting Oelegemsesteenweg met aanduiding van de bochtstralen van een vrachtwagen met trailer
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1.2.8

TOELICHTING BIJ DE ONTSNIPPERING
ONTSNIPPERING IN HET ALGEMEEN

Voor de oplossing van versnippering van leefgebieden worden doorgaans verschillende strategieën gehanteerd 7. De
grondgedachte is daarbij steeds dat ontsnipperende maatregelen de kans op lokaal uitsterven moeten verlagen, de kans
op herkolonisatie verhogen of beide. Verbetering van de kwaliteit van leefgebieden en vergroten van het leefgebied van
deelpopulaties zijn daarom noodzakelijk naast een verhoging van de connectiviteit in en tussen leefgebieden waardoor
kolonisatie vergemakkelijkt. Volgende figuur vat deze mogelijke oplossingen voor het versnipperingsprobleem als volgt
samen:
-

vergroten = ontwikkeling

-

verbinden = vermindering van de weerstand

-

verbeteren = beheer.

In vele gevallen is het in Vlaanderen onmogelijk om aaneengesloten natuurgebieden van zodanige omvang te creëren
dat een groot deel van de soorten in duurzame populaties kan voorkomen. In principe gaat het bij ontsnippering dan ook
om het vinden van de juiste verhouding tussen deze drie oplossingsstrategieën. De ruimtelijke samenhang verhoogt
doordat leefgebieden vaker en in hogere dichtheden bewoond zijn en doordat de dispersiestroom toeneemt. Deze samenhang ligt aan de basis van het metapopulatiemodel, waarbij gesteld wordt dat in een gefragmenteerd landschap
populaties niet in een aaneengesloten habitat leven, maar eerder in verspreide habitat‘vlekken’ waartussen migratie en
uitwisseling kan gebeuren. Duurzame populaties kunnen in stand gehouden worden zolang de balans tussen lokaal uitsterven en herkolonisatie in evenwicht is. De aanwezigheid van voldoende habitatkernen en goede functionele ecologische verbindingszones met stapstenen en corridors is daarbij cruciaal.

7

Adriaens T., Peymen J. en Decleer K. (2007). Natuurverbindingsgebieden in Vlaanderen: achtergronden, afbakening en mogelijke inrichting. Rapporten

van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2007(INBO.R.2007.14). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
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Figuur 28

oplossingen voor versnippering (ADRIAENS et al. 2007, p39)
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Ecologische verbindingszones bestaan uit één of meerdere elementen: corridors en/of stapstenen.
-

Corridors zijn aaneengesloten verbindingen tussen de natuur-en boscomplexen. De vegetatie in corridors is afgestemd op de eisen die de planten- en diersoorten waarvoor de zone bedoeld is, stellen. De omvang (in dit geval
breedte) van de corridor hangt af van de soort(en) waarvoor deze bedoeld is.

-

Stapstenen zijn vlakvormige leefgebieden binnen de ecologische verbindingszone. De oppervlakte van en de afstand
tussen de stapstenen zijn afhankelijk van de soort(en) waarvoor de ecologische verbindingszone is bedoeld.

Figuur 29

ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones kunnen ook het karakter van een landschapszone hebben. Dat is een relatief brede zone
met gemengd grondgebruik (landbouw/natuur/bos) die bestaat uit een aaneengesloten netwerk van kleine landschapselementen (zoals houtsingels, poelen en heggen). Binnen de landschapszone kunnen ook corridor(s) en/of stapstenen
aanwezig zijn.
Of er bij de inrichting van een verbindingszone voor een corridor, stapstenen of een landschapszone wordt gekozen,
hangt af van de soorten waarvoor de zone is bedoeld. De corridors, stapstenen en landschapszones bestaan uit één of
meerdere ‘ecologische bouwstenen’. Er zijn verschillende mogelijke ‘bouwstenen’ om de leefgebieden met elkaar te verbinden: poel, moeras, grasland, heide, struweel en bos (hangt af van de soorten).
De Europese habitatrichtlijn erkent in artikel 10 het belang van landschapselementen die de connectiviteit verbeteren. De
lidstaten worden aangemoedigd deze elementen mee op te nemen in het ruimtelijk beleid. Ook het Europese beleid rond
Groene Infrastructuur steunt dit in belangrijke mate.

ONTSNIPPERING VOOR DE GROENPOOL ANTWERPEN

In het (sterk) gefragmenteerde landschap van de Groenpool Antwerpen wordt met name de toepassing van de ontsnipperingsstrategieën ‘vergroten’ en ‘verbinden’ onderzocht.
Vergroting van de natuurkernen door (bos)uitbreiding wordt vooropgesteld. Mogelijke locaties daarvoor worden in de
studie aangereikt, gebaseerd op de aanwezigheid van standplaatscondities die de uitbreiding van een specifiek habitat
toelaten.
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Verbinding van de natuurkernen moet leiden tot een performant ecologisch netwerk (ecologische matrix) in functie van
de duurzame instandhouding van metapopulaties. Door het bovenlokaal belang van de Groenpool Antwerpen als migratieknooppunt wordt het belang van de verbindende elementen nog versterkt.
Conform de werkwijze voor de vergroting van natuurkernen wordt ook voor de natuurverbindingen bekeken of de standplaatscondities van de verbindingszones (corridors, stapstenen of landschapszones) tegemoet komen aan de vereisten
van doelhabitats waardoor het ruimtebeslag kan worden geoptimaliseerd.
Voor de concrete dimensionering van ecologische verbindingen in de vorm van stapstenen en corridors werd in opdracht
van de provincie Antwerpen ecoprofielen opgemaakt 8. Een ecoprofiel geeft een beschrijving van de kenmerken van de
habitatkwaliteit en ruimtelijke samenhang voor een groep van soorten die vergelijkbare eisen stellen aan de landschappelijke drager. Per ecoprofiel (bijvoorbeeld ‘vochtige tot natte bossen en struwelen’, ‘halfopen landbouwgebied’ of ‘zuurstofrijke beken’) worden volgende zaken bepaald die in directe relatie staan tot de ecologische verbindingen (met tussen
haakjes de relevante gegevens voor het ecoprofiel (vochtige tot natte bossen):
-

corridor:
- minimale breedte corridor (25 m)
- maximale onderbreking corridor (100 - 150 m)

-

stapstenen/leefgebied:
- minimale oppervlakte stapsteen/leefgebied (2,25 ha, maar bij aanwezigheid van kritische soorten als boommarter
tot 300 ha)
- maximale afstand tussen stapstenen/leefgebied (1.500 m).

Ten slotte is het vermijden van verdere versnippering bij de aanleg van nieuwe infrastructuur of nieuwe ruimtelijke inrichtingen van het grootste belang om de beoogde duurzame instandhouding van populaties en de bovenlokale migratie te
kunnen verzekeren.

1.3

INRICHTINGSMAATREGELEN IN FUNCTIE VAN FAUNAMIGRATIE

Voorbeelden ecoduikers (bron: leidraad faunavoorzieningen)

8

Grontmij Belgium 2013. Opstellen van ecoprofielen voor diverse regio’s in de provincie Antwerpen. Studie in opdracht van Provincie Antwerpen, Departe-

ment Leefmilieu – Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid.
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Figuur 30

voorbeeld stobbenwallen/ecorichels. Om structuur te creëren kan naargelang de situatie met organisch materiaal (hout, stobben) of met i nert materiaal (breuksteen) worden gewerkt. Belangrijk is dat de verbinding niet geheel open is, en er voldoende schuilmogelijkheden en variatie in klimaatomstandigheden is (vochtigheid, licht). (bron: leidraad faunavoorzieningen)
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Figuur 31

voorbeeld gracht/wadi met wildraster (uit Rijkswaterstaat 2011)
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2

ZWAAIKOM

2.1

ANALYSE

2.1.1

INLEIDING

Omwille van de geplande initiatieven binnen het plan-MER ENA, waarin de huidige zwaaikom wordt ontwikkeld tot een
watergebonden bedrijvenzone, moeten nieuwe infrastructuuringrepen maximaal worden aangewend om de ecologische
doelstellingen van de Groenpool Antwerpen te ondersteunen. Daarnaast moeten nieuwe ingrepen eveneens de recreatieve, landschappelijke en mobiliteitsdoelstellingen van het gebied versterken. Op basis van ontwerpend onderzoek wordt
gezocht naar geïntegreerde ruimtelijke oplossingen. Dit moet resulteren in een hoogwaardige, oostelijke toegang of onthaalpoort die het gebied toegankelijk maakt voor de aangrenzende gemeenten ten oosten van Ranst, zijnde Nijlen, Zandhoven, Grobbendonk enz.

RUIMTELIJK

De poort Tappelbeek ligt aan de oostelijke grens van de gemeente Ranst ter hoogte van de Tappelbeek en het Albertkanaal. De onthaalpoort ligt aan de oostzijde van de Groenpool Antwerpen dichtbij de afrit Massenhoven van E313 en afrit
Oelegem van E34. De omgeving wordt gekenmerkt door habitatrichtlijngebieden en faunistisch waardevolle gebieden.
De zwaaikom en de directe natuurlijke omgeving hebben een grote intrinsieke natuurwaarde en vervullen een verbindingsfunctie van bovenlokaal belang. Het is een zeer waterrijk gebied: twee spaarbekkens, de zwaaikom, het Albertkanaal, de vallei van de Tappelbeek en de nabijheid van het Antitankkanaal enz. Op het Albertkanaal ligt een kleine jachthaven voor pleziervaart.
Tussen E313 en het Albertkanaal was een vrij groot gebied bestemd voor industrie en gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut. Aan de afrit Massenhoven bevindt zich een bedrijventerrein. De rest van het gebied, bestemd als industriegebied volgens het gewestplan, is vandaag nog onbebouwd. Doorheen het gebied zijn er heel wat leidingen en hoogspanningsleidingen. De omgeving van de poort Tappelbeek wordt gekenmerkt door vele bestemmingen: er zijn heel wat
agrarische gebieden, bosgebieden, woongebieden enz. Ten zuiden van E313 is het agrarisch gebied aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied. De overige landbouwgronden zijn veeleer gefragmenteerd. Een deel van het Albertkanaal
wordt aangeduid als reservatiegebied.
Langs E313 en N14 zijn er hoofdassen van De Lijn met bushaltes ter hoogte van Zandhoven centrum en net ten zuiden
van de afrit E313. Wat recreatie betreft, zijn er waardevolle natuurgebieden voor zachte recreatie en heel wat bouwkundig
erfgoed zoals de kasteeldomeinen. Op het Albertkanaal en het spaarbekken kan er aan watersport worden gedaan.

2.2

BELEIDSCONTEXT

2.2.1

GEWESTELIJK RUP TAPPELBEEK

In het GRUP Tappelbeek (principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 29 september 2017) wordt door omzetting
van een regionaal bedrijventerrein en landbouwgebied naar bos- en natuurgebied de mogelijkheid gecreëerd om via bosen natuuruitbreiding de ecologische kern (grote eenheid natuur) natuurdoelen te helpen realiseren en zo zowel het
kerngebied van Tappelbeek als de essentiële ecologische verbinding te versterken. Het noordelijk deel (tussen E313 en
Albertkanaal, ook Broechem - Ranst genoemd) wordt integraal bos- en natuurgebied (rekening houdend met de
aanwezige leidingstroken), terwijl in het zuidelijk deel de beekvallei zelf naar natuurgebied wordt omgezet. In de
valleiflanken blijft landbouw mogelijk.
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PLAN-MER ZWAAIKOM

De Vlaamse overheid heeft in het locatieonderzoek van het ENA de zwaaikom Ranst aangeduid als mogelijk nieuw bedrijventerrein. Dit gebeurt in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. In het plan-MER voor de zwaaikom
Ranst werden vervolgens onder voorwaarden de milieueffecten onderzocht, milderende maatregelen geformuleerd alsook inrichtingsvoorstellen geformuleerd voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone. De ontwikkeling van een bedrijventerrein ter hoogte van de zwaaikom gaat gepaard met een nieuwe ontsluitingsweg waarbij moet worden gezocht naar de
best mogelijke locatie en aantakking op het bestaand netwerk en naar gepaste ‘eigenschappen’, rekening houdend met
de draagkracht van de omgeving. In het plan-MER is een eerste aanzet gegeven.
Met betrekking tot de corridorfunctie wordt voor de vleermuizen een specifieke inrichting vooropgesteld met migratieroutes
aan weerszijden van het bedrijventerrein. In het plan-MER wordt tevens de passende beoordeling uitgewerkt waarin de
milderende maatregelen zijn opgenomen die ertoe moeten leiden dat er geen betekenisvolle aantasting van de gemelde
natuurwaarden van het habitatrichtlijngebied en de te beschermen soorten (vleermuizen) te verwachten zouden zijn bij
de ontwikkeling van de bedrijvenzone zwaaikom Ranst. Het agentschap natuur en bos (ANB) formuleerde hierbij nog
randvoorwaarden. Het besluit van de Vlaamse regering van juli 2015 bepaalt dat met het aangepast voorstel moet rekening worden gehouden bij de uitwerking van het RUP.

2.3

VISIE

2.3.1

ECOLOGISCH KADER

De poort Tappelbeek bevat heel wat ecologische kwaliteiten dankzij de natte structuren Tappelbeek, Antitankkanaal,
Albertkanaal, spaarbekkens enz. Belangrijk is dergelijke natuurverbindingen mogelijk te maken, te realiseren en/of te
versterken. Het plan-MER stelt dat de realisatie van het bedrijventerrein en van de bijhorende nodige infrastructuur een
zeer negatieve impact zal hebben op de connectiviteit voor vleermuizen zowel in het gebied zelf als voor de achterliggende
gebieden. Omwille van deze ingrepen zijn de ecologische verbindingen zeer belangrijk voor de vleermuizen. Volgende
twee verbindingen zijn interessant: enerzijds de noord-zuid verbinding (over het kanaal) en anderzijds de oostelijke - natte
en droge - verbinding richting de bossen van Ranst. Bijkomend functioneert de zwaaikom als een toegangspoort tot de
fortengordel en antitankgracht voor vleermuizen.

2.3.2

MOBLITEITSKADER

De poort wordt omgeven door de autosnelwegen E34 en E313 en hun afritten. Nabij de afritten Oelegem en Massenhoven
is heden een carpoolparking die bijkomend kan worden gebruikt voor de Groenpool Antwerpen en zelfs - indien nodig kan worden uitgebreid. Nabij de kleine jachthaven aan het Albertkanaal zijn ook enkele parkeerplaatsen beschikbaar.
Door de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein is een nieuwe ontsluitingsweg vanaf E34 nodig om vrachtverkeer
rechtstreeks toegang te verlenen en sluipverkeer langs lokale wegen te beperken.

2.3.3

RECREATIEF KADER

De spaarbekkens en het Albertkanaal worden heden gebruikt voor watersport (surf, jetski, jachthaven enz.). Daarnaast
situeren zich in de regio verschillende routes van het fietsknooppuntennetwerk. Naast fietsrecreatie zijn er ook verschillende wandelpaden die potentieel kunnen worden verbonden en uitgebreid ten behoeve van natuurbeleving. Ter ontsluiting van de tweede fortengordel van Antwerpen wordt gezocht naar een fietsverbinding tussen het Fort van Oelegem
en het Fort van Broechem, langheen de Antitankgracht en doorheen de Groenpool Antwerpen.
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2.4

SCHETSONTWERP

Figuur 32

Ontwerpend onderzoek zwaaikom Ranst, ecologische maatregelen

*

2.4.1

GRENSZONE ZWAAIKOM - E34

Belangrijk is de geleiding door te trekken op de berm van E34 evenals de doortrekking van de gracht volgens dimensie
Kapelbeek (circa 3 - 4 m). Een ecoraster op de grens rijstrook - berm moet worden geplaatst. Een onderdoorgang van
het viaduct is relevant. Als milderende maatregel mag er geen verlichting worden gebruikt. In het plan-MER zijn nog heel
wat overige milderende maatregelen opgenomen ten aanzien van vleermuizen.
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2.4.2

GRENZONE ZWAAIKOM OOST

Naast de berm moeten lijnvormige (circa 10 m) waterpartijen bovenop het maaiveld worden gerealiseerd, gevoed door
kanaalwater (ook kwel). Door opvulling van de zwaaikom, nivellering en ophoging van het terrein en afname van de
infiltratie door verharding wijzigt het grondwatersysteem. Een nieuw aaneengesloten lijnvormig oppervlaktewater tussen
het Albertkanaal en de viaduct Antitankgracht moet het verlies aan vleermuismigratieroutes alsook de hydrologische effecten in de speciale beschermingszones milderen. Ook de berm aan de westzijde moet met hoog opgaande begroeiing
worden voorzien. Een aansluiting met het kanaal is wenselijk. Tussenliggend kan natte ruigte en/of overgang bos worden
aangeplant.

2.4.3

TOEKOMSTIGE BEDRIJVENZONE

De toekomstige bedrijvenzone moet van binnenuit worden ontsloten om de omgeving zo weinig mogelijk te versnipperen
en te verhinderen. Zij ligt namelijk als een eiland tussen zeer waardevolle ecologische gebieden die zo min mogelijk
mogen worden verstoord. De doorwaadbaarheid van het terrein is noodzakelijk rekening houdend met wijzigende
infiltratie- en grondwatercondities.
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3
3.1

DIENSTENZONE ‘POORT ANTWERPEN’
INLEIDING

In het kader van de studie voor de Groenpool Antwerpen wordt een aantal deelzones geselecteerd waar zich een complexe ontwerpopgave stelt. In de uitwerking van de focusgebieden wordt onderzocht in hoeverre deze ontwerpopgaven
kunnen bijdragen tot de uitbouw en versterking van een bovenlokale groenstructuur van Antwerpen.
Omwille van de geplande initiatieven om E313 te verbreden en een tramlijn van de stad Antwerpen door te trekken tot
aan de dienstenzone ‘poort Antwerpen’ wordt deze onthaalpoort als zeer waardevol gezien voor de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van het gebied. Daarnaast vormt deze plek een belangrijk potentievol knooppunt voor de bereikbaarheid
van de stadsregio Antwerpen. Niet enkel op het vlak van mobiliteit (overstap tussen vervoersmodi) maar eveneens voor
wat betreft de programmatorische invulling, is een duidelijke visie noodzakelijk. Voorts vormt het knooppunt een belangrijke schakel om de ecologische verbindingen van de Groenpool Antwerpen in westelijke en noordelijke richting te faciliteren. De complexiteit van al deze factoren wordt in beeld gebracht in voorliggend ontwerpend onderzoek.

3.2

ANALYSE

3.2.1

RUIMTELIJK

De dienstenzone Poort Antwerpen ligt op de grens van de gemeenten Wommelgem en Ranst langs beide zijden van de
autosnelweg E313 ten zuiden van Albertkanaal. De huidige servicezone Q8 is een ‘dienstverleningsgebied’ volgens het
gewestplan dat wordt omgeven door agrarische gebieden, waarvan ten noorden van het industriegebied ‘Kapelleveld’
een landschappelijk waardevolle overdruk is aangebracht. Ten zuiden van dienstenzone Poort Antwerpen is het landbouwgebied aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied. Parallel aan E313 loopt tussen de autosnelweg en het Albertkanaal een hoogspanningsleiding.
Rondom de dienstenzone Poort Antwerpen zijn enkele versnipperde gebieden aangeduid als biologisch zeer waardevol.
Opvallend zijn de bossen van Ranst die beschermd zijn als habitatrichtlijngebied en VEN-gebied. Ten noordoosten van
de dienstenzone Q8 liggen enkele private visvijvers. De vallei van de Keerbeek loopt ten zuiden van Q8-zone van de
bossen van Ranst richting Wommelgem. Ten noorden van Albertkanaal is bevindt zich de Schijnvallei.
Recreatieve routes ter hoogte van de dienstenzone Poort Antwerpen zijn beperkt. Over de oostelijke brug (Wijnegembaan) van de Q8 zone is er een recreatieve fietsroute maar elders zijn er weinig tot geen routes en/of bezienswaardigheden. Een buslijn volgt E313 maar heeft heden geen halte ter hoogte van de poort.

3.2.2

AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN

In de afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen (2009) werden polen en assen geselecteerd waar programma’s van
bijkomende woningen, economische activiteiten en andere grootstedelijke functie kunnen worden gerealiseerd in
overeenstemming met het niveau en bereik. Polen worden in de nabijheid van een vervoerknooppunt ontwikkeld. De
dienstenzone Q8 wordt geselecteerd als grootstedelijke pool niveau 2 en een P&R-locatie, gelegen aan de oostelijke rand
van de grootstedelijke as niveau 2 langs E313. Polen van niveau 2 zijn regionaal georiënteerd en moeten samen met
polen van niveau 1 prioritair worden ontwikkeld. De grootstedelijk assen maken deel uit van een aantal ruimtelijk
structurerende ontwikkelingsassen. Zo is er een grootstedelijke tramlijn die rijdt tot aan Wommelgem en doorgetrokken
zal worden tot de dienstenzone Ranst.
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De pool Q8 vormt een baken aan de rand van het grootstedelijk gebied. Er zijn grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Zij
leveren een bijdrage tot een densiteit langs de tramlijn op Herentalsebaan naar Wommelgem. Ten noorden van E313 zijn
er - volgens het afbakeningsvoorstel - mogelijkheden voor een grootschalig bedrijventerrein, ten zuiden voor een meer
kleinschalig woon- en werkpark, verweven in landschapskamers en aansluitend op de dienstenzone.
De dienstenzone in Ranst is aangeduid als een grootstadspoort waarbij een nieuw bedrijventerrein wordt ontwikkeld, de
dienstenzone wordt uitgebouwd evenals de bestaande bedrijventerreinen langs E313/E34 in Wommelgem. De
ruimtebalans voor de bedrijventerreinen wordt voor de dienstenzone aan Q8 vastgelegd in het ENA. Toch volgt uit de
afbakeningsstudie dat het grootste deel moet bestaan uit terreinen voor modern gemengde bedrijvigheid en transport,
distributie en logistiek. Het bedrijventerrein Wommelgem - Ranst is het scharnier tussen het logistiek-industrieel netwerk
Albertkanaal en het grootstedelijk gebied. Daarom is hier sprake van de ontwikkeling van goed ontsloten multimodale
plekken voor zowel grootschalige productiebedrijven als voor logistieke activiteiten. Hiernaast is de locatie ook geschikt
voor grootschalige transportbedrijven (goed ontsloten en relatief grote kavels).
De gewenste economie in het grootstedelijk gebied Antwerpen hangt nauw samen met de poorten en assen. Op basis
van bereikbaarheid, uitstraling en nabijheid van voorzieningen worden economische doelgroepen per poolniveau
vastgelegd. Het economisch profiel voor pool niveau 2 is vastgelegd waarbij ICT, cultuur, openbaar bestuur en onderwijs,
financiële diensten, handel en horeca geschikte activiteiten kunnen zijn. Voornamelijk tertiaire en quartaire activiteiten
moeten worden gelokaliseerd ter hoogte van polen niveau 1 en 2. Dankzij hun multimodaal karakter is een gevarieerd en
gemengd programma aangeraden.

3.2.3

UITBREIDING VAN DE SERVICEZONE

Omwille van het structureel tekort in Vlaanderen aan ruimte voor stationerend vrachtverkeer is er nood aan een uitbreiding
van de opvangcapaciteit in de dienstenzone. In de plan-MER A13/E34 (Arcadis, 2017) wordt een indicatief programma
meegegeven voor de vernieuwde dienstenzone:
-

personenwagens: 80

-

vrachtwagens: 120

-

wagens met caravan: 10

-

6 pompeilanden voor wagens

-

4 pompeilanden voor vrachtwagens

-

extra sanitaire voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs.

Een eenzijdige dienstenzone kan worden overwogen waarbij gebruik wordt gemaakt van het nieuw op- en afrittencomplex
van Wommelgem - Ranst. Volgens de projecties en ruimtebehoeften in de plan-MER zou de huidige servicezone moeten
worden uitgebreid met circa 15.000 m² zowel ten zuiden als ten noorden van de snelweg.

3.2.4

BEDRIJVENZONE WOMMELGEM - RANST

In het ENA is een zoekzone afgebakend waarbinnen een nieuwe bedrijvenzone wordt ontwikkeld ‘Wommelgem - Ranst’.
De bedrijvenzone situeert zich tussen E313 en het Albertkanaal en wordt ontsloten via het nieuw te bouwen
aansluitingscomplex ter hoogte van Q8.
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3.2.5

VERBREDING A13/E34

A13/E34 tussen de verkeerswisselaars Antwerpen-Oost (Ring rond Antwerpen) en Ranst was oorspronkelijk een 2 x 3
hoofdweg met 3 rijstroken + pechstrook in de richting van Ranst en 3 rijstroken en een busstrook in de richting van
Antwerpen.
Het eindbeeld van E34 moet een structurele en optimale doorstroming betekenen waarvoor het volgende nodig is:
-

2 x 3 rijstroken + spitsstroken tussen R1 en Wommelgem

-

2 x 5 rijstroken + pechstroken tussen Wommelgem en de verkeerswisselaar Ranst

-

2 x 3 rijstroken + pechstroken op E313 over een maximale lengte van 500 meter voorbij de splitsing te Ranst.

De 2 x 5 rijstroken tussen Wommelgem en de wisselaar te Ranst zijn noodzakelijk voor het vlot opvangen en verdelen
van de verkeersstromen tussen de nieuwe verkeerswisselaar te Wommelgem (A13/E34 - A102 - R11bis) en de verkeerswisselaar te Ranst (E34 op 2x2 en E313 op 2x3 op aansluitend traject), inclusief het verwerken van het verkeer van en
naar een nieuw aansluitingscomplex voor het ENA-bedrijventerrein ter hoogte van de Q8.
In de richting van Luik/Eindhoven zijn hier momenteel 3 rijstroken + spitsstrook aanwezig, in de richting van Antwerpen 3
rijstroken + busstrook. In dit segment is in beide richtingen wel een extra rijstrook en bijgevolg verbreding noodzakelijk.
In de richting Luik/Eindhoven betekent dit een verbreding met één rijstrook en één pechstrook. De bestaande spitsstrook
wordt daarbij omgevormd tot een permanente rijstrook. In de richting van Antwerpen betekent dit eveneens een verbreding met één rijstrook en één pechstrook. Het systeem waarbij de pechstrook dienst doet als busstrook in geval van
congestie kan daarbij behouden blijven.

3.2.6

DOORTREKKING VAN HET OPENBAAR VERVOER

De Lijn wil een aantal nieuwe lijnen voorzien ten zuiden van Antwerpen. LIVAN 1 bevat een verlenging van de tramlijn
vanuit het knooppunt Wommelgem tot aan de voorziene park-and-ride aan de servicezone (Q8). In functie van LIVAN 2
zijn er in 2013 voorbereidende studies gebeurd voor volgende tramuitbreidingen:
-

Antwerpen Kiel - Wilrijk - E19

-

Mortsel - Edegem - Kontich

-

tramstelplaats met twee opties.

3.2.7

NIEUW AANSLUITINGSCOMPLEX

Om de nieuwe bedrijvenzone Wommelgem - Ranst te kunnen ontsluiten wordt een nieuw aansluitingscomplex voorzien
ter hoogte van de huidige servicezone Q8. De ontsluiting van deze zone werd in detail bestudeerd in de mobiliteitsstudie
die werd opgemaakt in het kader van het plan-MER Wommelgem - Ranst (Arcadis, 2009). Uit het plan-MER kon worden
afgeleid dat de servicezone Q8 voldoende potenties heeft om een geschikte locatie te zijn voor de ontsluiting van het
gepland bedrijventerrein. De zone bevindt zich aan beide kanten van de hoofdweg, is nu al in gebruik en beschikt over
voldoende ruimte. De randvoorwaarden voor het aansluitingscomplex worden hieronder opgesomd:
-

wevend verkeer van E313 en E34 naar de zone Wommelgem - Ranst of richting R12: weefzone van 2.100 m

-

uitvoegend verkeer naar de te ontwikkelen zone Q8: uitvoegzone 300 m waarbij - volgens de verkeersintensiteiten
(888 pae/uur en 1.515 pae/uur) - één rijstrook volstaat (snelheidsregime 120 km/u)

-

snelheidsafbouw van 120 km/uur naar 50 km/uur noodzakelijk om de aansluiting te kunnen maken op het ontsluitend
infrastructuursysteem. Door het aanleggen van de hellingsbaan is deze snelheidsafbouw te realiseren.
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Een bijkomende eis voor het verkeer van het bedrijventerrein is dat dit wordt losgekoppeld van het lokaal verkeer. Hiermee
wordt bedoeld dat het een ‘gesloten systeem’ wordt waarbij het bestaand en het te ontwikkelen wegennet van het bedrijventerrein geen aansluiting heeft met lokaal verkeer.
Vermits de focus in dit ontwerpend onderzoek ligt op de ruimtelijke uitwerking en de relatie tot de objectieven van de
Groenpool Antwerpen worden volgende aannames gedaan.
-

Het nieuw aansluitingscomplex dient uitsluitend voor de bedrijvenzone ten noorden van de snelweg.

-

Er wordt geen parallelweg voorzien (scheiding doorgaand en stedelijke verkeer vóór Q8)

3.2.8

VERBREDING VAN DE BESTAANDE BRUGGEN

Enkele aanpassingen zullen vereist zijn aan bestaande nabijgelegen infrastructuur om de verbreding van A13/E34 te
kunnen verwezenlijken. De bruggen van Keerbaan (westkant van poort Lage Keer) en Wijnegembaan (oostkant poort
Lage Keer) zullen moeten worden herbouwd. De overspanningen van deze bruggen moeten worden vergroot om een
gabarit van 5 rijstroken in beide rijrichtingen onder de bruggen door mogelijk te maken (+ onderdoorgang tram aan de
noordzijde voor de brug van Keerbaan). De bruggen moeten worden aangepast in functie van de toekomstige ontsluiting
van het ENA-bedrijventerrein.

3.3

VISIE

3.3.1

ECOLOGISCH KADER

Het ontwerp van de onthaalpoort Lage Keer moet een bijdrage leveren tot een versterking van de omliggende ecologische
infrastructuur. De natuurverbinding ten zuiden van de dienstenzone richting bossen van Ranst en de biologisch waardevolle gebieden (Lage Keer) ten noorden van dienstenzone Q8 moeten worden versterkt. Op de oostelijke brug (Wijnegembaan) wordt een natuurverbinding gerealiseerd. Bij een volledige vervangbouw (gelet op de noodzaak om de overspanning te vergroten) kan een nieuwe eco-recreaduct worden gebouwd.
Figuur 33

Ecologische verbinding ter hoogte van Poort Antwerpen

dit document heeft niet het statuut van beslist beleid
maar ontwerpend onderzoek

111

OMGEVING – HESSELTEER . 18 december 2018 . 17022_TK_eindrapport

3.3.2

MOBILITEITSKADER

Uit alle scenario’s is het meest wenselijk ontsluitingssysteem een ‘gebundelde ontsluiting’ met twee rotondes of kruispunten aan beide zijden van de autosnelweg. De sneltram vanuit Antwerpen vindt hier haar eindhalte om zo de Groenpool
Antwerpen te ontsluiten. In een volgende fase wordt een verderzetting van de sneltram langsheen de snelweg niet uitgesloten maar vanuit ecologisch en landschappelijk oogpunt is dit niet wenselijk. Deze doortrekking langs E313 betekent
een grotere aansnijding van speciale beschermingszones en hypothekeert de doelstellingen van de Groenpool, meer
bepaald het verbinden van deelgebieden en halen van natuurdoelstellingen. Van op de snelweg kan het regionaal bedrijventerrein Wommelgem - Ranst worden bereikt maar dit regionaal verkeer wordt gescheiden van het lokaal verkeer. Er
kan wel een aansluiting worden gerealiseerd met het lokaal netwerk, bijvoorbeeld een verlenging van Jacobsveldweg (de
parallelle weg ten noorden van E313 ten westen van poort Lage Keer) zodat ook een parking voor lokale pendelaars of
bezoekers van de Groenpool Antwerpen ontstaat.

3.3.3

RECREATIEF KADER

Een nieuwe recreatieve route wordt mee geïntegreerd nabij dienstenzone Poort Antwerpen. Van op deze route kunnen
recreanten starten aan hun tour doorheen de Groenpool Antwerpen of in de richting van de Schijnvallei. Er wordt ter
hoogte van de tramhalte een informatiepunt voorzien om de recreanten verder op weg te helpen en voldoende te
informeren over de attractiepolen van het gebied.

3.4

MOGELIJK PROGRAMMA

Volgens de studie voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen kan het economisch profiel voor pool
niveau 2 volgende activiteiten bevatten: ICT, cultuur, openbaar bestuur en onderwijs, financiële diensten, handel en horeca geschikte activiteiten. Voornamelijk tertiaire en quartaire activiteiten moeten worden gelokaliseerd ter hoogte van
polen niveau 1 en 2. Dankzij hun multimodaal karakter is een gevarieerd en gemengd programma aangeraden. Op basis
van de referentievoorbeelden wordt hieronder een ruwe, eerste inschatting gemaakt van een mogelijk programma voor
de servicezone Q8. Dit programma moet verder worden uitgewerkt in samenspraak met de verschillende partners.
-

servicezone:
- hoofdgebouw met shop/resto/sanitair

1.350 m²

- bijgebouw met sanitair/berging/technieken

1.500 m²

- tankzone

500 m²

- parking kortparkeren auto’s (80 pp)

9.000 m²

- parking wagens met caravan (10 pp)
- vrachtwagenparking (120 pp)

17.500 m²

-

stadsrandparking (1.500pp)

37.500 m²

-

lokale fietsparking (1000pp)

2.500 m²

-

lokale parking (360pp)

9.000 m²

-

tramhalte

3.000 m²

-

congrescentrum
- evenementenruimtes (10)

3.000 m²

- meetboxes (6)

400 m²

- auditorium

500 m²

-

hotel (150 kamers)

-

kantoren.

4.500 m²
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3.5

SCHETSONTWERP

Het schetsontwerp vormt een eerste ruimtelijke vertaling van de visie-elementen en het gewenst programma op de site.
Het vormt een basis voor verdere discussie met de verschillende stakeholders. Het bijkomend programma wordt, samen
met de nieuwe stadsrandparking, maximaal gecombineerd in een nieuw poortgebouw over de snelweg. Zo blijft het totaal
ruimtebeslag beperkt. Andere varianten met een éénzijdig servicestation of met een aparte parking en losse gebouwen
kunnen ook verder worden onderzocht.
Figuur 34

ontwerpend onderzoek dienstenzone Poort Antwerpen (hypothese)
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4
4.1

KAPELLEVELD 2
INLEIDING

De zone Kapellenveld 2 is een industriegebied dat omwille van de waterproblematiek niet meer zal worden ontwikkeld.
De Vlaamse regering besliste hierover in het kader van de signaalgebieden (reeks 1) en legde de relatie met het planningsproces rond Wommelgem - Ranst.

4.2

VISIE

Zie ook hoofdstuk 3 en bijlage 5. Onderstaande ecologische ontwikkelingen worden vooropgesteld.
Droog bos: 4 ha
Vochtig bos: 5,1 ha
Vogelkersbos: 3,5 ha
Elzenbroek: 1,9 ha
Totaal: ca. 14,5 ha
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Figuur 35

Figuur 1

voorstel gemeente signaalgebied

aangepast voorstel ecologische visie - indeling
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vegetatietype

zone WORG9

droog bos

zone RUP

vochtig bos

1,13 ha

0,69 ha

Vogelkersbos

2,89 ha

0,46 ha

Elzenbroek

1,74 ha

totaal

5,76 ha

9

4,31 ha

Watergevoelig openruimtegebied
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BIJLAGE 3: ACTIEPROGRAMMA

nr.

actie

beschrijving

stappenplan

Uitdaging 1 . 250 ha hoogwaardige natuur-en bosgebieden
1.1

Realisatie bijkomende

Zoekzone vanuit Vlaanderen voor 40 ha in

Actieprogramma opmaken voor bosuitbrei-

natuur- en bosgebied

actueel kansrijke bosuitbreidingszones

ding gronden (eigendom/bebossing enz.).

(Tappelbeek Noord, tussen Maas en Moor)

Het uitbouwen van de mogelijke regierol van

en in andere afgebakende potentieel kans-

het ANB in de realisatiestrategie. Een sa-

rijke gebieden.

menwerking met de Vlaamse Landmaatschappij in functie van het opzetten van een
grondenbank lijkt een waardevolle onderzoekpiste om de zoekzones te kunnen mobiliseren. In een volgende stap kan ook een
planinitiatief worden genomen om de ruimtelijke bestemming in potentieel kansrijke gebieden te wijzigen.

1.2

1.3

Kwalitatieve omvorming

Bestaande groene zone kunnen nog beter

Verenigen / in kaart brengen van de verschil-

van bestaande natuur-

worden ingericht door een omvormingsbe-

lende grondeigenaren van strategische

en bosgebieden

heer toe te passen in functie van de be-

groengebieden.

oogde habitat. Dit moet samen worden be-

Stimuleringsbeleid (inhoudelijke en financi-

keken met de reeds bestaande beheer-

ele ondersteuning) uitrollen voor ecologische

plannen van deze gebieden.

inrichting van bestaande groengebieden.

In functie van verschillende infrastructuur-

Verder uitbouwen van de mogelijke regierol

en ontwikkelingsprojecten moeten be-

van het ANB in de realisatiestrategie van de

staande groenzones worden gecompen-

Groenpool Antwerpen (grondverwerving, in-

seerd. De compensatiegebieden vormen

richting en beheer) zodoende de grondmobi-

een unieke kans om nieuwe hoogwaardige

liteit van de waardevolle zoekzones te kun-

natuurgebieden te creëren op strategische

nen organiseren.

Natuurcompensatie

locaties in de GroenpooL
1.4

Opmaak gewestelijk

Vermits een groot deel van de potentiële

Opstart procedure gewestelijk ruimtelijk uit-

ruimtelijk uitvoerings-

natuurgebieden op heden niet de juiste be-

voeringsplan.

plan.

stemming hebben, is het aangewezen om
in het kader van de RUP’s die worden opgemaakt voor de ENA-projecten, eveneens de open ruimte mee op te nemen in
functie van de planologische bestendiging
van natuur- en bosgebied.

1.5

Natuur op de bedrijven-

-

zones

De nieuwe en bestaande bedrijvenzo-

1. Promoten Green Deal Bedrijven en bio-

nes in en rondom de Groenpool kunnen mee ingeschakeld worden in het

diversiteit.
2. Opmaak inrichtingsplannen voor de be-

ecologisch netwerk. De groene inrichting van deze bedrijvenzones, in

drijvenzones.
3. Opmaak RUP bedrijvenzone Wommel-

functie van onder andere de verorde-

4. vertalen EU-strategie en financierings-

tieve en coherente manier te gebeu-

mogelijkheden naar terreinsituatie

ren.

-

-
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Uitdaging 2 . 10 nieuwe primaire natuurverbindingen
2.1

Tappelbeek Noord

1. Fauna uitstapplaatsen

1. Afstemmen met herinrichting zwaaikom

2. ecologische inrichting brug E314 over

2. QUICK WIN

Albertkanaal
3. aanpassing duiker Tappelbeek Zandhovensesteenweg
4. Ecorecreaduct (zie 3.2)
2.2

Tappelbeek Zuid (Albert-

1. ontsnipperen E313 en verder verbin-

kanaal – Liersebaan)

den naar Tappelbeek

1. ecologische inrichting brug
2. aanpassen duiker

2. ontsnipperen Massenhovensestwg
2.3
2.4

Groot Schijn
Diepbeek – Keerbeek

1. Herstel beekvallei thv Hoge Keer

1. RUP Hoge Keer

2. Oplossen barriere Albertkanaal

2. FUP / sifon

1. Behouden /herstellen beekvallei als

-

dragende landschappelijke structuur

2.Kapelleveld uitklaren exacte zones
voor inrichting (zie ook bij natuurcom-

2. Inrichten Kapelleveld

pensaties)

3. Ontsnipperen E313
2.5

Hogenaardseloop-Kleine

Ontsnippering barriere E313

Merrebeek
2.6

Vallei Grote Merriebeek

Actieplan verbonden aan de verbreding van
E313

1. ecologische aanpassing van Brug Oele-

1. QUICK WIN (loopt al) aanpassing brug-

gem + FUP’s

gen Albertkanaal

2. Beekvallei als dragende landschappelijke structuur behouden/versterken

2. koppeling met RUP Wommelgem/ Ranst
3. Bij verbreding E313

3. Doorgangen verkeerswisselaar (droog
en nat) aanpasen voor faunamigratie /
leggen van ecoduct over E313 thv brugbermen
2.7

Maasweg – Albertkanaal

1. ontsnipperen barriere Maasweg/Oele-

1. + 2. cfr. inrichtingsplan

gemsesteenweg
2. aanpassen bermen E313 en inrichting
grachten
2.8

Moerbeek

1. Ontsnipperen thv E313

1. aanpassen duikers + boombrug Bossen-

2. ecologische herinrichting beekloop

stein
2. verontdiepen en aanpassing van taluds
thv spaarbekkens

2.9

Antitankgracht

2.10

Wommelgem-Ranst

Aanpassing knelpunten (overgang wegen,

inrichting overgang Zandhovensesteenweg

aansluiting naar Zwaaikom)

en viaduct E314

Natuurlijke verbindingen langs beekval-

Gekoppeld aan opmaak RUP bedrijventer-

leien en bestaande kernen, en onder

rein, zie 1.7

hoogspanningslijn
Uitdaging 3 . twee gecombineerde ecologische en recreatieve verbindingen
3.1

Inrichtingsstudie poort

Opmaak van een inrichtingsplan voor de

-

Opmaak van een inrichtingsstudie.

Lage Keer

nieuwe dienstenzone in combinatie met

-

Opmaak van een ruimtelijk uitvoerings-

ecologische en recreatieve verbinding over
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E313. De inrichtingsstudie omvat het vast-

-

leggen van de ruimtelijke en programmato-

ting van de dienstenzone (in combinatie

rische randvoorwaarden.
3.2

Oproep nieuwe concessie voor de uitbamet flankerend programma)

Haalbaarheidsonderzoek

Verschillende alternatieven voor de reali-

-

Opmaak haalbaarheidsonderzoek.

ecologische en recrea-

satie van een ecologische en recreatieve

tieve verbinding Tappel-

verbinding tussen de Antitankgracht in het

-

Keuze voor een voorkeursvariant.

beek

noorden en Netevallei in het zuiden, wor-

-

Samenwerkingsovereenkomst realisatie.

den afgewogen ten opzichte van elkaar
door middel van een maatschappelijke
kosten baten analyse.
Uitdaging 4 . tien km nieuwe fietsostrades
4.1

4.2

Inrichtingsplan bedrijven-

Integratie fietssnelweg in het inrichtings-

zone Wommelgem-

plan voor de bedrijvenzone Wommelgem-

Ranst

Ranst.

Tracé onderzoek fiets-

Studie omtrent de (technische) haalbaar-

-

Opmaak tracé onderzoek.

snelweg Broechem-Oe-

heid van een fietssnelweg tussen het

legem

SAFI-fietspad en de brug Oele-

-

Samenwerkingsovereenkomst realisatie.

gemsesteenweg.
4.3

Realisatie fietssnelweg

Aanleg van de bypass van de fietssnelweg

Tappelbeek noord – Oe-

rondom de bedrijvenzone zwaaikom Ranst

-

legem
4.4

Realisatie fietssnelweg
Wommelgem – Lage
Keer langs E313

Uitdaging 5 . 20 km aantrekkelijk fiets- en wandelnetwerk
5.1

Integratie van de be-

Afstemmen van de bestaande wandel- en

staande fiets- en wan-

fietsroutes op de doelstellingen en ruimte-

delroutes in de Groen-

lijke visie voor Groenpool Antwerpen en

pool Antwerpen.

het nieuwe beleidsplan toerisme van de
provincie Antwerpen

5.2

5.3

Uitbouw van een aan-

Bij de verdere uitbouw kan aansluiting wor-

trekkelijke wandellus in

den gezocht bij de thema’s waterbeleving

de Groenpool Antwer-

en avontuurlijk wandelen (zie ook beleids-

pen.

plan Toerisme provincie Antwerpen).

Inrichting van de wandel-

Realiseren van aantrekkelijke wandelrou-

verbindingen naar de

tes richting de lokale toegangsportalen. Af-

wandelroute Groenpool.

stemmen van de toegangsportalen met het

- Ranst

beleidsplan toerisme van de provincie Ant-

- Safi

werpen.

- Broechem
- Boothuys
- Oelegem
- Eenhoorn
- Wommelgem
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5.4

Stimuleren en uitbouwen

Stimuleringsbeleid voor recreatieve activitei-

van recreatieve Attractie-

ten in de Groenpool Antwerpen.

polen binnen de Groen-

Mogelijke aankoop van leegstaande hoeves

pool.

of panden en ter beschikking stellen aan ondernemers in de recreatieve sector.
Heropwaarderen van bestaande waardevolle
kapelletjes, hoeves, dorpsgezichten.

Uitdaging 6 . drie hoofdtoegangspoorten tot de groenpool
6.1

Inrichtingsstudie poort

Opmaak van een inrichtingsplan voor de

-

Opmaak van een inrichtingsstudie.

Lage Keer (zie ook actie

nieuwe dienstenzone met stadsrandpar-

3.1)

king, tramhalte en flankerend programma

-

Opmaak van een ruimtelijk uitvoerings-

in combinatie met ecologische en recreatieve verbinding over E313. De inrichtings-

plan / plan-MER.
-

Oproep nieuwe concessie voor de uitba-

studie omvat het vastleggen van de ruim-

ting van de dienstenzone (in combinatie

telijke en programmatorische randvoor-

met flankerend programma).

waarden.
6.2

Inrichting toegangspoor-

Inrichting van de multimodale knooppunten

ten Oelegem en Mas-

met een openbaar vervoerhalte (snelbus-

senhoven.

sen E313 en E34), een pendelparking voor

-

Opmaak van een inrichtingsplan en de
realisatie van de toegangspoorten.

auto’s en fietsen, laadpunten en een toegangszone tot de Groenpool.
Uitdaging 7 . zeven lokale toegangsportalen
7.1

Visie op de uitwerking

Elk van de toegangsportalen heeft een

van de lokale toe-

verschillende identiteit en context. Vanuit

gangsportalen.

deze eigenheid kan worden gezocht naar

-

Opmaak van een ruimtelijke visie op de
verschillende toegangsportalen van de
Groenpool Antwerpen.

een landschappelijke en programmatorische inpassing van elk portaal. In afstemming met het beleidsplan Toerisme (provincie Antwerpen) wordt een keuze gemaakt voor (al dan niet een unieke) infodragers en meubilair.
7.2

Inrichting van de lokale

Plaatsing van infodragers, vuilbakken,

toegangsportalen

fietsbeugels.

-

Opmaak van een inrichtingsplan per toegangsportaal.

- Ranst

-

- Safi

Realisatie van de toegangsportalen.

- Broechem
- Boothuys
- Oelegem
- Eenhoorn
- Wommelgem
Uitdaging 8 . integratie van 200 ha landbouwactiviteiten
8.1

Impact op landbouwbe-

Op heden zijn er verschillende jonge be-

Opmaken van een landbouweffectenstudie.

drijfsvoering in beeld

drijven in de Groenpool Antwerpen aanwe-

Opzetten van een grondenbank om grondruil

brengen.

zig die mogelijk gecumuleerde effecten of

mogelijk te maken.

impact zullen ondervinden door uitbouw
van de natuur.
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8.2

Stimuleringsbeleid ver-

Ondersteuning van hoevetoerisme en

Opvolging binnen het platform ‘landbouwge-

brede landbouw

landschapsbeheer onder andere door be-

bied Wommelgem’.

geleiding van bestaande en bedreigde activiteiten.
8.3

Herstellen en ontwikkelen van berm- en perceelsgerelateerde natuur- en landschapswaarden in Ranst-Broechem.
Herstel en ontwikkeling
kleine landschapselementen.

8.4

Landschappelijke inpassing grootschalige glastuinbouw

Uitdaging 9 . netwerk van lokale en bovenlokale partners
9.1

Co-creatietraject Groen-

Co-creatietraject met de bewoners en ver-

pool Antwerpen

enigingen uit de kernen van Wommelgem,
Oelegem, Massenhoven, Broechem en
Ranst. Zoeken naar nieuwe samenwerkin-

-

Aanstellen van een communicatiebureau
voor de organisatie van een co-creatietraject voor de Groenpool Antwerpen.

gen en engagementen in functie van het
realiseren van de uitdagingen van de
Groenpool Antwerpen. Creëren van een
draagvlak en communicatie omtrent de
Groenpool Antwerpen.
9.2

Opzetten van een (online) communicatieplatform omtrent de ontwikkelingen van Groenpool
Antwerpen.

9.3

Aanstellen van een cen-

De Groenpool Antwerpen krijgt verder

Verder uitklaren van de mogelijke regierol

traal aanspreekpunt voor

vorm binnen het platform van ENA en het

van ANB bij de uitwerking de Groenpool Ant-

de ontwikkelingen van

gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst.

werpen.

de Groenpool Antwerpen.
9.4

Opzetten van een pro-

Voorstel indienen voor een strategisch pro-

cesstructuur en wer-

ject bij departement Omgeving.

kingsmiddelen.
Europese subsidiemogelijkheden onderzoeken in het kader van bijvoorbeeld Horizon 2020 (LIFE programma)
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BIJLAGE 4: KAARTENBUNDEL
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BIJLAGE 5: GEDETAILLEERD OVERZICHT NATUURUITBREIDINGEN
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BIJLAGE 6: INFOBROCHURE
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