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Inleiding
Het Laaglandpark is een verzamelnaam voor een veelheid van plekken met 
vandaag een uiteenlopende waaier van activiteiten die onderling weinig of 
niet met elkaar in relatie staan. Het is een gevarieerd gebied zonder een echt 
gezicht, zowel letterlijk (niet zichtbaar vanuit de omringende woongebieden en 
infrastructuren) als fi guurlijk (geen herkenbaarheid of duidelijk eigen karakter). 
Het zoeken naar een zichtbare en sterke identiteit is daarom één van onze 
belangrijkste uitgangspunten.
Daarnaast kent het Laaglandpark een zeer specifi eke ligging in het fysisch 
systeem, dat bepaald wordt door de aspecten water, reliëf en bodem. Tot 
nu toe is hier echter amper rekening mee gehouden. Het is opmerkelijk dat 
bijna alle ingepaste functies ‘droge voeten’ nodig hebben, en dit terwijl het 
een laaggelegen gebied betreft dat kampt met wateroverlast. De woonwijken 
kenden al verschillende overstromingen, de sportvelden zijn drassig en in de 
volkstuinen staat het water op maaiveldniveau. De nieuwe begraafplaats is niet 
voor niets op een verhoogd plateau aangelegd. Met dit plan willen we dan ook 
het fysisch systeem als basis hanteren voor een kwalitatieve ontwikkeling met 
een verantwoorde inpassing van de functies.
In het noorden van Antwerpen zijn heel wat grootschalige groengebieden 
gelegen en het Laaglandpark vormt de verbindende schakel ertussenin. Uit de 
bestaande structuur en het huidige grondgebruik blijkt dat het Laaglandpark 
tot nu toe behandeld is als een restgebied, waar heel wat ontwikkelingen 
gebeurden die in sommige gevallen nergens anders gewenst waren. We vinden 
dat het gebied een functie moet krijgen op twee schaalniveaus, namelijk als 
toegankelijk gebruikspark met ademruimte voor de omringende woonwijken en 
anderzijds als grootschalige open groene ruimte die functioneel en morfologisch 
aantakt op de aanpalende bebouwde en onbebouwde gebieden.
Het feit dat nu door middel van een Open Oproep een startschot gegeven is 
voor het aanpakken van het gebied om te komen tot een samenhangende 
ontwikkelingsvisie met al een belangrijke actie voor de realisatie een strategisch 
groenproject op korte termijn duidt op een hoge ambitie van de opdrachtgever 
om het Laaglandpark om te vormen tot een bijzondere plek. We willen het 
gebied zien evolueren tot een echt landschapspark met een eigen statuut 
en herkenbaarheid. Het zal niet langer de tussenruimte zijn tussen grote 
groengebieden, maar een waardevolle entiteit op zich die het bezoeken meer 
dan waard is.
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Duurzaamheidprincipes

De principes van de ecostad en de zachte ruggengraat, zoals opgenomen 
in het strategisch ruimtelijk structuurplan van de stad Antwerpen, vormen de 
perfecte uitgangspositie voor de ontwikkeling van het nieuwe landschapspark. 
Het ontwerp zal dan ook maximaal de impact op het milieu en fysisch systeem 
beperken en de ecologische infrastructuur voor fauna en fl ora versterken. Ook 
andere duurzaamheidprincipes zullen worden gehanteerd in het ontwerp en 
het planproces. 
Duurzaamheid is een aandachtspunt dat vele facetten kent. Een aantal van 
deze facetten kunnen zeer concreet toegepast worden in het Laaglandpark. 
Vooreerst is er het principe van integraal waterbeheer. Dit is van essentieel 
belang gezien de bestaande waterproblematiek die door het bijkomend 
programma alleen nog maar crucialer wordt. Hierbij aanleunend zijn de 
uitgangspunten voor een extensief groenbeheer en een zuinig ruimtegebruik 
(o.a. door integratie van verschillende vormen van gebruik op een zelfde plek 
zoals bijvoorbeeld recreatie in volkstuinen) richtinggevend. Aangezien de Stad 
toch een voorbeeldfunctie heeft, stellen we voor om - binnen een bepaalde 
fi nanciële marge - te streven naar de aankoop van de minst milieubelastende 
en meest maatschappelijk verantwoorde producten, naast het zoveel mogelijk 
aanplanten van streekeigen soorten.
Bij een duurzame inrichting van het publiek domein spelen ook de leefbaarheid 
van de woonwijken met de aspecten: geluid, verkeer en groene ruimte en de 
draagvlakvorming bij bewoners en andere betrokken actoren een belangrijke 
rol. Het landschapspark moet immers ook een volkspark worden. Door een 
doordacht bereikbaarheidsprofi el willen we in het ontwerp ook het gebruik van 
openbaar vervoer en fi ets stimuleren. Ten slotte willen we meer tegemoetkomen 
aan de vraag naar beter toegankelijk openbaar groen.

Aanpak

De realisatie van een landschapspark vereist, in tegenstelling tot een meer 
traditioneel stadspark, een langdurig proces. Tijd vormt immers een essentiële 
factor in de verwezenlijking van de vooropgestelde doelstellingen en de 
noodzakelijke ingrepen in het huidige functioneren van het gebied. Het is 
onmogelijk dit in één beweging te realiseren. We zien de ontwerpopdracht 
dan ook voornamelijk als het uitstippelen van een slimme strategie voor de 
stapsgewijze groei van het Laaglandpark binnen een duidelijk vooropgesteld 
landschappelijk kader. Het strategisch groenproject zal daarom de aanzet 
moeten geven voor deze geleidelijke ontwikkeling.
In voorliggend document gaan we dieper in op de uitgangspunten die vanuit de 
probleemstelling en ambitie naar voor komen (zie hoger). Het zoeken naar een 
identiteit en het basisconcept voor het Laaglandpark vormen het vertrekpunt 
van de visie en de thematische concepten. Het ontwerp dat de visie verbeeldt 
wordt toegelicht aan de hand van een structuurschets, een inrichtingsplan en 
enkele detailuitwerkingen. Hieruit wordt het strategisch groenproject verder 
uitgewerkt en worden de strategie en het plan van aanpak voor de korte en 
lange termijn besproken. Het laatste hoofdstuk bestaat uit de raming en de 
erelonen.
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Identiteit

Bepalende structuren 

Landschap, natuur en milieu

In Antwerpen zijn heel wat grootschalige groengebieden gelegen. Al deze 
gebieden hebben hun eigen identiteit en vertonen een zekere mate van 
samenhang. Het Laaglandpark vormt de verbindende schakel tussen Muisbroek, 
Oude Landen, Peerdsbos en Vordenstein in het Noorden en het Albertkanaal, 
de Groene Singel, Park Spoor Noord en Rivierenhof in het zuiden. Om de 
samenhang te vrijwaren en te versterken dienen waar mogelijk relaties gelegd 
te worden. De complementariteit van de gebieden speelt ook een grote rol. De 
omringende functies rond Laaglandpark zijn vandaag voornamelijk natuur, bos 
en zachte recreatie. Door zijn grote omvang (cfr Rivierenhof) zal Laaglandpark, 
naast de sport- en parkfuncties ook een belangrijke rol kunnen vervullen als 
open, landschappelijke ademruimte voor de dicht bebouwde gebieden en 
drukke infrastructuren in de omgeving. Met een omvang van ca 345 ha kan het 
Laaglandpark vergeleken worden met de volksparken in Duitsland.
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Historiek van het landschap

Een groot deel van het plangebied behoorde vroeger tot het typische open 
landschap van de Scheldepolders. Het oostelijk deel lag op de overgang 
naar het meer gesloten zandgebied met kleine akkers in blokpercelen op 
plaggenbodems. Het gebied Oude landen en de Laarse Beek vormen samen 
een relictzone in de landschapsatlas. De mooi kronkelende kreekoevers 
afgewisseld met rechte afwateringsgreppels (restanten uit de poldertijd) zorgen 
voor landschappelijke aantrekkelijkheid van rietkragen. Het Fort van Merksem 
is een onderdeel van de uitbreiding van de Fortengordel tussen 1870 en 1880. 
Het is een bakstenen fort met reduit met natte gracht. De structuur is goed 
herkenbaar en relatief gaaf.

Fysisch systeem

Het studiegebied is gelegen ter hoogte van de samenvloeiing van de Laarse 
Beek en het Schijn. Geomorfologisch is het gelegen op de vrij scherpe 
overgang tussen vlakke kleigronden (Scheldepolders ten westen) en het iets 
hoger gelegen zandlandschap (Kempen ten oosten). 
De vallei van de Laarse Beek langs de noordelijke rand en de zone in de 
oorspronkelijke polder langs de westelijke rand liggen vandaag topografi sch 
lager. Van nature zijn dit nattere zones.
Deze vaststellingen hebben relevantie voor de abiotiek van het terrein. De 
landschappelijke relevantie is zeer beperkt. In de stedelijke context van vandaag 
zijn de karakteristieken van beide traditionele landschappen onherkenbaar. 
Typerend is dat de E19 en R1 op een verhoogde berm liggen, die net in de 
lage zones is opgeworpen.
De natuurlijk overstroombare gebieden (NOG) liggen in de genoemde lage 
zones. Tegen de R1 ten zuiden van de Victor Govaerslaan en de Burgemeester 
Jozef Masurebrug is een zone onderhevig aan effectieve overstromingen. Dat 
blijkt uit de kaart met recent overstroomde gebieden (ROG). Ook nabij de 
woningen dicht bij de verkeerswisselaar R1 – E19 is een zone aangeduid waar 
recent wateroverlast geweest is. Bij de stadsuitbreiding in het noordwesten 
van Merksem is immers over de overgang zandgebied-polder heen gebouwd. 
Een deel van de Oude Landen, ten noorden van de verkeerswisselaar is 
aangeduid als te ontwikkelen gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) 
(oppervlaktewaterkwantiteitsmodel-lering van de Laarse Beek). Al deze zones 
geven aan dat er nu al een deel van het studiegebied fungeert als waterberging. 

Bebouwing en infrastructuren

Het Laaglandpark wordt omgeven door stedelijk weefsel met een relatief hoge 
woondichtheid en goed voorzieningenniveau. Dit geeft een duidelijke richting 
aan het profi el van het toekomstige Landschapspark, aangezien er een groot 
en zeer gevarieerd potentieel bezoekers- en gebruikerspubliek aanwezig 
is. De interactie tussen woonomgeving en Laaglandpark is een belangrijk 
uitgangspunt. Er bestaat in een stad een behoefte aan zowel groen nabij de 
woning als grotere groengebieden die zich op enige afstand bevinden. Door 
de goede bereikbaarheid en de ligging op de verbinding tussen andere grote 
groengebieden zijn ook heel wat bezoekers en passanten van verder weg te 
verwachten. Ook dit gegeven is richtinggevend voor het ontwerp.
Binnen het studiegebied ligt de reserveringszone voor de tweede spoorontsluiting 
van de Antwerpse haven en voor de N102. Deze N102 is de oostelijke bretel 
uit het mobiliteitsplan van Antwerpen, die de verkeerswisselaar R1-E19 
rechtstreeks met de E313-E34 moet verbinden. Een totale breedte van de 
infrastructuurelementen (rijvakken, pechstrook, middenberm, spoorlijnen, evt. 
dienstwegen of -tunnels) zal gemakkelijk oplopen tot 50 à 75 m, afhankelijk van 
het gekozen aantal rijvakken. Deze strook zal niet meer waterdoorlatend zijn, 
zelfs indien men alles zal ondertunnelen. In deze oefening gaan we uit van een 
ondergronds scenario voor in het geval men de reservatiestrook zou realiseren. 
In dit geval gaat de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven onder de 
E19 door en wordt ook de weginfrastructuur hier ondergronds aan gekoppeld. 
Voor het goederenspoor is het omwille van de maximale hellingscoëffi ciënt van 
6 mm/m namelijk niet mogelijk om binnen het plangebied van niveau +1 in het 
westen aan de E19 te dalen naar het niveau -1 in het oosten aan de Bredabaan. 
Het niet toepassen van een tunnel in het plangebied zou betekenen dat het 
spoor bovengronds op een talud het Laaglandpark doorsnijdt om ook op +1 de 
Bredabaan te kruisen en daarna pas af te dalen in een tunnel. 

ferrariskaart

bestaande infrastructuren + knoop N102 en nieuwe spoorlijn
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Digitaal Terrein Model
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Basisconcept voor het Laaglandpark

Grote versnippering en intensief en gevarieerd programma vragen om een groot 
gebaar voor het Laaglandpark. De belangrijkste kracht voor een sterke identiteit 
realiseren we met een grote herkenbaarheid van het gebied. Het basisconcept 
voor heel de ordening en ontwikkeling van het Laaglandpark is het realiseren 
van een functionele gelaagdheid binnen een morfologische eenheid. Zo gaan 
we voor het toekomstige Laaglandpark uit van drie hoofdstructuren die samen 
de identiteit van het gebied bepalen, namelijk de laag van het waterpark, de 
laag van het landschapspark en de laag van het sportpark. De morfologie 
die deze drie lagen met elkaar verenigd is een rationele polderstructuur op 
de overgang tussen alluviale leemgronden en zandgronden. Deze harde 
kaderstructuur geeft richting aan de veelheid aan functies die in een dergelijk 
landschapspark mogelijk zijn. De toekomstige ontwikkelingen worden ingepast 
binnen polderkamers, die onderling van niveau verschillen en zo een getrapte 
structuur met specifi eke waterhuishouding vormen. Binnen de rationele 
polderstructuur fungeert het Fort als kloppend hart en landschappelijk baken.
Om een kwalitatieve integratie tussen de drie hoofdstructuren te verkrijgen moet 
er een duidelijke, toekomstgerichte strategie uitgestippeld worden. Voorliggend 
ontwerp beschouwen we daarom in deze fase vooral als een weergave van de 
strategie om te komen tot het Laaglandpark.

L A A G L A N D
PARK³
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WATERPARK

Uitgangspunten

De aanwezigheid van water in en rond het plangebied kan op verschillende 
manieren benaderd worden. Men kan defensief reageren tegen de 
overstromingsgevoeligheid, zoals reeds jaren wordt volgehouden, of men 
kan meewerken met het water. We kiezen ervoor om de dynamiek van het 
water te integreren en actief in het ontwerp te sturen. Aangezien heel wat 
programmapunten een drogere ondergrond vereisen moeten geplande 
ingrepen weldoordacht worden ontworpen, ook al heeft dit grote gevolgen voor 
het huidige functioneren.
In functie van integraal waterbeheer moet regenwater zo veel mogelijk lokaal 
infi ltreren of gebufferd worden om niet snel af te stromen na regenval. Dit 
is zeker aan de orde in de zones rond het Schijn en de Laarsebeek. Een 
inrichting voor het Laaglandpark moet daarom een goed waterbeheer als 
uitgangsprincipe aannemen. Door het toepassen van greppels, grachten en 
overstroombare weilanden krijgt het regenwater de kans om langzaam in de 
bodem te infi ltreren. Zo wordt ook voldaan aan het principe van plaatselijke 
opvang van het regenwater. Daarenboven maakt het blootleggen van de 
waterkringloop (in plaats van het ondergronds afvoeren) de problematiek 
zichtbaar voor de parkgebruikers.
Hoewel het een bijdrage kan leveren, kan het Laaglandpark zelf niet voor 
een volledige oplossing van het waterprobleem van beide beken instaan. Het 
algemeen principe bij integraal waterbeheer is het bufferen en stockeren van 
water zo ver mogelijk in het stroomopwaarts gedeelte van beide beekvalleien. 
Stroomafwaarts moet een vlotte afvoer van het Verlegde Schijn naar de 
Schelde (of havendokken) verzekerd worden.

Concept waternetwerk

Het waterpark gaat uit van een samenhangend waternetwerk geënt op het 
fysisch systeem en in functie van het grondgebruik. Relaties met de ruimere 
omgeving en de samenhang met het Schijn, de Laarse Beek, de Donkse Beek 
en de Oudelandse Beek zijn van groot belang. Het netwerk in het Laaglandpark 
vertoont een variërende dichtheid:
 -  Grofmazig met infi ltratiegrachten op de zandgronden in het oosten. Hier kan 

ook de regenwaterafvoer van de omliggende bebouwing infi ltreren, waardoor 
er in de lager gelegen zones minder overlast ontstaat

 -  Fijnmazig met ook watervoerende grachten op de lager gelegen leemgronden 
in het westen. Hier is het mogelijk om bij zeer hoge waterstanden percelen te 
laten overstromen in functie van waterbuffering. 

Een smalle strook van de vallei van de Laarsebeek werd door de E19 
afgesneden van de eigenlijke beekloop ten noorden. Langs de oevers van de 
Laarsebeek kan waar het huidige reliëf het toelaat, of na specifi eke ingrepen 
(meandering versterken en oeverstroken verbreden) nog bijkomend water 
gebufferd worden. Deze gebieden kunnen dan nog steeds als weiland gebruikt 
worden. De woonclusters worden hierin passend opgenomen.
Het parkpad (het centrale fi ets- en wandelpad) wordt verhoogd op een kleine 
dijk aangelegd, waardoor de achtergelegen woonwijken beter beschermd 
worden tegen wateroverlast.
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Doorsneden + deelconcepten getrapt watersysteem

In voorliggend ontwerp wordt het dalend reliëf naar het westen geprofi leerd 
naar een cascade van terrasvormige compartimenten met per terras een of 
meer grachten dwars op de hellingsrichting. Op het hoge gedeelte dienen deze 
grachten voor buffering en infi ltratie van regenwater. Op het lage kunnen hele 
terrassen vollopen in natte periodes. Door de sportfaciliteiten te concentreren op 
de hogere terrassen, kunnen de lager gelegen zones ten volle worden benut voor 
waterberging en infi ltratie. Onderstaande tabel geeft in grootteordes aan hoe de 
verdeling is van de oppervlakte van het gebied op vlak van waterhuishouding.

In droge zomers kunnen: sportvelden voldoende vochtig gehouden worden vanuit 
het omringend grachtensysteem. Dak- en verhardingswater van zomerbuien 
voedt de watervoerende grachten of infi ltreert in de infi ltratiegrachten op de 
zandbodems. In geval van regenachtige zomers kunnen enkele percelen het 
tijdelijk wateroverschot opvangen en geleidelijk laten infi ltreren. In het najaar en 
voorjaar is er meer neerslag, wat kan leiden tot het inzetten van meerdere percelen 
in het watersysteem. De grachten worden gebruikt voor een optimale drainage 
van de sportvelden. Bij extreme neerslagperioden verandert het Laaglandpark in 
een waterlandschap met voornamelijk in het westen ondergelopen weilanden. In 
de winter kan er eventueel voor gezorgd worden dat men er - ter versterking van 
de sportactiviteiten (zie bespreking sportpark) - ook kan schaatsen.

Watergebonden natuurontwikkeling

Ten gevolge van het intensief programma vanuit de opdrachtomschrijving en 
de grootschalige lijninfrastructuren doorheen het plangebied zijn er weinig of 
geen potenties voor grootschalige natuurontwikkelingen en –verbindingen. Wel 
zijn er goede mogelijkheden voor kleinschalige (voornamelijk watergebonden) 
ecologische infrastructuur en soortenrijkdom binnen een parkprincipe. Hierbij 
wordt voornamelijk ingezet op de oevers van grachten en plas- drasvegetatie 
op tijdelijk natte percelen. Dit resulteert in brede zones met rietlanden en natte 
soortenrijke graslanden en plaatselijk tijdelijk en eventueel permanent open 
water.
Deze watergebonden natuurontwikkeling geeft een goede insteek voor de 
organisatie van natuureducatie in het Laaglandpark, aansluitend bij het 
natuurgebied van de Oude landen.

zomer zomer  +

zomer 

herprofi lering

huidig profi el

E19

zomer  +

winter 

winter +
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Ontwerp

Het gamma van ontwerpelementen die drager zijn van het waterpark is 
erg eenvoudig. In eerste instantie zijn er de vele grachten die mee de 
polderkamers structureren maar vooral ook de waterhuishouding regelen. Er 
zijn infi ltratiegrachten op de hoger gelegen delen en watervoerende grachten 
op de lager gelegen delen. De polderkamers worden in een getrapt systeem 
aangelegd van hogere (droge) kamers en lagere (natte) kamers. De lage 
polderkamers staan bij hoge waterstand in voor de waterberging. De gracht 
van het Fort van Merksem blijft een apart watersysteem houden.
De beschreven laagst gelegen zone ten zuiden van de Victor Govaerslaan kan 
in de toekomst nog steeds dienst doen als overstromingszone zoals ze ook nu 
doet. Een bijkomende beveiliging langs de woonwijken van Merksem is wel 
noodzakelijk. Het is niet aangewezen om in deze zone water te gaan bergen 
van een andere herkomst dan van het Groot Schijn. In deze zone moet wel de 
infi ltratie gemaximaliseerd worden door zo weinig mogelijk verharding aan te 
brengen.
Ten noorden van de Victor Govaerslaan omsluit de laag gelegen zone de 
verkeerswisselaar. Buffering en infi ltratie van het afstromende regenwater van 
het bijkomend verharde oppervlak zal noodzakelijk zijn. Een diepe drainage 
van de zone rond bijvoorbeeld tunnels of tunnelmonden is niet gewenst. Dit 
zou een extra waterstroom genereren die zich bij hoge pieken op Laarsebeek 
en Groot Schijn zou voegen.
De overblijvende open ruimte na deze ontwikkelingen moet zo veel mogelijk 
blijven infi ltreren en waar nodig bufferen bij piekdebieten op Schijn en 
Laarsebeek. Bij grote wateroverlast kan het water opgehouden worden in 
de gecontroleerde overstromingszones en naast geïnfi ltreerd ook langzaam 
afgevoerd worden. Bij extreme neerslagperioden verandert het Laaglandpark 
bijgevolg in een waterlandschap met voornamelijk in het westen ondergelopen 
weilanden (zie schets).
De meandering van de Laarsebeek wordt versterkt en de oeverstroken worden 
verbreed. Overal in het Laaglandpark komen brede zones met rietlanden 
en natte soortenrijke graslanden voor en plaatselijk tijdelijk en eventueel 
permanent open water. Het centrale parkpad wordt verhoogd op een kleine dijk 
aangelegd met fl ankerende gracht, waardoor de achtergelegen woonwijken 
beter beschermd worden tegen wateroverlast.

1

1. lage landen
2. laaglandbeek
3. afgesneden beekvallei laaglandbeek krijgt extra capaciteit
4. gracht fort met hoge biologische waarde
5. drainage en irrigatie voor voetbal
6. laagste waterbuffer / infi ltratie
7. dijklichaam
8. hoge waterbuffer / infi ltratie
9. pompstation
10. bestaande wadi
11. ’t schijn
12. albertkanaal
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casco polderkamers

functie landschap

landschapspark

buurtpark

Uitgangspunten

Met de realisatie van een landschapspark willen we het gebied weer zichtbaar 
en herkenbaar maken met een sterke identiteit. In het hoofdstuk Identiteit wordt 
de basis gelegd van een sterke landschappelijke samenhang, zowel intern als 
met de omringende woonomgevingen en groenstructuren. Zoals het stedelijk 
weefsel en de architectuur de woonomgeving leesbaar maken, zo maken ook 
de verschillende groenelementen het mogelijk zich te oriënteren in tijd en 
ruimte. Ze dragen bij tot een gevoel van eigenheid en identiteit van de plek. 
Het groen in het Laaglandpark ordent en structureert de veelheid aan functies 
en verbindt de bebouwde ruimte met de open ruimte.
Er wordt gekozen voor een harde landschappelijke kaderstructuur die richting 
geeft aan de veelheid aan functies die in een dergelijk landschapspark mogelijk 
zijn. De toekomstige ontwikkelingen zijn ondergeschikt en worden ingepast 
binnen een casco van polderkamers. De polderstructuur wordt gedragen door 
beeldbepalende bomenrijen en grachten met soortenrijke oevers en waar 
mogelijk rietkragen. De invulling van de kamers is divers en aangepast aan de 
ruimtelijke noden (zie strategie).
Binnen de rationele polderstructuur fungeert het Fort als kloppend hart en 
landschappelijk baken. De hoofdontvangstruimte van het Laaglandpark situeert 
zich hier. Dit is tevens de basis van het weer zichtbaar maken van het gebied 
(zie open ruimte structuur). Dit willen we veranderen door onder andere de 
omgeving van het Fort weer zo veel mogelijk vrij te maken en de sterstructuur 
extra te accentueren. 
We stellen voor om de bestaande recente begraafplaats te integreren in de 
landschappelijke groenstructuur van het Laaglandpark, in de vorm van een 
plaats van bezinning en rust. Door de begraafplaats een meer uitnodigend 
karakter te geven en te linken met de omgeving, kan ze meer deel gaan uitmaken 
van parkleven. Het behoud van de nodige rust staat voorop en enkel passieve 
recreatie zoals wandelen en zitten zijn toegelaten. De relatie met de omgeving 
kan vrij eenvoudig gerealiseerd worden door het bestaande rasterpatroon te 
behouden en in te passen in de bomenstructuur van de polderkamers.
Ook de beleving van de omgeving van op de weg, bijvoorbeeld bij het 
binnenrijden van Antwerpen vanuit het noorden is belangrijk. De polderstructuur 
wordt zichtbaar gemaakt in het noorden en in het westen krijgt het 
infrastructurenlandschap een eigen identiteit door middel van een langgerekt 
bosvolume (het Schijnbos). 
Zoals gesteld in de inleiding vinden we dat het Laaglandpark een functie 
moet krijgen op twee schaalniveaus, namelijk als toegankelijk gebruikspark 
voor de omringende woonwijken en anderzijds als grootschalige open 
groene ruimte die functioneel en morfologisch aantakt op de aanpalende 
bebouwde en onbebouwde gebieden. Het buurtparkniveau heeft een informeel 
parkkarakter en sluit direct aan bij de woonomgeving van Merksem en huisvest 
functies zoals kleine speelplekken, volkstuinen en (fruit)plukweiden. Het 
Landschapsparkniveau wordt vormgegeven door middel van de polderkamers 
en huisvest meer grootschalige functies zoals sport en waterberging. Een 
structuurbepalend, voldoende breed en aantrekkelijk parkpad vormt de schakel 
tussen beide schaalniveaus. Op dit pad kan men zowel korte wandelingen 
maken vanuit de wijk, als fi etstochten maken langs de groengebieden ten 
noorden van Antwerpen.

LANDSCHAPSPARK
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Landschappelijke open ruimte structuur

De visueel open ruimte geeft een in de stad onmisbaar gevoel van openheid 
en ademruimte. Het maakt ook het landschapspark goed zichtbaar en dit is 
in de inleiding aangehaald als één van onze belangrijkste uitgangspunten. 
Het creëren van zichtlijnen en uitkijkpunten maakt hier deel van uit. De 
uitkijkpunten situeren zich op de bruggen over de snelweg en spoorlijn, 
waarvan twee bestaande met ook gemotoriseerd verkeer en twee nieuwe 
bruggen voor voetgangers en fi etsers. De zichtlijnen worden ontworpen van op 
het centrale parkpad en de Bredabaan in de lange kijkrichtingen met het Fort 
als landschappelijk baken. De hoofdontvangstruimte van het Laaglandpark 
situeert zich bij het Fort aan de Bredabaan. Dit is tevens de basis van het weer 
zichtbaar maken van het Fort: tot vandaag is het Fort van Merksem namelijk 
het ‘verborgen Fort’. De verouderde en grotendeels leegstaande bebouwing 
tussen het Fort en de Bredabaan wordt vervangen door een representatieve 
visueel open ruimte en voldoende parkeervoorzieningen in een groen kader 
(zie verder).
Binnen de polderkamers kan de open ruimte bestaan uit een breed gamma 
van invulmogelijkheden. Dit gaat van sportvelden over landbouwakkers naar 
extensieve graslanden en bloemen(pluk)weiden. Zo worden er aan beide zijden 
van de Bredabaan, ter hoogte vand e open ruimteverbinding bloemenrijke 
weiden gerealiseerd om de verbinding visueel te accentueren. De graslanden 
en weiden kunnen een plaats bieden aan verschillende vormen van recreatieve 
activiteiten. Zo kunnen er misschien ook bijenkasten een plaats vinden. Ook 
een gericht beheer is van belang. Door maaien of begrazen wordt organisch 
materiaal afgevoerd waardoor de natuurlijke successie tot ruigte of struweel 
wordt tegengegaan. Graslanden kunnen tal van functies vervullen. Vele 
grasvegetaties bieden ruimte voor spel en ontspanning en vervullen dus een 
belangrijke recreatieve functie. Daar waar het gebruik van graslanden minder 
belangrijk is, kan een extensief beheer aanleiding geven tot de ontwikkeling 
van kruidenvegetaties met een grotere natuurwaarde. Een minder intensief 
beheer geeft immers kansen aan de ontwikkeling van een rijkere fauna en fl ora. 
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Padennetwerk 

Door de omvang van het laaglandpark, de verschillende activiteiten die er gepland 
worden en het groot bezoekerspotentieel willen we een zo goed mogelijke 
bereikbaarheid realiseren, voor een zeer verscheiden bezoekerspubliek. De 
prioriteit gaat hierbij uit naar openbaar vervoer (voornamelijk vanaf Bredabaan), 
fi etsers en wandelaars (voornamelijk vanuit Merksem, Luchtbal, Ekeren 
Donk en Het Laar). Met uitzondering van de Laaglandlaan, Zwaantjeslei en 
Fortsteenweg is het landschapspark autovrij. Deze laatste twee wegen zijn 
doodlopend en bedienen respectievelijk de begraafplaats en de diensttoegang 
tot het Fort en nabijgelegen woningen. De Laaglandlaan zal in de toekomst 
ook een belangrijke rol vervullen in de autobereikbaarheid van de sportvelden 
(zie verder).
Voor het padennetwerk staat een eenvoudige en leesbare ontsluitingstructuur 
voorop. De hoofddrager van het padennetwerk is het centrale parkpad dat 
verhoogd door het landschap loopt en gebruikt wordt door wandelaars en 
fi etsers. Deze as verzekert de recreatieve continuïteit en snelle fi etsverbindingen 
op macroniveau. Aan deze hoofdstructuur zijn secundaire paden gelinkt die 
samenvallen met de bomenrijen en grachten van de polderkamers. Van hieruit 
kunnen alle functies bereikt worden. Het is dan ook een verbindend functioneel 
netwerk. Hierbij wordt ook de belangrijke relatie met het Fort gelegd via een 
opvallende rechte as die aantakt op een brug op de oude bruggenhoofden van 
de reduitingang. Een tweede brug over de Fortgracht verbindt het binnenfort 
met de Bredabaan.
Van groot belang voor dit functioneel netwerk is de relatie met de omgeving van 
het laaglandpark. Primaire verbindingen moeten worden gerealiseerd om het 
park een zinvolle rol te laten spelen in het stedelijk weefsel. Zo is er in het zuiden 
de aantakking op de IJzerbrug richting Antwerpen-Centrum en Spoor Noord en 
ter hoogte van het park Distelhoek maakt een nieuwe fi etsbrug de verbinding 
met Antwerpen-Luchtbal. Op de bestaande Burg. J. Masurebrug worden de 
fi ets- en voetpaden opgewaardeerd aangetakt aan het centrale parkpad. Aan 
de verkeerswisselaar wordt een bijkomende constructie gehangen voor de 
verbinding voor voetgangers en fi etsers richting Oude landen en Ekeren. De 
brug van de Laaglandlaan legt de relatie met Het Laar en Hoekakker. In het 
oosten wordt het centrale parkpad doorgetrokken over de Bredabaan om zo 
de verbinding tussen het Laaglandpark en Vordenstein en omgeving te maken.
Het functioneel netwerk wordt aangevuld met een meer informeel en 
kleinschaliger padennetwerk dat doorheen de polderkamers loopt en 
de verschillende parkonderdelen bereikbaar en beleefbaar maakt. Het 
onderliggend padennetwerk maakt het mogelijk om lokale recreatieve lussen 
te maken, waarbij de gewenste mate van toegankelijkheid van deelgebieden 
gedifferentieerd kan worden. Het pad rond het Fort dat tevens de sterstructuur 
accentueert maakt ook deel uit van het informeel netwerk.
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Volkstuinen, grazend vee en plukweiden

De volkstuinen in het Laaglandpark zijn verzameld in enkele samenhangende 
volkstuincomplexen. In elk complex hebben de volkstuinders een tuinvereniging 
gevormd waarin regels en afspraken zijn vastgelegd. Oorspronkelijk was 
de volkstuin bedoeld om het lot van de stedelijke arbeider te verbeteren. 
Vandaag ligt de nadruk op het recreatieve aspect, op het tuinieren als hobby. 
Volkstuinen bieden ook de gelegenheid tot het leggen van sociale contacten. 
Ze geven een belangrijke meerwaarde aan de recreatieve diversiteit binnen het 
landschapspark.
Vandaag kampen de volkstuincomplexen met verschillende problemen, 
namelijk de nijpende wateroverlast, de claim van de reservatiestrook voor 
weg- en spoorinfrastructuur en de bereikbaarheid ten opzichte van de 
woonomgeving. Daarnaast zijn er ook knelpunten inzake verrommeling en 
gebrek aan ruimtelijke structuur. Vanuit landschappelijk oogpunt is het van 
belang om op strategische plaatsen de beeldwaarde van het laaglandpark 
met een hoog ambitieniveau op te waarderen. De beleving en zichtbaarheid 
van het Fort, als kloppend hart van het park is daarbij één van de prioriteiten. 
Een doordachte herlokalisatie van de volkstuinen biedt een oplossing voor de 
knelpunten die er vandaag zijn. Hierbij willen we echter geen afbreuk doen aan 
de samenhang van de verschillende tuinverenigingen die er vandaag zijn en 
willen we minstens het huidig aantal volkstuinen behouden.
In het Laaglandpark willen we mits behoud van de interne werking echter wel 
afstappen van het principe van de geïsoleerde volkstuingroep. Aangezien de 
volkstuinen in het landschapspark grote oppervlaktes innemen, wordt er naar 
gestreefd de terreinen ook beschikbaar te stellen voor een breder doelpubliek. 
Ook plukweiden voor fruit en bloemen kunnen deel uitmaken van een verruimd 
volkstuinconcept, evenals het toevoegen van een educatieve functie met 
bijvoorbeeld schooltuinen en compostmeesters. Door de toegankelijkheid te 
vergroten, ze landschappelijk in te passen en ze een groter multifunctioneel 
en parkkarakter te geven, is recreatief medegebruik mogelijk. Daarbij mag het 
tuinieren echter niet in het gedrang komen.
De volkstuinen worden verplaatst naar de zone tussen de bebouwing van 
Merksem en het hoger gelegen centrale parkpad. Zo zijn ze voor iedereen 
bereikbaar, sluiten ze aan bij de onmiddellijke woonomgeving (waar vandaag 
heel wat onafgewerkte achterkantsituaties zijn) en kan de dijk van het parkpad 
de wateroverlast vermijden. De nabijheid van de tuinwijk die historisch 
verankerd is met de volkstuintjes wordt groter en vanzelfsprekender. Duidelijke 
inrichtingsprincipes geven een garantie voor een harmonieus beeld. Ook kan 
gezocht worden naar een differentiatie in de mate van toegankelijkheid.
Langsheen de E19 kunnen de weilanden, mits zeer duidelijke inrichtingsprincipes 
met betrekking tot bijvoorbeeld afsluitingen, schuilhokken en ondergrond, 
eventueel gebruikt worden voor het houden van grazend vee door particulieren. 
Ook dit kan onderdeel uitmaken van het volkstuinprincipe. Deze weilanden 
zullen bij hoge waterstanden ook deels gebruikt worden voor waterberging.
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Wooneilanden en commerciële ontwikkeling

In het gebied zijn enkele korte woonlinten aanwezig. De achterkanten van 
deze woningen zijn gericht naar het park, wat een verstorende indruk geeft. 
De gronden zijn voornamelijk gelegen op eigendommen van de stad. We 
stellen voor om de bestaande woonfragmenten af te werken tot compacte 
wooneilandjes in het park met voorkanten aan alle zijden naar het park gericht. 
Hierdoor kunnen een beperkt aantal bijkomende woningen gerealiseerd worden 
en kan de verdere verlinting zoals voorzien op het gewestplan geschrapt 
worden (rood voor groen principe).
Zoals reeds vermeld situeert de hoofdontvangstruimte van het Laaglandpark 
zich bij het Fort aan de Bredabaan. Het weer zichtbaar maken van het Fort 
op deze plek vereist enkele grootschalige, maar haalbare ingrepen. De 
verouderde en grotendeels leegstaande bebouwing tussen het Fort en de 
Bredabaan wordt vervangen door een representatieve toegangsruimte met 
parkeermogelijkheden die door meervoudig ruimtegebruik ook ten dienste 
kunnen staan van de andere functies aan de Bredabaan. Bij deze strategische 
ingreep wordt de ruimte voor kantoren en winkels gecompenseerd in een 
nieuwe commerciële ontwikkeling ter hoogte van de tramterminus. 
De bestaande tennisterreinen aan de Bredabaan vormen vandaag geen 
toegevoegde waarde aan de beleving van het Laaglandpark als strategisch 
gebied voor Merksem en omgeving. Deze locatie vereist echter een duidelijk 
en karaktervol gezicht. De ligging aan de tramterminus en Bredabaan en de 
grootschalige bebouwing tegenover de terreinen (Inno en Carrefour) en de 
aanwezigheid van een park&ride in het zuiden maken het aanvaardbaar dat 
deze plek in aanmerking komt voor bebouwing. Deze inplanting vrijwaart de 
open ruimteverbinding in oostelijke richting (Vordenstein), sluit aan bij de 
halte voor hoogwaardig openbaar vervoer en maakt het mogelijk om ook de 
sportactiviteiten van tennis en korfbal te integreren (zie verder). 
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Ontwerp

De polderstructuur wordt gedragen door beeldbepalende bomenrijen en grachten 
met soortenrijke oevers en waar mogelijk rietkragen. De typedoorsneden tonen 
de toolbox van mogelijke lijnelementen die de polderkamers omsluiten. Binnen 
deze rationele polderstructuur is het Fort een landschappelijk baken. Dit wordt 
ondersteund door onder andere de sterstructuur extra te accentueren door 
middel van een forse lineaire boomstructuur, begeleid door een wandelpad. 
Het infrastructurenlandschap heeft een eigen identiteit door middel van een 
langgerekt bosvolume (het Schijnbos). De reeds bestaande bomengroepen 
worden versterkt met strategisch gelokaliseerde aanplantingen en dit fungeert 
samen als zaadbron voor de spontane ontwikkeling van het bos
Het centrale parkpad vormt de schakel tussen het buurtparkniveau met 
volkstuinen, kleine speelplekken en een informeel parkkarakter en de 
polderkamers met meer grootschalige functies zoals sport en waterberging. 
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SPORTPARK
Toegangen, bereikbaarheid en activiteitenpolen

Het bereikbaarheidsprofi el voor de sportactiviteiten in het laaglandpark is 
ruimer dan enkel de relatie met de omliggende woongebieden. Naast de directe 
toegankelijkheid vanuit de woonstraten die aantakken op het centrale parkpad 
spelen ook de haltes voor openbaar vervoer een grote rol. Treinstations 
Luchtbal en Noorderdokken, de buslijnen op de Laaglandlaand, Zwaantjeslei 
en Bredabaan en de tram op de Bredabaan geven het landschapspark een zeer 
hoogstaand bereikbaarheidsprofi el. Omdat de wandelafstand van Merksem 
belangrijk is en om ook de koppeling met het autoverkeer te maken wordt 
gekozen om de activiteiten zoveel mogelijk in de nabijheid van de Bredabaan 
en de Laaglandlaan te voorzien. Hierbij wordt gestreefd naar het minimaliseren 
van de overlast voor de bewoners. Voor de optimale bereikbaarheid vanuit 
de omgeving zijn extra en opgewaardeerde fi ets- en voetgangersverbindingen 
van groot belang (zie hoofdstuk landschapspark).
Voor een optimale toegankelijkheid moeten we een goed inzicht krijgen in de 
doelgroepen die van het park gebruik zullen maken. Omdat het gebied erg 
groot is, er veel verschillende activiteiten gepland worden en er een groot 
bezoekerspotentieel is in de onmiddellijke omgeving, stellen wij voor dat 
het landschapspark een zo groot mogelijke toegankelijkheid kent, voor een 
uiteenlopend bezoekerspubliek. Dit gaat van kinderen (van verschillende 
leeftijdsgroepen, al dan niet in groep) over senioren, jonge gezinnen (met 
kinderwagens) en mindervaliden naar bewoners, sporters, wandelaars, fi etsers 
en volkstuingebruikers. Een goede toegankelijkheid betekent ook een duidelijk 
leesbare structuur, voldoende brede verharde en obstakelvrije hoofdpaden, 
een logische inplanting van zitbanken en een goede verlichting.

Sporthal

Voor de inplanting van de sporthal moeten verschillende parameters tegen 
elkaar worden afgewogen. Naast de bereikbaarheid (zie vorig punt) en 
draagkracht van de omgeving spelen ook een logische spreiding in de ruimte, 
de beeldwaarde en de te genereren nevenactiviteiten een grote rol. De nieuwe 
sporthal ligt best niet in de nabijheid van andere sporthallen in de omgeving, 
namelijk die van Luchtbal en Het Laar. We willen de inplanting van de sporthal 
aangrijpen voor het opwaarderen en inrichten van de ontvangstruimte en 
het kloppend hart van het laaglandpark, namelijk het Fort van Merksem. 
We verleggen bijgevolg de zoekzone omdat aan de Zwaantjeslei het 
bereikbaarheidsprofi el ontoereikend is, de impact op de open ruimte zeer groot 
is en de koppeling met ontvangstinfrastructuur voor heel het laaglandpark niet 
wenselijk is op deze locatie.
We stellen voor om een inplanting van de sporthal IN het Fort te onderzoeken. 
Dit is een strategische ingreep die verschillende belangrijke processen op 
gang kan brengen, zoals de functie als kloppend hart van het Laaglandpark 
met bijhorende ontvangstinfrastructuur, de herkenbaarheid en zichtbaarheid 
van het Fort en de dynamiek in het Fort zelf, dat reeds de rol als jeugdfort 
kreeg toebedeeld. Uiteraard moet een dergelijke ingreep met respect voor 
de cultuurhistorische waarden gebeuren en moet het gebouw ingepast 
worden in de omgeving. We stellen voor om de sporthal te realiseren onder 
het oorspronkelijke hoofd van het reduit, dat een hellend grasveld was. 
Een ondergrondse sporthal dus (zie hoofdstuk ontwerp). Indien deze piste 
om erfgoedredenen niet haalbaar is breiden we de zoekzone uit richting 
Bredabaan waar twee mogelijke locaties in beeld komen, namelijk ter hoogte 
van de leegstaand loods ten noorden van de Villalaan en de zone aan de 
tennisterreinen ter hoogte van de tramterminus.

Bundeling

Sportvelden worden bij voorkeur zoveel mogelijk gebundeld. Dit maakt 
een effi ciënt en zuinig ruimtegebruik mogelijk en komt de inrichting en 
het functioneren van de sportclusters ten goede. Ook leidt de bestaande 
waterproblematiek tot de nood aan bundeling in functie van een effectieve en 
betaalbare waterhuishouding. Aangezien heel wat clubs hebben met hun huidige 
terreinen of gebouwen en er toch heel wat uitbreidings- of herbouwwensen zijn 
kan een stelselmatige bundeling in de toekomst overwogen worden. Daarbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen (kunst)grasterreinen in open lucht, 
gravelvelden met hoge omheiningen en sportgebouwen.
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Structuurschets

Voor de benadering van het Laaglandpark als sportpark wordt de term 
sport verruimd in de zin van ‘actieve buitenbeleving’. Naast traditionele 
sportactiviteiten moet hier ook plaats zijn voor bijvoorbeeld jeugdbeweging, 
avonturenparcours, speelterreinen en speelbossen, wandelen en joggen 
op onverharde paden, ijsschaatsen in de winter en informele recreatie in de 
directe woonomgeving. Voor het wandelen en joggen kunnen circuits van 
verschillende afstanden uitgestippeld worden. Speelterreinen vormen het ook 
een sociale ontmoetingsplaats. Spelen kan in principe overal en moet niet 
direct verbonden zijn met speeltoestellen. Bij het voorzien van speelruimten 
moet rekening gehouden worden met de verschillende leeftijdscategorieën.
Voor de inpassing van de sportactiviteiten in het laaglandpark wordt gekozen 
voor het concept van sportpolders. Dit betekent concreet een bundeling (zie 
hoger) van de velden, gebouwen en parkeerplaatsen met een regelbare 
waterhuishouding via een grachtensysteem. Dit concept past perfect in 
het landschappelijk uitgangspunt van structuurbepalende polderkamers 
(zie hoofdstuk landschapspark). Het afstemmen van de inrichting van 
de sportclusters op het omringende landschap met polderkamers maakt 
ze aantrekkelijker voor wandelaars en fi etsers. Het padennetwerk, zoals 
beschreven in het hoofdstuk Landschapspark is een belangrijke drager van de 
actieve buitenbeleving.
Parken zijn geliefde locaties om manifestaties, festiviteiten en dergelijke 
te organiseren. Het Laaglandpark kan door de strategische ligging, goede 
bereikbaarheid en verenigbare functies in aanmerking komen voor dergelijke 
activiteiten. Door de grote omvang van het park is zeker een goede plek 
te vinden voor het organiseren van evenementen. Zowel omwille van de 
bodemgesteldheid als voor wat betreft de toegankelijkheid en de aanwezige 
en geplande functies gebeurt dit bij voorkeur in het oosten van het gebied, 
aansluitend bij de Bredabaan en het Fort van Merksem. Naast kortstondige 
evenementen zijn ook meer permanente economische activiteiten mogelijk die 
het gebruik van het openbaar groen stimuleren. Zo kan in of aan de rand van 
het Laaglandpark de aanwezigheid van bijvoorbeeld een café of en winkeltje 
bijdragen tot de levendigheid. Deze functies zijn mogelijk in het Fort van 
Merksem en in de gebouwen aansluitend bij het centrale parkpad.
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Ontwerp

Het ontwerp van het sportpark baseert zich op de reeds besproken principes 
van bundeling van velden, gebouwen en verhardingen in sportpolders (zie ook 
waterpark). Een doordachte en stapsgewijze herlokalisatie van de sportvelden 
biedt een oplossing voor de knelpunten die er vandaag zijn. Het verplaatsen 
is effi ciënter dan het renoveren om verschillende redenen. Zo kan de nieuwe 
infrastructuur gerealiseerd worden terwijl de oude nog in gebruik is. Het nadeel 
van renoveren is ook dat men moet starten vanuit bestaande structuren, wat 
gegarandeerd meer beperkingen met zich meebrengt.
De zoekzone voor de sporthal situeert zich in eerste instantie in het Fort. Het is 
een ondergrondse sporthal (sportbunker) die ingepast is tussen het reduit en de 
caponnière. Op deze plek zijn vandaag de brokstukken van vroegere gebouwen 
gelegen en afgeschermd met een hoog hekwerk. De ondergrondse sporthal 
kan zowel aanleiding zijn voor de sanering van de huidige afgebakende ruïne 
als ruimte bieden aan een avonturenspeelplek op het ‘dak’. Twee bruggen over 
de gracht maken de verbinding van de parkeerplaatsen aan de Bredabaan 
enerzijds en met het centrale parkpad en Merksem anderzijds.

1. baseball softbal
2. netwerk trage wegen
3. sportbunker met bundeling jeugdbeweging
4. voetbalcluster
5. speelplekken
6. tennisbanen
7. korfbal
8. avonturenspeelplaats
9. centrale parkpad
10. kleine sportcluster met voetbal - boogschutters - jeugdbeweging 
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1. afwerking bestaande bebouwing
2. sportbunker
3.  inpassing knoop A102
4. voetbalcluster
5. centrale parkpad
6. volkstuinen
7. toegang schijnbos
8. grootschalige detailhandel
9. schijnbos
10. fi etsbrug merksem / luchtbal + aansluiting fi etsnetwerk
11. fi etstunnel
12. aansluiting ijzerlaan
13. buurtpark 
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1. zichtbaar maken fort
2. opladen fort met nieuwe geïntegreerde sporthal
3. integratie bestaand kerkhof
4. recuperatie bestaande brug 
5. versterken bomenstructuur fort
6. boomgaard en beschermde hoeve
7. front laaglandpark versterkt met commerciële ontwikkeling
8. integreren bestaande parking
9. ‘t schijnbos
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wadi tijdens zomer

wadi tussenseizoen

wadi winter

Detail sportpolder

De kracht van een centraal voetbalpark in de sportpolder is effi ciënt 
ruimtegebruik. Het doel is om zoveel mogelijk dubbel gebruik van de 
infrastructuur en toegangen te stimuleren. Daarbij wordt tevens het gezamenlijke 
gebruik bebouwing (bv berging en kleedruimte) overwogen. De gebouwen van 
de verenigingen worden per twee geschakeld gerealiseerd om dit gezamenlijk 
gebruik van bepaalde ruimten mogelijk te maken, de versnippering van de open 
ruimte tegen te gaan, een eenvormigheid van architectuur te verkrijgen en de 
parkeervoorzieningen zo compact mogelijk te kunnen inplanten. De gebouwen 
huisvesten dus telkens twee verenigingen die elk een directe zichtrelatie krijgen 
op hun naastliggend wedstrijdveld en daar achter gelegen oefenveld. Voor de 
grasvelden kan overwogen worden om de wedstrijdvelden aan te leggen met 
kunstgras. Dit verhoogd de bespeelbaarheid tot 24 uur op 24 uur en maakt een 
zuinig ruimtegebruik mogelijk. Er zijn geen negatieve invloeden van vorst en 
droogte.
De versnippering van het Laaglandpark wordt door deze bundeling tegengegaan 
en afsluitingen kunnen tot een minimum worden beperkt. De omringende 
bomenrijen en grachten fi lteren het zicht vanuit de omgeving op de velden en 
constructies. 
Een ander groot voordeel van de sportpolder is dat er een doorgedreven 
oplossing geboden kan worden aan de bestaande waterproblematiek. 
De bundeling geeft de mogelijkheid van een effectieve en betaalbare 
waterhuishouding. De omringende grachten zorgen tevens voor een afbakening 
van het gebied. Tussen de sportpolder en de Laaglandlaan wordt een zone 
afgegraven in functie van het waterbergend vermogen. Het is een extensief 
beheerd soortenrijk weiland dat bij hoge waterstanden in de omgeving onder 
water gezet kan worden en bij droogte gebruikt kan worden om de velden te 
irrigeren.
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bestaande hoeve

laaglandlaan

waterbekken voor drainage 
en irrigatie van de sportvelden

verhoogde sportvelden

landschapbepalend dijklichaam

gemeenschappelijke parkeerplaats

dubbel clubhuis
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Het door hagen gevormde groen kader versterkt de ruimtelijke indetiieit van het complex. 
Het traditioneel introverte en in zichzelf gekeerde volkstuincomplex wordt bewust 
doorbroken door publiek toegankelijke paden. 

Het strakke, rigide patroon van tuinpercelen wordt doorbroken door publiek toegankelijke 
paden. Bijkomende ruimte langsheen de paden creëren een sterkere verweving tussen 
het volkstuincomplex en de omliggende landschapscomponenten en parkonderdelen.

De intensief beheerde tuinpercelen worden afgewisseld met extensief beheerde stroken 
van inheemse hagen en bloemenmengsels.

Gemeenschappelijke fruitbomen verrijken het publiek toegankelijk deel en versterken de 
sociale cohesie.
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Detail sportbunker

De zoekzone voor de sporthal situeert zich in eerste instantie in het Fort. 
Het is een ondergrondse sporthal (sportbunker) die ingepast is tussen het 
reduit en de caponnière, onder de hellende vlakte van de vroegere hoofd 
van het reduit (noordelijk deel van het reduit). Het reduit bestaat uit twee 
delen en elk deel werd verdedigd door een oorspronkelijk natte gracht (een 
unicum in de Vesting Antwerpen). De natte gracht is verdwenen en heeft 
plaats gemaakt voor een centraal gelegen betonweg die alle delen van het 
Fort verbindt. In het ontwerpvoorstel wordt de toegang van de sportbunker 
hier voorzien, geïntegreerd in de historische wand van de natte gracht. De 
ondergrondse sporthal kan zowel aanleiding zijn voor de sanering van de 
huidige ontoegankelijke ruïne als ruimte bieden aan een avonturenspeelplek 
op het ‘dak’. In het dak brengt een ‘verstopte’ lichtstraat daglicht binnen in de 
sportbunker. Rond de sportbunker, nabij de caponnière is er voldoende ruimte 
voor een parkbeleving en een ruime speeltuin die de levendigheid van het 
Fort mee versterkt. In de gebouwen van de caponnière kan een kleinschalige 
horecafunctie het gebruik van de speeltuin verder opwaarderen.
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sporthal

toegang sporthal aan de 
oorspronkelijke natte gracht

reduit

lichtstraat

hoofd van het reduit
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Materiaalgebruik

Materiaalgebruik betreft zowel de paden, de zitbanken, de speeltuigen, de 
verlichting, parkeerplaatsen als de signalisatie en dergelijke. Door de omvang 
van het gebied en de vele functies is een goede signalisatie onmisbaar. 
Om dit op een harmonische manier te realiseren is het gebruik van een 
samenhangende vormenstijl aangewezen. Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden van de herkenbare en geïntegreerde huisstijl van de stad Antwerpen 
(straatmeubilaris). 

Bij de materiaalkeuze kan telkens de afweging gemaakt worden van 
gebruiksvriendelijke, natuurlijke en duurzame materialen. In grote delen van het 
plangebied zijn er door de specifi eke ondergrond weinig infi ltratiemogelijkheden, 
waardoor waterdoorlatende verhardingen niet renderen en toch fl ankerende 
wateropvangmogelijkheden noodzakelijk zullen zijn. Al het water wordt in het 
plangebied opgevangen. 
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Detail commerciële ontwikkeling en sportverharding

Aan de Bredabaan, ter hoogte van de tramterminus, voorzien we in het 
ontwerpvoorstel de ontwikkeling van nieuwe commerciële functies in 
combinatie met harde sprotvoorzieningen. Deze ontwikkeling kan deels dienen 
als compensatie voor het open maken van het zicht op en de directe toegang 
naar het fort meer noordwaarts aan de Bredabaan. Langsheen de Bredabaan 
worden tegenover het winkelcomplex van Inno en Carrefour op deze manier 
nieuwe volumes gerealiseerd voor commerciële doeleinden op maat van 
Merksem. Deze inplanting vrijwaart de open ruimteverbinding in oostelijke 
richting (Vordenstein), sluit aan bij de halte voor hoogwaardig openbaar 
vervoer en maakt het mogelijk om ook de sportactiviteiten van tennis en korfbal 
te integreren. 
Het parkeren voor de winkels, de achterliggende sportvelden en de park&ride 
gebeurt gebundeld onder de nieuwe gebouwen in (half) ondergrondse garages. 
Dit kadert in een zuinig en meervoudig ruimtegebruik. Binnen ditzelfde principe 
kan ook overwogen worden om de dakoppervlakte van de gebouwen ten 
dienste te stellen van de tennisclubs. Indien dit niet haalbaar zou zijn, kan 
het dakoppervlakte best gebruikt worden voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Eventueel is een combinatie van beide mogelijk. Een duurzaam karakter moet 
voorop gesteld worden. 
De keuze om de tennis- en korfbalclubs aan de nieuwe ontwikkelingen 
te koppelen komt voort uit het verhard en gesloten karakter van de hoog 
afgebakende tennisvelden en de aanwezigheid van een hoge overdekte 
korfbalhal. Deze infrastructuren zijn niet wenselijk in de open ruimte van het 
Laaglandpark waar het groene en open karakter van infrastructuren primeert. 
De verharde velden en gebouwen zijn wel ruimtelijk en functioneel goed 
verenigbaar met de nieuwe grootschalige gebouwen en de best bereikbare 
plek van het laaglandpark. Op lange termijn kan de huidige tennishal die nu 
centraal in de open ruimte aan de Laaglandlaan gelegen is verplaats worden 
naar deze locatie.
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indoor tennis

indoor tennis

bredabaan

bredabaan

grootschalige detailhandel

grootschalige detailhandel

halfverdiept parkeren

halfverdiept parkeren

outdoor tennis

outdoor tennis
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Detail verbinding luchtbal distelhoek

Aan het park Distelhoek maakt een nieuwe fi etsbrug de verbinding met 
Antwerpen-Luchtbal. Deze landmark sluit aan op de functionele fi etsverbinding 
en verbind Antwerpen luchtbal met groen hart Merksem. Het ontoegankelijke 
gebied tussen luchtbal en de infrastructuurbundels wordt toegankelijk gemaakt. 
De ruimte wordt verruigt en kan dienst doen als avonturenspeelplaats. 
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De realisatie van een nieuw landschapspark is een proces van lange 
volgehouden inspanningen. Door de uitgestrektheid van het Laaglandpark, 
het grote aantal betrokken actoren en de doorgedreven herinrichting zal de 
realisatie steeds stap voor stap gebeuren. De stappen dienen wel een logisch 
verband te hebben, zoals bijvoorbeeld de combinatie van afgravings- en 
ophogingswerken. Een aantal geplande acties kunnen op korte termijn, terwijl 
andere ingrepen pas na tien, 20 of meer jaren het beoogde eindbeeld zullen 
genereren. Zo zullen nieuwe boomaanplantingen pas na tientallen jaren het 
structuurbepalende groenvolume bereiken. Ook bepalen de eigendomssituaties 
de mogelijkheden om al dan niet op korte termijn een actie te ondernemen. Een 
dergelijke stapsgewijze ontwikkelingsstrategie vereist een intensief proces en 
ook het omgaan met onzekerheden is een belangrijk aandachtspunt (zie plan 
van aanpak).
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FASERING

1. aanleg centrale parkpad aanzet buurtpark en bomenrijen (huidige verkeersknoop)
2. afwerken fi etsconnecties en verplaatsen baseball
3. ontwikkeling voetbal en verplaatsen volkstuinen
4. commerciële ontwikkeling en openwerken fort
5. realisatie sportbunker
6. ontwikkeling voetbal en landschap
7. verplaatsen bestaande tennishal en ontwikkeling voetbal en baseball
8. mogelijk eindbeeld met inpassing A102
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STRATEGISCH 
GROENPROJECT



1. aanleg centrale parkpad
2. aanplant landschappelijke structuren
3. irrigatie / drainage voetbalvelden
4. waterbuffer infi ltratie
5. compensatie volkstuinen
6. eerste aanleg buurtpark met solitaire uit de Antwerpse bomenbank
7. boomgaard eerste aanzet gemeenschappelijke parkeerplaats
8. aansluiting centrale parkpad op bestaande wegen
9. plukweiden fruit en bloemen

Uitgangspunten

Zoals beschreven in de projectdefi nitie is het een doelstelling om een eerste 
fase van het Laaglandpark al op korte termijn te realiseren in de vorm van 
een strategisch groenproject. Het groenproject moet de transformatie naar 
het toekomstige landschapspark inleiden, het park op de kaart van Antwerpen 
zetten en het een eigen gezicht geven.
Bij de keuze van het strategisch groenproject ligt de klemtoon op zowel de 
haalbaarheid, budget en beeldwaarde als de meerwaarde voor landschap, 
waterhuishouding, natuur en recreatief medegebruik. Om deze reden stellen 
we voor om voor het strategisch groenproject al een groot deel van het centrale 
parkpad te realiseren, gefl ankeerd door elementen van de toekomstige 
informele buurtparkstructuur en elementen van de polderkamerstructuur. 
Hiermee beogen we al een gedifferentieerd aanbod en evenwicht tussen 
‘actieve en passieve buitenbeleving’. Er zal ruimte worden gemaakt voor 
natuur en rust, voor parkeren, fi etsen en wandelen, voor jong en oud, voor 
een gezellige babbel of een moment van bezinning. Een eerste fase van soort 
langgerekt buurtpark dat Merksem omarmt met als doel dat mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. Groen in de directe woonomgeving heeft een belangrijke 
recreatieve en ontmoetingsfunctie.

Onderdelen van het strategisch groenproject

In een eerste fase willen we voor een breed publiek al een voorproefje geven 
van het toekomstige landschapspark. Het zwaartepunt van de concrete 
ingrepen op terrein ligt in het district Merksem. Volgende elementen maken del 
uit van het strategisch groenproject:
 - Het centraal parkpad voor voetgangers en fi etsers, dat verhoogd door het 

landschap loopt en zo een structuurbepalende functie heeft. Dit pad vormt 
de grens tussen het informele langgerekte buurtpark en het open landschap 
met polderkamers. Langsheen het park worden verlichtingselementen en 
zitbanken ingeplant evenals 120 parkbomen uit de bomenbank van de stad 
in een los plantverband.

 -  Het centraal parkpad wordt in eerste fase gerealiseerd tot aan de bestaande 
Burg. J. Masurebrug in het westen (aansluiting zuidwaarts aan de Geertsweg) 
en de Gruisweg aan de overkant van de Bredabaan in het oosten (verbinding 
richting Vordenstein).

 -  Een vrij toegankelijke plukweide met 226 hoogstam fruitbomen aan hoeve 
Royenborg in de Lange Bremstraat, in de zone tussen de hoeve en het 
centraal parkpad.

 -  De opening van de eerste fase van het nieuwe volkstuinenproject, aansluitend 
bij de bestaande tuinwijk ter hoogte van de Laaglandlaan in de zone tussen 
het centraal parkpad en de woningen.

 -  De realisatie van al enkele van de vele bomenrijen die de landschappelijke 
polderkamerstructuur zullen bepalen. Hiervoor worden in een eerste fase al 
000 bomen geplant.

 -  Eén van de dubbele rijen bomen van de polderkamerstructuur wordt 
aangelegd in combinatie met de lange parkeerstrip die in de toekomst 
centraal in de ‘voetbalpolder’ zal liggen. Op deze manier wordt het huidig 
parkeerprobleem opgelost en wordt de aanzet gegeven van een ambitieus 
sportproject.

 -  De polderkamers gelegen langs de snelweg en de oostrand van Laaglandlaan 
worden omgevormd naar waterbergende weilanden die kunnen evolueren 
naar soortenrijke graslanden. De percelen worden ongeveer een halve meter 
afgegraven om hun berginscapaciteit te verhogen. De afgegraven gronden 
worden gebruikt voor het ophogen van het centrale parkpad (gesloten 
grondbalans). De leemgrond wordt geschikt gemaakt in functie van de 
ophoging.

Naast de concrete planning van het strategisch groenproject dient tevens 
voldoende aandacht te gaan naar een grootschalige promotiecampagne 
rond de komst van het Laaglandpark. Dit kan gaan van het aanbrengen van 
informatieborden over het organiseren van culturele manifestaties in de open 
ruimte, scatehappenings op het centrale parkpad en wandelingen door de 
‘achterhoekjes’ van het gebied tot het uitwerken van projecten in de scholen 
van Merksem.
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