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MANAGEMENT SUMMARY

De ambitie voor het park Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg is de ontwikkeling
van een landschappelijk park dat zijn eigen identiteit weet te vinden in de rand
van het stedelijk gebied en erin slaagt de belangrijke ecologische functie van de
Schijnvallei en de vallei van de Koude Beek te combineren met de recreatieve
doelstellingen en noden van Deurne en Antwerpen.
Doelstellingen
Ontwikkelen van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de
Schijnvallei en de vallei van de Koude Beek, verhogen van het
waterbergend vermogen.
Uitbouwen van een hoogwaardige sportcluster voor indoor- en
outdoorsporten op Ruggeveld.
Plaats geven aan het programma voor jeugd en sport. De garantie van
het behoud van het huidige sport- en jeugdprogramma, middels
herstructurering en het vinden van synergieoplossingen.
Sanering en heraanleg van het residentieel woonwagenterrein.
Kwalitatief uitbouwen van de recreatieve cluster van Boterlaar-Silsburg
met een volwaardige plaats voor volkstuinen.
Creëren van speelbosfaciliteiten.
Een aaneengesloten park
De visie in het masterplan is erop gericht antwoorden te formuleren op drie
grote vragen:
Hoe de gesplitste recreatieve parken Ruggeveld en Boterlaar-Silsburg
met elkaar te verbinden en als één groot park herkenbaar te maken.
Hoe de valleien van het Groot Schijn en de Koude Beek uit hun
isolement te halen en om te vormen tot een beeldbepalend onderdeel
van het park, waarbij ecologie, natuurbeleving en recreatie de basis
vormen voor ontwikkeling.
Op welke manier het park een sterke identiteit geven en aansluiten op de
omringende parken en straten?
De programmakamers
Het masterplan voor het park Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg organiseert
een lappendeken aan activiteiten en sferen. Ruggeveld wordt een attractief
sportpark dat met de realisatie van het sportcomplex een bovenlokale
aantrekkingskracht zal bezitten. Silsburg behoudt het lokale karakter, met het
inpassen van het volkstuincomplex als voornaamste transformatie.
Het programma wordt georganiseerd in “programmakamers”. Binnen de
programmakamers worden gelijkaardige verenigingen geclusterd, waarbij
gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen gedeeld ruimtegebruik en het
behoud van de eigenheid van de verenigingen.

LINKER PAGINA:
Plankaart masterplan park Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg
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MANAGMENT SUMMARY

Het park is ‘overal’: de voegen. Het park zal met behulp van een ruimtelijke
structuur van voegen en een geëigende beeldkwaliteit als één geheel leesbaar
en herkenbaar zijn. Morfologisch gezien vloeit de voegenstructuur voort uit de
valleien en verbinden ze de randen van het park met de riviervalleien. In de
voegen liggen de wandelpaden en is er veel ruimte voorzien voor natuur.
De beekvalleien worden tevens beschouwd als een soort voeg. Het verschil
is dat het landschap in de valleien ruw is, terwijl de natuur in de voegen
beschouwd moet worden als een echt cultuurlandschap. De voegen verschillen
van plek tot plek en kunnen onderling verschillen qua breedte of de hoeveelheid
verharding, waardoor er verschillende vormen van tijdelijk gebruik kunnen
ontstaan. De landschappelijke inrichting, de vormgeving en de materialisatie
van de paden en het parkmeubilair zijn uniform.
Identiteit. De identiteit van het park gaat niet ten koste van de eigenheid
en het karakter van de huidige gebruikers van het park. Via een intensief
participatieproces is gezocht naar ontwerpvoorstellen die voldoende vrijheid
bieden aan de verenigingen en gebruikers om mee te bouwen aan het karakter
van de parkruimte.
Supervisor. Gezien de uitgestrekte oppervlakte van het park zal de uitvoering
gebeuren in een aantal stappen. Bij de uitvoering zullen verschillende
overheden en stadsdiensten betrokken zijn. Het masterplan heeft als ambitie
de bestaande versplintering van de open ruimte tegen te gaan met een
ontwerp dat gericht is op landschappelijke kwaliteiten die de verschillende
deelprojecten integreert. Een supervisor bewaakt de kwaliteit van de
verschillende deelprojecten en zorgt ervoor dat de ambities met betrekking
tot beeldkwaliteit en ruimtelijk karakter waargemaakt worden. Met supervisie
kunnen de vele verschillende deelprojecten begeleid worden en de kans krijgen
om een eigen karakter binnen het kader en de sfeer van het masterplan te
behouden.

LINKER PAGINA:
Vogelvlucht, zicht vanuit het zuiden op park Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg
VOLGENDE PAGINA:
Doorsnedes over het plangebied
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INLEIDING
KADERING OPDRACHT

Ambities en doelstellingen van de opdrachtgever voor het park Ruggeveld
– Boterlaar-Silsburg zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vertaald
in bestemmingen. Afhankelijk van het programmaonderdeel leggen deze
bestemmingen minimaal de perimeters van de ontwikkelingszones tot
maximaal de effectieve locatie vast. Dat wil zeggen dat de locatie voor
bepaalde programmaonderdelen vastligt terwijl voor andere nog verschillende
vestigingsmogelijkheden open blijven. Ook de bijhorende voorschriften,
die de ontwerpmatige krijtlijnen vastleggen, zijn afhankelijk van het
programmaonderdeel, al dan niet sterker uitgewerkt. Deze dualiteit in het RUP
vormde een uitdaging voor de opmaak van het masterplan.
Het RUP en de bijhorende parkvisie losten niet alle vragen voor het gebied
op. Daarom sprak de stad Antwerpen voorafgaand aan de opdracht de ambitie
uit om van het masterplan Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg een plannenkader
te maken dat de vastgelegde visie zou uitdiepen en dat zowel de resterende
vragen uit het RUP als nieuwe opgeworpen vragen, geformuleerd door
stadsdiensten, (buurt)bewoners en gebruikers zou oplossen.
Middels ontwerpend onderzoek en door een uitgebreid participatietraject is
het RUP vertaald naar concrete ontwerpoplossingen. Oplossingen die het
masterplan hebben doen evolueren naar een ambitieus en breed gedragen
project. Het masterplan is een kader, soms zeer uitgesproken, soms meer
richtinggevend dat de basis zal vormen voor toekomstige uitwerking,
beleidskeuzes, fasering en budgetbepalingen.
Het innoverende aan het tot stand komen van het masterplan voor park
Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg is dat er sprake is van echte participatie, een
(h)echte samenwerking tussen alle betrokken partijen. Participatie is hierbij
niet alleen een middel om te zorgen voor snelle procedurele afwikkeling van
een planningsproces. Het is ook een manier om te zorgen voor een beter begrip
van het probleem en mogelijke oplossingen, intensere samenwerking tussen
betrokken partijen en de opbouw van een echt eigenaarschap van een plan. De
traditionele rolverdeling tussen stad, ontwerpteam en gebruikers werd verlaten
om plaats te maken voor een experimenteel samenwerkingsverband waar
gekozen werd voor gedeelde verantwoordelijkheid voor proces en inhoud.

LINKERPAGINA:
Dit Masterplan is opgemaakt binnen de grenzen van het RUP Ruggeveld - Silsburg en is in een hechte samenwerking tussen alle
betrokken partijen tot stand gekomen. Naast het RUP heeft de bundel ‘dromen van het Park Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg’ en
de projectdefinitie als bronnen voor de randvoorwaarden, wensen en uitgangspunten gediend.
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INLEIDING
AMBITIE VOOR DE OPDRACHT

Het masterplan als kader voor een autonome uitwerking van de
verschillende programmaonderdelen. Stad Antwerpen verwacht van het
masterplan voor het park Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg een plannenkader
en een beeldkwaliteitsplan (BKP) dat een autonome uitwerking van de
verschillende deelprojecten mogelijk maakt. Het moet een draaiboek
vormen voor alle deelprojecten doorheen de lange realisatietermijn die het
gebied te wachten staat. De opdracht is een uitwerking van het ruimtelijk
uitvoeringsplan Ruggeveld-Silsburg en beweegt zich volledig binnen de
bindende randvoorwaarden die het plan oplegt. Elke betrokken stadsdienst
kan na de definitieve oplevering van het masterplan zijn eigen deelproject
uitvoeren, zolang dit in de geest van het masterplan gebeurt. De ontwerpers
dienen hiervoor concrete ontwerpvoorstellen en type ontwerpoplossingen aan
te leveren en ze daarna weten te vertalen in richtlijnen en randvoorwaarden.
Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze, binnen de ontwerpvisie, duidelijk
aangeven welke de onveranderbare elementen zijn en welke de mogelijkheid
hebben om te evolueren.Tot slot moet het masterplan een uitvoeringsfasering
en een kostenraming bevatten van de verschillende planonderdelen. De
concreetheid van deze kostenraming is afhankelijk van het vereiste detailniveau
gevraagd bij de uitwerking van de programmaonderdelen. Hiervoor moeten de
ontwerpers deels zelf een inzicht kunnen geven in de kostprijsraming van de
deelprojecten. De concreetheid van deze kostenindicaties is afhankelijk van het
vereiste detailniveau gevraagd bij de uitwerking van de programmaonderdelen.
Een gedragen masterplan. Het doel van de opdracht is komen tot een
breed gedragen masterplan. Een draagvlak dat zowel wordt gezocht bij
de verschillende stadsdiensten als bij de brede groep van parkgebruikers,
bewoners en buurtbewoners.
Verschillende stadsdiensten. Een brede groep van stadsdiensten is intensief
betrokken in het proces van de opmaak van het masterplan. Enerzijds gaat het
om stadsdiensten die na de oplevering van het masterplan verantwoordelijk
zijn voor de uitwerking van één of meerdere deelprogramma’s, anderzijds
stadsdiensten die vanuit hun specifiek competentieveld een belangrijke
meerwaarde betekenen, maar zelf geen deelproject uitwerken.
Betrokkenheid van gebruikers en (buurt)bewoners. Er is een hechte
samenwerking tussen alle betrokken partijen bewerkstelligd. Die
samenwerking is in alle opzichten een totale trendbreuk. Stad Antwerpen,
het district Deurne, Antwerpen aan ’t Woord, de parkgebruikers en de
buurtbewoners hebben elkaar gevonden in een intens participatieproces. De
aanpak van het de participatie reikt veel verder dan louter ‘informeren’ en
‘horen’ en speelt ook in op het verzamelen van nieuwe ideeën en het opbouwen
van samenwerking die blijvend een belangrijke rol speelt in de realisatie van
het park.

LINKERPAGINA:
Luchtfoto context plangebied, huidige situatie
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INLEIDING
RELATIE MET DE HOGERE BELEIDSKADERS: RSV, RSPA en s-RSA

RSV – Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Antwerpen is samen met een
aantal randgemeenten geselecteerd als grootstedelijk gebied. Dit betekent
dat ontwikkeling, concentratie en verdichting centraal staan, maar steeds met
respect voor de draagkracht van het stedelijke gebied. Ten aanzien van de
ontwikkeling van toeristische- en recreatieve voorzieningen worden op Vlaams
niveau ondermeer de volgende principes voorop gesteld:
De bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur in de stedelijke
gebieden en in het buitengebied optimaler benutten. De verbetering
van de kwaliteit van de aangeboden producten en het aanbod van
bestaande infrastructuur moet beter op elkaar inspelen.
–
Streven naar kwaliteitsvolle vormen van medegebruik door toeristisch Recreatieve activiteiten van infrastructuur die voor een andere functie
zijn uitgebouwd of door andere activiteiten benut worden.
RSPA – Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen. In het RSPA wordt
de vallei van het Groot Schijn geselecteerd als een open ruimteverbinding,
waarbij nieuwe bebouwing zoveel mogelijk geweerd moet worden en waarbij
de ruimtelijke relaties tussen de verbonden gebieden gewaarborgd dienen te
zijn. De vallei van het Groot Schijn werd ook geselecteerd als natuurverbinding
tussen het Antitankkanaal en de samenvloeiing van beide Netes. Dit betekent
dat het beleid gericht is op het behoud en op de versterking van het ruimtelijk
structuurbepalend karakter door ondermeer een stevige ecologische
samenhang te realiseren.
s-RSA – strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Het Ruimtelijk
Structuurplan Antwerpen omschrijft de stad als de “waterstad”, “ecostad”,
“havenstad”, “spoorstad”, poreuze stad”, “dorpen en metropool” en “megastad”.
De beleidsintenties voor de “waterstad” en “ecostad” hebben betrekking op de
gebieden Ruggeveld en Silsburg. Binnen de beleidsintentie “waterstad” is het
Groot Schijn een van de belangrijkste beekvalleien in Antwerpen. Ruggeveld
en Silsburg zijn binnen de “ecostad” aangeduid als bestaande open ruimte
gebieden met ecologische kenmerken. Ruggeveld vormt een onderdeel van de
open ruimte verbinding tussen de Schijnvallei en de Scheldeboord. Het is erg
belangrijk dat de samenhang tussen Ruggeveld en de aansluitende groene
gebieden niet alleen behouden blijft, maar ook naar de toekomst toe versterkt:
dat is een kernboodschap van het s-RSA en de stadsbosstudie.
Het Schijnvalleipark moet de ontwikkeling garanderen van een aaneengesloten
park langs de Schijnvallei dat de verbinding maakt van de groene vinger in
Wommelgem/Ranst met de Schelde en het centrum. Het park vormt zowel een
functionele als een ecologische verbinding: enerzijds moeten de specifieke
ecologische waarden rond de Schijn ontwikkeld kunnen worden, anderzijds kan
het park tegemoet komen aan (recreatieve) noden in Deurne en Borgerhout.
Belangrijk is wel dat de voorzieningen in het park rekening houden met
belangrijke specifieke aspecten verbonden aan de Schijn, met name de
doorwaadbaarheid van de bodem en de traditionele topografie.
LINKERPAGINA:
Het park Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg komt in alle hoger gelegen beleidskaders terug onder
de trefwoorden open ruimte verbinding, natuurverbinding, ecologische samenhang. Het park
wordt bovendien gekenschetst als een gebied voor grootstedelijke recreatiefuncties.
kaart linksboven: Uitlichting van de volledige Strategische ruimte ‘De Zachte Ruggengraat’
kaart rechtsboven: Totale overzichtskaart alle strategische ruimten, programma’s en projecten
kaart onder: Specifieke selectie uit de Zachte Ruggengraat van het programma Schijnvalleipark
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1. begraafplaats
2. korfbal Deurne
3. Antwerpia Karabijn Schuttersgilde
4. scouts prins Albert
5. HOBA
6. VNJ
7. Olympic
8. Stabelino
9. Spartacus Korfbalclub
10. Skiclub Zondal
11. Ijshockeyclub
Phantoms/kunstschaatsclub Deurne
12.Klopstokia
13. Volkstuinen
14. Deurnese Politiehond
15. FOS Impeesa
16. dressuurclub Deurne
17. Duikclub Amphora
18. scouts Sint Rumoldus
19. Katapultclub
20. Brabo Atletiek
21. kon Rochus Deurne
22. Kon. Catbavrienden K.C.
23. Ponderosa toneelverenigng
24. Leeg, voorheen schuttersgilde
25. scouts Pius X
26. Kleuterschool voor honden
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INLEIDING
BESTAANDE SITUATIE

Wegen, grenzen en doorsnijdingen. Het projectgebied wordt aan de westzijde
begrensd door de gekromde Ruggeveldlaan en aan noordzijde door de
gestrekte August Van de Wielelei. Aan de oostzijde van het plangebied is de
grens bepaald door de Wommelgemsteenweg en een stukje Krijgsbaan/Autolei
(R11). Vervolgens buigt de grens naar het zuiden en volgt de contouren van
het Groot Schijn en de Koude Beek om tot slot de Boterlaarbaan te volgen en
middels een hoekig patroon langs bestaande kavels wederom uit te komen op
de Ruggeveldlaan.
De Ruggeveldlaan en Krijgslaan/Autolei (R11) zijn de belangrijke lokale
verbinding in de noord-zuid richting. De August Van de Wielelei leidt via de
Turnhoutsebaan richting Antwerpen binnen de ring. De Koude Beek vormt de
grens naar de gemeente Wommelgem.
De Wommelgemsteenweg is een in onbruik geraakt historisch kasseienpad en
is het waard om in ere hersteld te worden. De Boterlaarbaan is aan weerszijden
begrensd door beukhaag en heeft hoge landschappelijke waarde.
Het projectgebied wordt op harde wijze doorsneden door de E313. Deze
snelweg ligt op verhoogd talud. De Ruggeveldlaan loopt onderlangs de E313 en
dit viaduct is momenteel de enige concrete fysieke verbinding tussen Ruggeveld
en Boterlaar-Silsburg.
Water In het plangebied liggen twee waterstromen. Het Groot Schijn loopt van
oost naar west, richting Schelde (Lobroekdok). En vanuit het zuiden sluit het
smalle stroompje de Koude Beek aan op het Groot Schijn.
Het recent aangelegde sportcomplex (een atletiekbaan en een drietal
voetbalvelden) heeft een afwateringssloot aan de noordzijde die loopt vanaf de
Master Schmidt Hoeve tot aan de Ruggeveldlaan. Deze sloot vormt een nieuwe
barrière in de noord zuid richting en sluit het noordelijk deel van Ruggeveld af
van de vallei.
Valleigebeid De huidige vallei(en) vormen een T-vormige structuur: twee
waterstromen met flankerend groen. Aan de noordoever van het Groot
Schijn ligt een afgedekt voormalig stort. De oever ligt meters hoger dan
het oorspronkelijke peil en maakt overstroming van het Groot Schijn in de
noordelijke richting onmogelijk. Op het stort ligt een dunne, ecologisch
niet bijzonder ontwikkelde, ontoegankelijke strook bestaand uit bossages,
struwelen, ruigtes en natte ruigtes. Bodemonderzoek heeft aangetoond aan dat
de vervuiling niet overal gelijkwaardig en ook niet over de hele doortocht even
ernstig is.
De Koude beek wordt gekenmerkt door een (voormalig) agrarisch karakter met
een akker, diverse boomgaarden, graslanden en een stukje met volkstuinen. De
Koude Beek meandert sterk, hier en daar zijn er kleine stroomversnellingen. In
de winter treedt de beek buiten haar oevers en zet de naastgelegen weilanden
onder water.
Het noordelijk van de E313 gelegen waterzuiveringstation gebruikt de Koude
Beek als overstort. Dit betekent dat het overtollige water bij overvloedige
regenval rechtstreeks op de beek wordt geloosd, wat leidt tot slecht

LINKER PAGINA:
Plankaart bestaande situatie park Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg
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toegankelijke en vaak vervuilde oevers van de Koude Beek. Deze situatie
hypothekeert de bruikbaarheid van de oeverranden als speelruimte.
Voor de volkstuinen is de grondkwaliteit belangrijk. De tuinders die vandaag al
een tuin hebben op Boterlaar 1 melden dat de hoge grondwaterstand tuinieren
belemmert.
Rivierenhof Aan de overzijde van de Ruggeveldlaan ligt het park ‘het
Rivierenhof’. Het Rivierenhof is een provinciaal domein met een oppervlakte van
ca. 130 ha. Het Groot Schijn vormt een ecologische en ruimtelijke verbinding
tussen Ruggeveld en het Rivierenhof.
Het Hof heeft een gevarieerde recreatieve, educatieve, culturele en sportieve
inrichting. Recent is in het Rivierenhof tegen de Ruggeveldlaan een nieuw
sportcomplex gebouwd, waarmee ook een functionele verbinding wordt gelegd
tussen Ruggeveld en het Rivierenhof.
Het belangrijkste organiserende en infrastructurele element binnen het
Rivierenhof is de statige oost west dreef. In het RUP voor Ruggeveld –
Boterlaar–Silsburg staat de continuering binnen Ruggeveld van de dreef
omschreven.
Mobiliteit fietsen. In het park liggen drie bovenlokale fietsroutes. Er is een
alternatieve fietsroute die Ruggeveld in oostwestelijke richting kruist en de
verbinding vormt met de dreef in het Rivierenhof. Deze route is op Ruggeveld
moeilijk terug te vinden. De bestrating en het rijcomfort veranderen vaak. De
tweede alternatieve fietsroute loopt langs de Ruggeveldlaan. Ten zuiden van de
E313 loopt een functionele fietsroute langs de Peter Benoitlaan die aantakt op
het fietspad Hoogveld op het grondgebied van Wommelgem.
Mobiliteit auto’s. Auto’s vinden in Ruggeveld overal hun weg en de
parkeercapaciteit is versnipperd over verschillende locaties. De auto’s rijden
het park vooral binnen via de August van de Wielelei. Tussen de ijsbaan
en de rolschaatsbaan bevindt zich een grotere parking met circa. 185
parkeerplaatsen, maar de huidige parkgebruikers geven er de voorkeur aan om
binnen het park tot aan hun bestemming door te rijden. Bij de atletiekpiste ligt
een parking voor een 70-tal wagens. Aan de ingang van de begraafplaats is er
plaats voor 50 wagens. Verder wordt er in het gebied wild geparkeerd langs de
paden en op de clubterreinen. In het gebied Boterlaar-Silsburg wordt er tijdens
de clubavonden en het weekend geparkeerd langs beide delen van de Peter
Benoitlaan en op de middenberm van de Ruggeveldlaan. Aan de overkant van
het volkstuincomplex Boterlaar 1 is er een driehoek met ruimte voor een 13-tal
wagens.
Reserveringszone. Binnen het plangebied ligt een reserveringszone die
bestemd is voor toekomstige infrastructurele uitbreidingen (de A102). De
Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van een deel van de reservatiestrook
en heeft te kennen gegeven dat bestaande functies binnen de zone moeten
verdwijnen en dat geen nieuwe ruimteclaims gepland mogen worden.
Programmatische setting. In Boterlaar-Silsburg liggen alle clubs en
verenigingen gestructureerd aan de Peter Benoitlaan. Deze organisatie voldoet
en blijft ongewijzigd. De belangrijkste wijziging in het zuidelijk deel van het
plangebied is de inplanting van het volkstuincomplex aan de westzijde van de
Koude Beek.
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Op Ruggeveld ligt het huidige programma inefficiënt en ongeordend verspreid
over het gebied. Het is een optelsom van afzonderlijke (bijzondere) kwaliteiten
zonder ruimtelijke, functionele en infrastructurele samenhang. Het geheel
ontbeert connectiviteit. Noemenswaardig zijn (zonder het onvermelde
tekort te willen doen) de borstel skibaan: een betonnen ‘alien’ binnen het
gebied. Ook de setting van de HOBA hondenschool is uniek. Trainingsweides
omzoomd met prachtige Berken en immense Rododendrons en een gezellig
clubgebouw. Deze hondenvereniging ligt midden in de reserveringszone en
zal dus moeten verhuizen. De historische Master Schmidt Hoeve kent een
ecologisch hoogwaardige houtkant. Bijzonder aan Ruggeveld is dat de argeloze
bezoeker bij vlagen vergeet dat het plangebied binnen de stadsgrenzen van stad
Antwerpen is gelegen.
Huidige terreinaccommodatie Ruggeveld. In de huidige situatie zijn een aantal
grote ‘brokstukken’ te herkennen. De begraafplaats, de reserveringszone, de
volkstuinen met de skipiste, de ijsbaan en de parkeerplaats, de ateliekbaan, het
cluster rondom de Master Schmidt Hoeve en het woonwagenterrein.
Een zeer groot deel van de bestaande oppervlakte wordt gebruikt als
voetbalterreinen. Van deze velden hebben de zuidelijke velden en de
atletiekbaan te kampen met grondwaterproblematiek. Mogelijk door kapotte
drainages, mogelijk ook door moeilijk doordringbare lagen in de voormalige
stort. De velden worden relatief druk bespeeld, waardoor het gras weinig tijd
krijgt om zich te herstellen. Op Ruggeveld zijn de noordelijke velden vandaag in
concessie en worden beheerd door twee grote clubs, Stabelino en Olympic. De
drie zuidelijk gelegen velden vallen onder beheer van de stad. De voetbalvelden
ten zuiden van de E313 behoren toe aan de club Rochus. Vandaag geldt het
principe dat enkel de clubs die zelf instaan voor het beheer van de velden
kunnen beschikken over een eigen kantine. De clubs geven unaniem aan dat
de kantine de voornaamste bron van inkomsten is. De voetbalverenigingen
die niet over een concessie beschikken huren de infrastructuur van één van
de drie grote clubs of van de stad, maar de inkomsten van de kantines blijven
ook in geval van onderhuur voor de concessiehouders. Voor de meeste van
de (kleinere) clubs is dit een prima oplossing. Voetbalclub Deurne OB vormt
echter een uitzondering Deze club organiseert vandaag haar werking binnen de
infrastructuur van Stabelino maar de club wil graag over eigen voorzieningen
beschikken.
Er zijn twee korfbalclubs actief op Ruggeveld, waarvan er 1 club (Spartacus)
beschikt over een kunstgrasterrein. De club is uiterst tevreden met deze
infrastructuur, het kunstgras laat toe het veld met hoge frequentie te bespelen.
De tweede club (Deurne Korfbal) is een groeiende club die vandaag over 3
natuurgrasterreinen beschikt. Hun velden worden indien nodig ook verhuurd
aan de voetbalclubs. Door de groei van de vereniging zal dit in de toekomst niet
meer mogelijk zijn.
De atletiekpiste maakt deel uit van het sportpark en wordt beheerd door de
stad. De looppiste is in goede staat, maar het veld binnen de ring is in zeer
slechte staat veroorzaakt door de vernoemde drainageproblematiek.
Op Ruggeveld zijn drie hondenclubs actief. De 2 kleine clubs (dressuurclub
Deurne en Deurnese Politiehond) hebben elk een eigen terrein in de nabijheid
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van de Master Schmidt Hoeve. De derde club (HOBA) heeft een groot
ledenbestand en is gelegen in de reservatiestrook. De hondenclubs maken
tevens gebruik van een collectieve loopweide voor honden, ten oosten van de
begraafplaats. Alle clubs gebruiken een groot deel van hun terrein als (privé)
parking. Bij trainingen of wedstrijden wachten de honden in de auto tot het hun
beurt is om het veld op te gaan. Doordat het RUP het gebruik van één centrale
parking voorstaat past dit privilege niet binnen het toekomstig gebruik van het
park.
De skiclub Zondal club heeft een groot ledenaantal en wil in het vernieuwde
park graag een plek krijgen. In de denkoefeningen rond het sportcomplex wordt
nagedacht over de bouw van een nieuwe overdekte skipiste.
Naast en onder de skipiste vinden we een volkstuincomplex met ca.105 tuinen.
In het RUP is de verhuizing van de volkstuinen voorzien naar de weilanden
tussen de Peter Benoitlaan en de vallei van de Koude Beek.
De Gemeentelijke ijshal wordt gebruikt door diverse clubs (ijshockey,
kunstschaatsen) en voor recreatief schaatsen. Het gebouw en de infrastructuur
is verouderd en dringend aan vervanging toe. Het nieuwe sportgebouw kan
mogelijk plaats bieden aan een nieuwe ijshal. De ijsclubs geven aan dat hun
voortbestaan verbonden is met het lot van de ijshal. In de ruime omgeving is er
geen ijshal voor handen waar aan competitie gedaan kan worden.
Aan de overkant van de bestaande parking (ca. 185P) bevindt zich de overdekte
rolschaatspiste van rolschaatsclub Klopstokia. Tussen deze piste en de
Ruggeveldlaan werd recent een skatepark aangelegd.
Op Ruggeveld vinden we 4 jeugdverenigingen (scouts Prins Albert, scouts
Rumoldus, FOS Impeesa en de VNJ). Scouts Prins Albert bevindt zich in de
reservatiestrook en is daardoor genoodzaakt te verhuizen. VNJ heeft een
terrein in het uiterste oosten van het park, nabij het woonwagenterrein. Scouts
Rumoldus voert zijn werking vanuit de Master Schmidt Hoeve.
Alle jeugdverenigingen beschikken over een eigen terrein, waar ze ongemoeid
hun activiteiten kunnen doen en alle clubs maken volop gebruik van de open
parkruimte voor sport en spel. De bereikbaarheid van de clublocaties per
vrachtwagen is voor alle jeugdclubs van cruciaal belang. Scouts Prins Albert
en VNJ klagen over de beperkte oppervlakte van de clubhuizen. Ze hopen
eveneens dat het ontbreken van nutsvoorzieningen (electriciteit, water, gas)
opgelost kan worden.
Op Ruggeveld bevinden zich tot slot nog enkele kleinere clubs (duikclub,
karabijnclub, katapultclub). Zij doen hun activiteiten vooral binnen, de
beschikbaarheid van buitenruimte gekoppeld aan het clublokaal is voor hen van
ondergeschikt belang.
In het uiterste oosten van Ruggeveld vinden we het woonwagenterrein. Het
RUP voorziet een verplaatsing van het terrein richting het noorden. Deze
verplaatsing maakt een verbreding en een ecologische doorzetting van de vallei
in oostelijke richting mogelijk.
Huidige terreinaccommodatie Boterlaar-Silsburg
Hier vinden we een groot aantal kleinere verenigingen: een voetbalclub, een
petanqueclub, een toneelvereniging, 2 scoutsverenigingen, een hondenclub en
een tennisclub. De meeste van deze clubs zijn tevreden met hun beschikbare
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ruimte. In dit gebied is er geen behoefte om de verenigingen te verhuizen.
Het bestaande volkstuincomplex Boterlaar 1 is haaks op de vallei van de
Koude Beek georiënteerd en bevat ca. 57 tuinen. De tuinders kampen met
grondwaterproblemen en hebben soms last van diefstal en vandalisme. Als
het volkstuincomplex Ruggeveld verplaatst wordt naar Boterlaar-Silsburg
zullen zowel aan de gebruikers van Boterlaar 1 als de gebruikers van de tuin
voor andersvaliden (gelegen in de vallei van de Koude Beek naast de E313) een
nieuwe plek toegekend worden.
Huidige clublokalen. Vandaag zijn de clublokalen een allegaartje van houten
chalets, stenen constructies, containers en werfketen. Een aantal lokalen
zijn bovendien geplaatst zonder stedenbouwkundige vergunning. Bijna alle
verenigingen hebben de laatste jaren met het oog op komende ontwikkelingen
noodzakelijke onderhoudswerken uitgesteld. Een belangrijk thema dat leeft bij
alle verenigingen is vandalisme en inbraakgevoeligheid.
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INLEIDING
RUP

De intenties van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ruimtelijk uitvoeringsplan
RUP legt bestemmingen vast en vormt juridisch kader. Per bestemming zijn
specifieke voorschriften uitgewerkt. Het belangrijkste uitgangspunt wordt
gevormd door het ruimtelijk belang van de Groene Vinger op niveau van
het hele stadsgewest, met daarin de Schijnvallei als ecologisch waardevol
gebied. Zo weinig mogelijk bijkomende harde infrastructuren, gebouwen en
installaties mogen terecht komen in deze Groene Vinger en in de Schijnvallei in
het bijzonder. In het gebied Ruggeveld liggen een aantal sportvoorzieningen in
parkgebied, waar het vandaag wel een optie is om die sportaccommodatie daar
te behouden. Desalniettemin dringt een grondige ruimtelijke reorganisatie van
het gebied zich op.
Voor Ruggeveld heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan de volgende intenties:
Creëren van een stedelijk park in het verlengde van het park Rivierenhof.
Herstellen van de Schijnvallei.
Zonevreemde sportfaciliteiten gedeeltelijk herlokaliseren en inpassen in
het geheel zodat de natuurwaarde van de Schijnvallei weer kan
primeren.
Herstructureren, versterken en uitbreiden van de sportcluster, o.a. door
de bouw van een sportcomplex.
Herlokaliseren van het woonwagenterrein in functie van de
noodzakelijke sanering.
Realiseren van een speelbos.
Het studiegebied Boterlaar-Silsburg heeft vandaag een beperkte recreatieve
infrastructuur. Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft hier de volgende intenties:
Vrijwaren en herstellen van de vallei van de Koude Beek.
Verzekeren van een recreatiegebied.
Creëren van een grote zone voor volkstuinen.

LINKER PAGINA:
Plankaart RUP Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg
Definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van maandag 26 januari 2009
en door de deputatie in zitting van 26 maart 2009.
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Visie

huidig:
twee gebieden doorsneden door een snelweg,
geen vermenging tussen groen en programma
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visie:
aaneengesloten groenstructuur maakt het park
tot een herkenbaar en beleefbaar geheel
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VISIE

‘Antwerpen wil natuur en recreatie maximaal met elkaar verzoenen.’
Het projectgebied Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg is een patchwork van deelgebieden zonder samenhang. De valleien van de Koude Beek en het Groot Schijn
houden een belofte in als natuur- en recreatiezone, maar liggen geïsoleerd en
zijn moeilijk toegankelijk. De snelweg E313 deelt het valleibos in twee delen die
slechts met elkaar verbonden zijn door de duiker van de Koude Beek.
Het huidige park is weinig samenhangend, de sportvelden en de clublokalen
lijken bijna willekeurig neergelegd met heel veel onbruikbare restruimtes als
gevolg. Er is geen beleid betreffende mobiliteit, er is geen continuïteit in de materialisering en het groen wordt slechts op enkele plekken echt onderhouden.
Er is duidelijk behoefte aan een uitnodigende publieke ruimte die het gebied op
een heldere manier structureert.
De visie op Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg is gericht op een voor iedereen
toegankelijk, rijk geschakeerd en samenhangend park. In de parkvisie zijn
bestaande ruimtelijke en programmatische elementen gereorganiseerd en
heringericht. Samen met een nieuw aangelegde publieke ruimte vormen deze
het vernieuwde park Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg.
Het park combineert de vallei van de Koude Beek en het Groot Schijn met de
aangrenzende clusters van activiteiten, en brengt deze onder één noemer,
met steeds terugkerende motieven en karakteristieken. Voor de koppeling van
beide delen van het park, is een sterk verband tussen Ruggeveld en BoterlaarSilsburg onontbeerlijk. Deze koppeling kan enkel ontstaan door het verruimen
van de bestaande onderdoorgang doorheen de dijk van de E313 tot het formaat
van een voor langzaam verkeer toegankelijke tunnel. De verbinding combineert
de loop van de Koude Beek met een fietsvoetpad en maakt de voor ecologie en
mens waardevolle verbinding tussen noord en zuid.

LINKER PAGINA:
boven: diagrammen bestaande situatie en toekomstvisie, een evolutie van
ongeordend en inefficiënt grondgebruik naar een gestructureerd sport, spel,
recreatie, educatie en natuurpark
onder: luchtfoto d.d. mei 2010
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VISIE
ONTWERPUITGANGSPUNTEN

De visie vertaald. Om de visie tot uitvoering te brengen is een masterplan
gemaakt dat zich baseert op de volgende uitgangspunten:
-

Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg zal sterker gearticuleerd worden als
een park, zowel herkenbaar vanuit de omliggende stadsdelen als binnen
de grenzen van het park.

-

Het park bestaat uit een aantal verschillende onderdelen: de sporten jeugdverenigingen, de volkstuinen, het valleibos, het speelbos, de
begraafplaats, het parkeerveld. Het ontwerp van de hoofdstructuur van
het park, de openbare ruimte , de landschappelijke inrichting en de
detaillering ervan zorgen voor het samenbrengen van deze diversiteit
onder één noemer.

-

De toegankelijkheid van het park zal verbeterd worden. Er wordt
gedoeld op de bereikbaarheid vanuit de omliggende stedelijke gebieden
en aangrenzende parken.

-

De interne dooradering zal verbeterd worden. Het netwerk van openbare
routes en paden, waarmee Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg en de
valleidelen toegankelijk gemaakt en verbonden worden, zal van hoog
niveau zijn.

-

De valleien van het Groot Schijn en de Koude Beek worden uit hun
isolement gehaald en omgevormd tot beeldbepalende onderdelen van
het park.

-

Het totaal van de ingrepen versterkt de ecologische kwaliteiten, vergroot
de recreatieve capaciteit, biedt accommodatie aan de clubs en
verenigingen en verbetert de toegankelijkheid en herkenbaarheid van
het park.

LINKER PAGINA:
Vogelvlucht, zicht vanuit het noorden op park Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg
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VISIE
VALLEI, GROENE VOEGEN EN KAMERS

De visie vertaald in het masterplan. Om de principes van de visie waar te
maken, zijn er ingrepen nodig op verschillende ontwerpniveaus, van groot tot
klein, van structuur tot detail. Er is één opvallende, grote ingreep herkenbaar
die de realisatie van de ambitie van toegankelijkheid, herkenbaarheid en
verbondenheid binnen bereik brengt. Dit ontwerpdeel is bekend geworden als
‘de groene voegen’. De voegen zijn, in de intensief gebruikte delen van het park,
de voortzetting van wat de natuurlijke kern ervan vormt: de vallei.
Vallei. De open vallei is het natuurlijke en educatief hart van het park. Door de
valleien te verruigen wordt de ecologische en educatieve waarde verbeterd. De
groene voegen ontspruiten uit de vallei en waarborgen de toegankelijkheid van
de natuurzone.
Groene voegen. De voegen vormen een netwerk van brede, publiek
toegankelijke openbare ruimte. Ze zijn de verbindende en sfeerbepalende
elementen in de recreatieve zones. Ze worden als park ingericht: met gras,
bomen, paden en parkattributen. De groene voegen reiken tot aan de randen
van het park, waar ze de entrees tot het park vormen. Ze brengen het
parkkarakter tot tegen de omringende straten.
Kamers. De groene voegen zijn duidelijk begrensd, nauwkeurig ontworpen
en omsluiten de geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park
(sportclubs, verenigingen, volkstuinen). Deze functionele ruimten zijn bekend
geworden als de Kamers van het park. Binnen de kamers is er ruimte voor
specifieke inrichting ten behoeve van de activiteiten van de betreffende
club of vereniging. De hekwerken waarmee de Kamers begrensd zijn ten
opzichte van de openbare voegen, vallen onder het esthetisch regime van
het Beeldkwaliteitplan. Ook nieuw te bouwen clublokalen voldoen aan deze
richtlijnen. Zo wordt een helder visueel beeld en een goede samenhang van
voegen en kamers gewaarborgd.

LINKER PAGINA:
boven: diagrammen vallei, voegen en programmakamers. De voegen definiëren de
grenzen van ‘de kamers’, de ruimtes voor de diverse programma onderdelen en zijn
het bindend weefsel tussen de verschillende programma onderdelen.
onder: collage toekomstige situatie
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VISIE
MOBILITEIT

Huidige situatie.
Een structuur van historische en (meer) recente paden, ogenschijnlijk
spontaan tot stand gekomen. De paden sluiten vaak niet op elkaar aan of
lopen dood.
De paden werden aangelegd met een brede diversiteit aan materialen:
kasseien, zwart en rood asfalt, onverharde paden. In het westelijke
deel van het park (rond de skipiste en atletiekbaan) zijn de paden goed
onderhouden. In de rest van het park laat het onderhoud te wensen over,
in sommige gevallen verdwijnen de paden bijna volledig onder een laag
ruige begroeiing.
Auto’s dringen tot diep in het park door. Er is geen parkeerbeleid of
handhaving.
Door het park lopen een aantal fietsroutes. Ze zijn omwille van het
gebrek aan samenhang van de padenstructuur echter niet makkelijk
terug te vinden.
Conclusie: door een gebrek aan structuur, herkenbaarheid, onderhoud, beleid
en handhaving is de infrastructuur binnen het park onoverzichtelijk. Het park is
daardoor weinig aantrekkelijk voor bezoekers.
Het masterplan stelt volgende objectieven voorop
Een aaneengesloten padennetwerk van herkenbare paden waardoor het
park als één geheel te ervaren is.
het STOP - principe als basis voor de ontsluiting van het hele park.
Een modal split ambitie van 30% wagens en 70% openbaar vervoer /
fietsen / stappen.
Een autovrij park, occasioneel toegankelijk voor laden en lossen.
Parkeren aan de rand van het park op de centrale parkeerplaatsen.
Heldere toegangen en veilige aansluiting op directe omgeving die
inspelen op de aanleg van tramlijnen langs de August Van de Wielelei en
de Ruggeveldlaan.
De verbinding van Ruggeveld en Boterlaar-Silsburg voor voetgangers en
fietsers door middel van een fiets- en voetgangerstunnel onder de E313
De integratie van de tramantenne voor de LIVAN - verbinding waarbij
de kruising met de fiets- en voetgangerstunnel bij voorkeur
ongelijkgronds verloopt.
bij de verdere uitwerking dient aandacht besteed te worden aan een
bescheiden maar heldere bewegwijzering.
Om deze objectieven waar te maken dient bij de verdere uitwerking van het
park aandacht besteed te worden aan volgende aspecten:
Er dienen een aantal flankerende, niet-infrastructurele maatregelen genomen
te worden zoals: aanpassingen in het OV-aanbod, snelheidsbeperkingen,
gebruiksbeperkingen met tijdsvensters, afspraken tussen gebruikers, … De
aanstelling van een parkmanager of parkbeheerder is uiterst gewenst. Dit
centrale aanspreekpunt zou door agendabeheer (planning van evenementen
e.d.) kunnen waken over het meervoudige ruimtegebruik van de parkings en de
mobiliteitsbeheersing. Aangezien het functioneren van het gebied staat of valt
met de correcte naleving van de afspraken op gebied van verkeer (parkeren,
snelheid, beperking autoverkeer, gebruik faciliteiten door personen met een
handicap), is formeel en informeel toezicht op de naleving van de parkregels
essentieel.
LINKER PAGINA:
boven: diagrammen padennetwerk, huidig en toekomstvisie.
onder: luchtfoto huidige situatie Ruggeveld d.d. mei 2010
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Door het bundelen van de krachten en door een constructieve opstelling
is een hechte en waardevolle samenwerking tot stand gekomen tussen
de betrokken gemeenschap op de site Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg
en de stad. De kloof tussen de betrokken gemeenschap enerzijds en de
planners – overheid anderzijds is geminimaliseerd en meerwaarden (zoals
het aanbrengen van nieuwe ideeën, het zorgen voor sociale verbindingen,
capaciteitsversterking van de betrokken gemeenschap,…) die een participatief
proces bieden zijn maximaal genoten en benut. Afspraken met betrekking
tot het samenwerkingsproces zijn niet beperkt gebleven tot een informeel
engagement. Alle partners binnen het proces hebben zich via de ondertekening
van een ‘participatiecharter’ officieel geëngageerd. In dit charter zijn een
aantal principes en afspraken gemaakt met betrekking op communicatie en
de participatie. Deze afspraken hebben het vertrouwen tussen de onderlinge
partijen verstevigd.
De aanpak van het project reikt sinds de ondertekening van het charter, veel
verder dan louter ‘informeren’ en ‘horen’. Het proces speelt in op motieven
als het verzamelen van nieuwe ideeën en het opbouwen van een gedegen
samenwerking.
Innovatief is dat het ‘design’ en de ‘controle’ van het participatieproces niet
ligt bij de stad (zoals klassiek), maar is neergelegd bij een zogenaamde
‘participatiestuurgroep’. De participatiestuurgroep bestaat uit verschillende
partners die de samenwerking continu bewaken, vorm geven en begeleiden.
Vanuit die stuurgroep worden alle sporen georganiseerd, opgevolgd en op
elkaar afgestemd; een ontwerptraject, een communicatietraject, een wervend
programma. Zelfs de projectdefinitie die het externe ontwerpteam aanstuurt, is
besproken binnen de participatiestuurgroep.
Centraal in de samenwerking staat de ‘Algemene Vergadering’, een (overleg)
instrument dat eigenlijk van onderuit (vanuit de vroegere succesvolle actie van
parkgebruikers en buurtbewoners om samen een bezwaarschrift te maken)
is ontwikkeld. Het proces voor het masterplan was open van karakter en alle
belangrijke ontwerpstappen werden getoond en besproken. Het ontwerpteam
speelde hierin een ‘onafhankelijke’ sleutelrol. Voorstellen van de stad werden
uitgewerkt, maar eveneens de verschillende parkgebruikers en buurtbewoners
stelden aan de ontwerpers vragen om voorstellen of onderzoeksvragen uit te
werken en opnieuw terug te koppelen. Alle partijen konden dus, in tegenstelling
tot bij vele andere processen, punten agenderen. De Algemene Vergadering
was daarbij niet de plek waar plannen van de stad werden voorgelegd, maar
waar kabinetsadviseurs, ambtenaren, parkgebruikers en buurtbewoners samen
de voorstellen van het externe ontwerpteam bediscussieerden.
Echte participatie. Het innoverende aan de case Ruggeveld - BoterlaarSilsburg is dat hier sprake is van echte participatie. Participatie is hierbij niet
alleen een middel om te zorgen voor snelle procedurele afwikkeling van een
planningsproces. Het is ook een manier om te zorgen voor een beter begrip
van het probleem en mogelijke oplossingen en het heeft geleid tot aanwijsbare
aanpassingen op het masterplan.

LINKERPAGINA:
startevent november 2009
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volkstuinen
groene voeg
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Het locatieonderzoek heeft de eerste fase bij de opmaak van het masterplan
bepaald. In een intensief participatieproces is binnen de grenzen van het RUP
en de structuur van de groene voegen gezocht naar de beste locaties, de beste
combinaties en de grootste synergie. De goedkeuring van het locatieonderzoek
door het College van Burgemeester en Schepenen is een belangrijke mijlpaal in
de opmaak van het masterplan geweest.
Het locatieonderzoek is vooral belangrijk voor de clubs op Ruggeveld omdat
daar de geplande reorganisatie het grootste is. Voor Boterlaar-Silsburg zijn er
gesprekken gevoerd met de volkstuinders en de bewoners van het gebied.
Niemand kan echt zeggen hoe het plan concreet zou zijn geworden zonder het
uitgebreide participatietraject. Zeker is dat het plan veel rijker is geworden
en meer diepgang heeft gekregen. De ligging van de hondenclubs is radicaal
gewijzigd, het aantal voetbalvelden is verhoogd en de ligging is verbeterd,
korfbalclubs zijn gescheiden van de voetbalclubs en onderling gegroepeerd,
de scoutslokalen en lokalen van andere verenigingen gegroepeerd, de centrale
open ruimte wordt een nuttige ruimte voor alle parkgebruikers en een soort
‘dorpsplein’. Dit masterplan houdt niet alleen rekening met de wensen en met
het ‘eisen’-pakket van de gebruikers en bewoners, het past ook binnen de
ambities en doelstellingen van stad Antwerpen voor het gebied. Tot slot zijn
bepaalde zaken diepgaander verkend en zijn er al heel wat mogelijkheden voor
het beheer van het gebied naar boven gekomen.
De voetbalclubs. Bij voorkeur houden de clubs het beheer van de velden in
eigen handen. Het behoud van een eigen kantine is essentieel, bij voorkeur met
zicht op de A-velden. Met de inkomsten uit de kantine wordt de clubwerking
gefinancieerd. Kleedkamers zijn eenvoudiger gezamenlijk te delen en er zijn
geen bezwaren tegen de aanleg van kunststofvelden. Een belangrijk voordeel
van de kunstgrasvelden is de veel frequentere bespeelbaarheid, daarmee
ontstaat een kans om ook de velden onderling te delen. De discussie over de
LINKERPAGINA:
Kaart Locatieonderzoek t.b.v.
collegebesluit: 5582 van vrijdag 7 mei 2010:
1. Voetbal
Acht velden binnen twee zones
2. Korfbal
Drie velden gelegen in de cluster rondom de Master Smidt Hoeve
2. Verenigingen te Ruggeveld:
Duikclub Amphora
Scouts en Gidsen Sint-Rumoldus
Karabijnclub Antverpia
Katapultclub
Rolschaatsclub Klopstopia
FOS Impeesa
VNJ
Scouts Prins Albert
Cluster rondom de Master Smidt Hoeve
3. Hondenclubs
Hoba
Dressuurclub Deurne
Deurnese Politiehond

Het RUP voor Ruggeveld – BoterlaarSilsburg zoneert het gebied naar
gebruik. Bovenop deze verdeling
liggen diverse ruimteclaims:
verenigingen en clubs die niet
gaan verhuizen, bewoners, de
begraafplaats, de reservatiezone.
Dit alles reduceert de vrij in te delen
ruimte. De delen van bovenstaand
diagram die niet bedekt zijn door
ingekleurde vlakken zijn beschikbaar
voor herindeling, vanzelfsprekend
conform voorschriften uit het RUP.
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verdeling van mogelijke concessies valt niet binnen de doelstellingen van de
opmaak van het masterplan en zal op een later moment opgestart worden.
Binnen de in het RUP vastgelegde contouren werden twee zones voor voetbal
afgebakend. Een noordelijke en een zuidelijke cluster, waarin telkens twee
maal vier velden passen. Voor positionering van kleedkamers en kantines zie
hoofdstuk programmakamers.
De jeugdverenigingen. De jeugdverenigingen vinden het belangrijk te kunnen
beschikken over voldoende binnen- en buitenruimte. Voldoende speelruimte
in het clubhuis en goede sanitaire voorzieningen zijn primaire en essentiële
behoeftes. Een eigen afsluitbaar speelterrein bij de clublokalen is gewenst om
het bouwen of klaar zetten van spelmateriaal toe te laten. De lokalen zullen
bereikbaar moeten zijn voor grote vrachtwagens om het laden en lossen van
kampmateriaal mogelijk te maken. Binnen de gegeven configuratie van het
RUP is de uitkomst van het locatieonderzoek een cluster van clublokalen en
buitenruimtes in samenhang met de centraal gelegen Master Schmidt Hoeve
en in nabijheid van de vallei en de fiets- wandelroute richting speelbos.
De korfbalclubs. Beide korfbalclubs vinden het prima om dezelfde locatie
te delen, op voorwaarde dat elke club een eigen kantine heeft. In onderling
overleg is besloten dat de clubs samen over 4 kunststofvelden zullen
beschikken. In geval van wedstrijden kunnen de velden en de kleedkamers
onderling uitgewisseld worden. In de ruimtelijke puzzel bleek een positie naast
het cluster Master Schmidt Hoeve een passende oplossing.
De hondenclubs wilden bij aanvang van het locatieonderzoek bij voorkeur
aparte terreinen met eigen parkeervoorziening, omdat de honden tijdens de
wedstrijden in de wagen op hun wedstrijdmoment wachten. Helaas voor de
clubs is de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren uitgesloten omdat het
RUP parkeren op de centrale parking voorschrijft.
De twee kleinere hondenclubs zijn tevreden met een oppervlakte die
overeenkomt met een wedstrijdterrein, HOBA de grootste hondenclub vraagt
veel meer ruimte om op hetzelfde moment verschillende trainingen plaats te
kunnen laten vinden.
Tijdens het ontwerpproces zijn verschillende ruimtelijke alternatieven
intensief onderzocht, waaruit duidelijk is geworden dat de ruimtevraag en de
parkeerwens van de hondenclubs niet realiseerbaar is. Ook zijn alternatieven,
bijvoorbeeld het plaatsen van hondenhokken als ‘wachtruimtes’ aangereikt,
maar een dergelijke praktijk blijkt voor de hondenclubs onwerkbaar.
Uiteindelijk is een oplossing gevonden in het positioneren van de drie clubs
binnen ‘de oostelijke driehoek’, waarbij een uitloop van activiteiten binnen de
reservatiezone wordt gedoogd. De hondenclubs zijn akkoord onder voorwaarde
dat er voor de parkeerproblematiek nog een goede oplossing gevonden wordt.
De volkssportverenigingen stellen enkel eisen aan de binnenruimte van
het clublokaal. Een eigen lokaal is onontbeerlijk. De buitenruimte is van
ondergeschikt belang omdat deze niet gebruikt wordt voor het beoefenen van
de volkssport. De karabijnvereniging benadrukt dat vanwege zware en kostbare
persoonlijke uitrustingen een positie in de nabijheid van de centrale parking in
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combinatie met de toegankelijkheid van het clublokaal per wagen zeer gewenst
is. In het locatieonderzoek zijn de volksportverenigingen in het cluster rondom
de Master Schmidt Hoeve ingepast. In de uitwerking van het cluster en het
centrale evenementenplein en in relatie tot de alternatieven voor posities van
de voetbalkantines zijn een tweetal aantrekkelijke ruimtelijke alternatieven
getekend. Voor de uitwerking zie de programmakamers.
De volkstuinders en de bewoners van Boterlaar-Silsburg zijn zowel
gezamenlijk als apart gesproken. De bewoners toonden vooral hun bezorgdheid
over de integratie van de volkstuinen in het landschap en de gevolgen van
de aanleg van de parkeerplaatsen en de toenemende mobiliteit. Er is tevens
opgeroepen om de inrichting van de Peter Benoitlaan te herzien, met voldoende
aandacht voor de groenstructuur. De volkstuinders hechten veel belang aan
de kwaliteit van de grond. De volkstuinen moeten ook voldoende beschermd
worden tegen indringers. Men is bereid de tuincomplexen overdag open te
stellen voor wandelaars, op voorwaarde dat de complexen afgesloten mogen
worden na zonsondergang.
De locatie van de volkstuinen is in het RUP vastgelegd. Het beschikbare gebied
is groter dan de programmatische behoefte. Tijdens het locatie onderzoek
zijn drie alternatieven voor inpassing van het volkstuin complex besproken.
Het voorstel waarbij het tuincomplex met open en toegankelijke Koude Beek
vallei extensies in een drietal kleinere tuin eenheden wordt opgesplitst bleek
bij alle participanten favoriet. Dit model is uitgewerkt tot het niveau van een
voorontwerp.
De skiclub en de schaatsclubs willen erg graag op Ruggeveld blijven. De clubs
zien binnen Antwerpen geen mogelijkheden om de clubwerking te verhuizen.
De stad kan voorlopig nog geen garanties geven dat er binnen het nieuwe
sportcomplex ruimte zal zijn voor een skipiste of een ijshal. De beslissing
hiertoe maakt deel uit van een marktconsultatie.
Skatepark. Aan de Ruggeveldlaan, naast de baan van Klopstokia ligt een
skatepark dat op de huidige locatie niet kan blijven omdat hier voetbalvelden
zijn gepland. In het masterplan is een plek voorzien voor het skatepark
tegen de Ruggeveldlaan aan, naast de atletiekpiste. In de uitwerking van het
masterplan is het denkbaar dat andere locaties geschikter blijken te zijn.
Bijvoorbeeld de mogelijkheid om het skatepark met Klopstokia te verplaatsen
naar het centrale evenementenplein kan in de uitwerking een waardevol
alternatief blijken te zijn.
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situatie

46

Masterplan Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg
december 2010

UITWERKING PARK
VOEGEN

De groene voegen vormen de ruimtelijk bindende en structurerende ruggengraat van het gebied. De voegen herbergen het padenstelsel van het park, maar
worden slechts deels verhard waardoor er veel ruimte beschikbaar is voor het
aanplanten van bomen in een groene onderlaag (gras). Langs de paden vinden
meubilair en verlichting een plek. De paden vormen de basis voor de ontsluiting
van het park voor voetgangers, fietsers, dienstvoertuigen en hulptroepen. Alle
activiteiten en gebouwde voorzieningen hebben hun toegang aan een Voeg.
Op de illustratie is te zien welke delen van het park tot de voegen gerekend
worden en welke variatie in vorm en ligging is ontstaan. Er is sprake van (nagenoeg) volledig nieuw aan te leggen voegen en van voegen die zich sterk baseren
op de bestaande ruimtelijke inrichting. Tot die laatste categorie behoren de
Wommelgemsteenweg, de reservatiezone, de nog aan te leggen zone voor de
tramantenne, en de Peter Benoitlaan.
In het park stellen we 2 voegen voor die afwijkend zijn van vorm. De voeg ter
hoogte van de reservatiestrook voor de A102 heeft een grotere breedte dan de
andere voegen. Grenzend aan de knik in de oost-west lopende hoofdfietsas
voorzien we een centraal evenementenplein.
De vallei mag gezien worden als de moeder van alle voegen. Net als alle andere is ze publiek toegankelijk. Ze onderscheidt zich echter door haar bijzonder
natuurlijk karakter met ecologische waarde.
Binnen de voegen zullen geen permanente activiteiten plaatsvinden. Wel zijn
er zones beschikbaar voor tijdelijke evenementen of spontane activiteiten. De
breedte van de voeg en verharding bepaalt het type activiteit dat er kan plaatsvinden.

LINKERPAGINA:
Diagrammatische weergave vallei en voegen.
Park Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg, wordt georganiseerd door een groen
element opgebouwd uit de verschillende valleien en voegen.
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Illustratief voorbeeld ‘puntenkaart’
Het padennetwerk loopt tussen vastgelegde
punten (de ‘dots’) binnen de locatie. Deze
punten representeren entrees, objecten,
bijzondere plekken, uitzicht op programma,
vallei en dergelijke.

Illustratief voorbeeld padennetwerk
Geen lange rechte paden, maar het
continu verbuigen resulteert in intimiteit
en een voortdurend wisselend perspectief
(‘connect -the-dots’).

een recht pad: monotoon, langgerekt

directe verbindingen:
wisselend perspectief
gevarieerde ervaring
intimiteit
maken van bijzondere plekken
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De principes van het padennetwerk. Het padennetwerk en de voegen zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden: elke voeg herbergt (minimaal één) pad.
Omdat bijna alle paden zich in de relatief smalle zone van een voeg bevinden, is
er voor het padentracé een specifieke richtlijn ontworpen.
Een symmetrische ligging van de paden in de voegen zou, door de beperkte
breedte van de voegen en de soms monotone begeleiding ervan
(voorbeeld: 200 m voetbalvelden met hekwerk) tot een ervaring met weinig
afwisseling leiden. Daarom is er voor gekozen om de paden van punt naar
punt diagonaal door de voegen te leiden: we noemen dit de ‘connect-thedots’ strategie. De punten die gekoppeld worden zijn punten van betekenis: de
entrees naar velden, clublokalen, de parkings of zijpaden, etc. (De diagonalen
zijn gestrekt, zodat er nauwelijks sprake is van omrijdbewegingen voor hen die
het park willen passeren).
De ligging van de te verbinden punten kan deels vrij bepaald worden en is deels
een gevolg van de beslissingen over ligging van entrees tot de verschillende
kamers of gebouwen. Zie de illustratie hiernaast voor een voorbeeld. De
verbindende paden worden recht uitgevoerd. De minimale breedte van de paden
wordt bepaald aan de hand van de functionele wensen, (4 meter in de zones
die bereikbaar moeten zijn voor de brandweer) en kan in sommige segmenten
(veel) breder worden uitgevoerd, om ruimte te maken voor bijzonder gebruik of
alternatieve ervaringen.

LINKERPAGINA:
Diagrammatische uitleg van de ‘connect-the-dots’ strategie
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1. gras

3. verbreden paden, meubels, verlichting,
‘specials’

2. paden

4. Bomen en bloemen

Generieke doorsnede voegen: wild gras en bloemen, Berk, Eik, Es, Esdoorn, een betonnen pad

Generieke doorsnede bijzondere plek: verbreding, pad, ruimte voor speciaal programma
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Inrichtingsprincipes . De basis voor de invulling van de nieuw in te richten
voegen is een grastapijt over de volle breedte. In dit grastapijt worden de paden
aangelegd volgens het principe ”connect-the-dots”, zoals hiervoor beschreven.
Er wordt bepaald waar de paden de basisbreedte van 4 meter hebben en waar
ze breder of smaller kunnen of moeten zijn. Parkmeubilair, verlichting en
bijzondere objecten worden aan de paden toegevoegd.
Dit ontwerp doet uitspraken over de plaatsing van bomen, het inzaaien van het
gras met bloemenmengsels en het maairegime. Het maairegime bepaalt waar
gras laag gehouden wordt en gebruikt kan worden om in te zitten, liggen of
spelen. Evenzeer volgt uit het ontwerp voor het maaien waar het gras hoger op
zal groeien, waar de ingezaaide bloemen tot wasdom zullen komen en dus ook
welke delen van de voegen minder toegankelijk zullen zijn.
Uitspraken over het aantal te planten bomen, de te planten soorten en andere
richtlijnen met betrekking tot het beplantingsplan worden gedaan in het
hoofstuk over de inrichting van de voegen. Met betrekking tot het ontwerp
van de paden is gekozen voor de mogelijkheid van een overlap van paden en
bomen. Deze overlap houdt in dat er bomen geplant kunnen worden binnen de
contouren van het padennetwerk, dus op de paden.
De voegen die zich baseren op een bestaande inrichting – zie kaart- worden
ontworpen met respect voor het bestaande. Waardevolle bomen blijven
behouden, bijzondere elementen of geometrie die in te passen zijn binnen de
richtlijnen worden opgenomen.

LINKERPAGINA:
Principe doorsneden.
De voegen zijn opgebouwd uit (hoog)gras, wilde bloemen, verschillende soorten Berken, Eik, Es en
Esdoorn en aanwezige bomen die het behouden waard zijn. In de voegen ligt het paden netwerk:
een betonnen pad, met een minimale breedte van 3m. Daar waar behoefte is aan informeel
gebruik van de voeg is er de mogelijkheid om het pad te verbreden. Het informele gebruik zal
plaats vinden op deze verbredingen.
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Om de parksfeer in de voegen extra te benadrukken zijn de voegen vol beplant
met bomen. Aanwezige bomen die het behouden waard zijn blijven uiteraard
intact. Voor de nieuwe aanplant in de voegen zijn een aantal inheemse
boomsoorten vastgelegd. Deze boomsoorten stralen allen een onmiskenbare
‘parkkwaliteit’ uit.
De nieuwe aanplant in de voegen bestaat uit Berk als hoofdsoort met
als secundaire soorten Zomereik, gewone Es en Esdoorn. Voor Zomereik
(Quercus robur ) en gewone Es (Fraxinus excelsior) worden de inheemse
soorten toegepast. Voor Berk zal het leeuwenaandeel zijn opgebouwd uit de
gewone ruwe Berk (Betula pendula), maar andere berkensoorten kunnen in
samenhang met het totale boomaanplant regime worden toegepast.
De bomen worden gemixt aangeplant. De exacte soortkeuze hangt samen met
bodemgesteldheid en functionele / esthetische eisen die aan een voeg gesteld
worden. Een denkbare richtnorm voor de toepassing van de boomsoorten is
50-20-20-10 (50% Berk, 20% Eik, 20% es en 10% Esdoorn). Een definitieve
bepaling is onderdeel van de uitwerking van het park. De bomen staan in
een vrij verband met een onderlinge afstand variërend tussen 3 en 12 meter.
De afstand tussen de stam van de boom en de gebouwen / velden zal altijd
minimaal 5 meter bedragen.
De exacte afstand tussen de bomen onderling zal worden ingegeven door de
breedte van de voeg en de beslissing om de bomen als een solitaire boom of
juist als een boomgroep te laten uitgroeien.
Voor het aanplanten van berken wordt een onderlinge afstand van slechts
0.5 meter geaccepteerd. Dit resulteert in boomgroepen die niet teveel ruimte
vragen. Zeker in de smallere voegen is dit gewenst.
De richtlijn ten aanzien van onderlinge boomafstanden is in zijn geheel
afwijkend ten opzichte van het boombeleidsplan. Het loslaten van de 12 meter
eis uit het beleidsplan wordt gemotiveerd door het nagestreefde beeld dat
bepaald wordt door een grote variatie in open en besloten plekken binnen de
voegen .

LINKERPAGINA:
impressie oost west fietsdreef

De programmakamers zijn omzoomd
door met bomen gevulde voegen
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De uitvoering en de keuzes ten aanzien van de mix en dichtheid van de bomen
worden binnen het plan locatiegebonden, contextueel, gemaakt. Naast de
ecologische eisen zullen kwalitatieve motieven doorslaggevend zijn.
LINKERPAGINA:
Illustratieve beplanting strategie
1.
Entree, behoud bestaande bomen, dichte beplanting met berken
(0,5m – 3m)
2.

Combinatie van Eik en Berken, geplaatst in groepjes met voldoende
tussenliggende ruimte om het principe van hoog gras en wilde bloemen te
ervaren.

3.

Ingang begraafplaats: Esdoorn, Eik en Es (groot, monumentaal) in een
structuur die de entree benadrukt.

4.

In deze relatief smalle voeg worden jonge Berken in een hoge dichtheid
(0.5m1– 2m1) voorzien.

5.

Op deze plek, zichtlijn naar velden openhouden, relatief weinig bomen,
Esdoorn, Eik en Es.

6.

Langs de centrale parking, gemengd aanplant met een boventoon aan Berk
in een hoge dichtheid.

7.

Oost west dreef, aansluiting op rivierenhof, een ‘onregelmatige laanstructuur’, enkel Esdoorn, Eik.

8.

Enkel Esdoorn, definiëren de rand van het centrale plein, de bomen zijn
opgenomen in de betonnen verharding. De boomgaten worden
gedimensioneerd zodat volgroeiing van de boom gegarandeerd is.

9.

Continuering van de oost west dreef, veel bestaande bomen aangevuld met
Berken en een enkele Eik.

10.

Reservatiezone: geen nieuwe bomen toegevoegd, behoud van bestaande
boomstructuur, de zone zal een langzame deformatie ondergaan naar een
meer natuurlijk uiterlijk.

11.

Enkel Berk, naast de nieuwe tribune blijft de voeg relatief open in
samenhang met het gewenste transparante uiterlijk van de tribune.

12.

Voeg wordt aan weerszijde begrenst door sportvelden. Zicht op sportvelden
is waardevol, blijft behouden en resulteert in relatief weining bomen
(ca 10m), merendeels Es.

13.

Aansluiting op de Vallei, dichte beplanting evenwicht tussen Berk, Eik en
Esdoorn.

14.

Peter Benoitlaan: bijkomende aanplant van Berk in kleine groepjes. De
bestaande waardevolle loofbomen worden zoveel mogelijk behouden.

15.

De bomen bij de volkstuinen zijn voornamelijk Berken, hier en daar
afgewisseld met een Es en een aantal fruitbomen.
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De Peter Benoitlaan is de enige weg binnen het masterplan Ruggeveld Boterlaar-Silsburg waar autoverkeer ook in de toekomst toegelaten blijft.
Desalniettemin wordt de weg opgenomen in de parkstructuur: de Peter
Benoitlaan wordt een groene voeg. De publieke ruimte wordt opnieuw
ingericht met bijzondere aandacht voor voetgangers en de groeninrichting.
Autogebruikers worden aangemoedigd de wagen achter te laten op de parking
bij het volkstuincomplex (50 plaatsen) of op de parking aan de Ruggeveldlaan
(40 plaatsen).
Tijdens het participatieproces met de gebruikers, de bewoners en de
stadsdiensten werd intensief gedebatteerd over de inrichting van de Peter
Benoitlaan. De verkeerscirculatie, het parkeren en de inrichtingsprincipes
voor de groene ruimte werden meermaals hertekend. Het finale voorstel wordt
echter gedragen door alle betrokken partijen.
Context en geschiedenis. De Peter Benoitlaan was van origine een dreef die
het Boterlaarhof ontsloot vanuit het zuiden. De dreef vervulde deze functie tot
de aanleg van de E313. De parallelweg ten zuiden van de E313 werd eveneens
Peter Benoitlaan gedoopt. Oostwaarts, op het grondgebied Wommelgem
versmalt deze weg en wordt het een fietspad.
Van dreef naar voeg
De groene voegen moeten in de eerste plaats ruimte geven aan voetgangers.
Ondanks de aanwezigheid van talrijke clubs en jeugdverenigingen liggen er
langs de Peter Benoitlaan nergens voetpaden. De aanleg van een voetpad
langs beide delen van de Peter Benoitlaan is het eerste uitgangspunt
voor de herinrichting. Langs het noord-zuidelijke gedeelte is er bovendien
voldoende ruimte om het voetpad geknikt aan te leggen. De knik ligt op de
knoop met de aansluiting naar de volkstuinen en de vallei van de Koude
Beek. De overblijvende ruimte tussen de paden, de erfgrenzen en de rijweg
wordt vrijgemaakt voor grassen met kruidenmengsel en bomen. Bestaande
loofbomen (vaak aangeplant door bewoners) moeten zoveel mogelijk behouden
blijven of verplant worden binnen de ruimte van de voeg.
Circulatie en parkeren. In het verleden werd de Peter Benoitlaan wel
eens gebruikt als sluipweg voor het autoverkeer dat het kruispunt van de
Ruggeveldlaan met de Van Strijdoncklaan wilde vermijden. Om dit te vermijden
plaatste de gemeente een paaltje op de kruising van de 2 haakse delen van
de Peter Benoitlaan. Zowel uit het participatieproces als uit het overleg met
de dienst mobiliteit is gebleken dat het wenselijk is dit paaltje op deze plek te
behouden.
Samenvatting van de gekozen verkeersoplossing. Voor het noordelijke deel
van de Peter Benoitlaan: in- en uitrijden kan enkel via de Ruggeveldlaan. Bij het
verlaten van de zone dienen de wagens te keren.
Het parkeren in de berm van de Peter Benoitlaan parallel met de snelweg
wordt niet langer toegelaten. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt om een
voetpad aan te leggen tussen de rijbaan en de clubterreinen.
De bezoekers die met de wagen komen, laten de wagen bij voorkeur achter

LINKERPAGINA:
boven: doorsneden, huidige en heringerichte situatie
onder: plankaart Peter Benoitlaan en omgeving
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op de parking P40 langs de Ruggeveldlaan. Deze parking zal in de meeste gevallen
voldoende capaciteit hebben*.
Voor het zuidelijk deel van de Peter Benoitlaan. In en uitrijden kan enkel via het
brede deel van de Boterlaarbaan naar de Van Strijdoncklaan. Het smalle deel van
de Boterlaarbaan blijft evenwel toegankelijk voor verkeer uit beide richtingen, maar
gezien de gevaarlijke kruising met de Van Strijdoncklaan dient een ontmoedigingsbeleid
gevoerd te worden (met verkeerstechnische middelen) om langs deze weg het gebied te
betreden of te verlaten.
Het haaks parkeren in de berm wordt niet langer toegelaten. De vrijgekomen ruimte
wordt gebruikt om een voetpad en groenvoorzieningen aan te leggen tussen de rijbaan
en de erfgrenzen. Er kunnen wel enkele langparkeerplaatsen voorzien worden voor
bezoekers aan de woningen en de hondenclub die vragende partij is voor enkele
beschaduwde parkeerplaatsen**.
De bezoekers die met de wagen komen laten de wagen bij voorkeur achter op de parking
P50 aan het volkstuincomplex. Deze parking zal in de meeste gevallen voldoende
capaciteit hebben*.
(* de parkeercapaciteit werd opgelegd vanuit het RUP Ruggeveld Silsburg en werd door de
ontwerpers van het masterplan getoetst op correctheid aan de hand van een model dat het
werkelijke gebruik bij benadering simuleert)
(** het voorstel voor de inplanting van de parkeerplaatsen is niet bindend, het in opmaak
zijnde wijkcirculatieplan zal hierover uitsluitsel brengen)

LINKERPAGINA:
boven: doorsneden, huidige en heringerichte situatie
onder: Collage toekomstbeeld Peter Benoitlaan en omgeving
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Ruggeveld
Een netwerk van paden, onderscheid tussen functionele en recreatieve
routes.
Het netwerk is primair bedoeld voor fiets en voetgangers.
Autoverkeer in het park wordt tot het uiterste beperkt.
Auto’s worden getolereerd voor logistieke doelen en voor het brengen en
halen van personen.
Jeugdclubs zijn toegankelijk voor zware vrachtwagens. In de zones waar
vrachtwagens toegelaten worden, bepaalt dit gebruik de maatvoering
voor de bochtstralen en de sterkteeisen van de betonnen verharding.
Parkeren vindt plaats op de grote centrale parking.
De centrale parking wordt ontsloten (in- en uitrit) vanaf de
Ruggeveldlaan. Aan de oostzijde van de parking wordt een bijkomende
calamiteitenuitgang voorzien door de voeg naar de August Van De
Wielelei.
De begraafplaats wordt eveneens ontsloten vanaf de Ruggeveldlaan. Aan
de noordzijde van de parking wordt de rijweg naar de begraafplaats
uitgewerkt als een laan met bomen.
Alle paden waar occasioneel autoverkeer toegelaten wordt, zijn
minimaal 4m breed zodat 2 voertuigen elkaar kunnen passeren.
Advies voor handhaving van het parkeer- en mobilteitsbeleid binnen de
parkgrenzen: park open houden, geen paaltjes, maar regelmatige
controle.
Eventuele obstructies door middel van smaakvolle ruimtelijke,
kunstzinnige of landschappelijke elementen, niet door de geëigende
verkeersoplossingen zoals paaltjes, verkeersdrempels e.d.m.
De noord-zuid fietsroute is essentiëel voor het doen slagen van de
gestelde ambitie om van Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg één groot park
te maken.
Realisatie van een fiets- en voetgangersbrug over het Groot Schijn en
de realisatie van een tunnel onder de E313 zijn noodzakelijke projecten
om Ruggeveld en Boterlaar-Silsburg tot één park te smeden.
Bij de doortocht van de tram (LIVAN-antenne) door het park is het
uitwerken van een veilige oplossing ter hoogte van de fietstunnel onder
de E313 van groot belang. Bij voorkeur gebeurt de kruising
ongelijkvloers. Indien dit technisch niet haalbaar blijkt moet er in
elk geval voor gezorgd worden dat de fietsers en de trambestuurder
elkaar op voorhand kunnen opmerken.
Boterlaar-Silsburg
Een netwerk van wandelpaden richting vallei.
Woningen en de clubhuizen blijven toegankelijk voor autoverkeer.
Bezoekersparkeren vindt plaats op één van de twee openbare parkings.
Bewoners parkeren op eigen terrein.
De Peter Benoitlaan is onderdeel van de voegenstructuur en wordt
volgens deze principes opnieuw ingericht.
De vallei van de Koude Beek wordt ontsloten door een fietspad
(onderdeel noord-zuid route) en diverse wandelpaden.

LINKERPAGINA:
Boven: Een netwerk van paden toegankelijk voor fietser en voetganger
Onder: Onderdelen van het netwerk zijn ook toegankelijk voor auto en vrachtwagen
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Om het park toegankelijk te maken zijn de oversteekplaatsen voor fietsers
en voetgangers op de Ruggeveldlaan en de August van de Wielelei van
groot belang. In het kader van dit masterplan duiden we de voornaamste
knooppunten aan en doen we enkele voorstellen voor de inrichting. We houden
rekening met de aanleg van de LIVAN en de BRABO tramlijnen. De hieronder
gemaakte voorstellen dienen bij realisatie verder besproken te worden met De
Lijn en de Politie.
Knooppunt 1 – lindendreef Ertbrugge Het knooppunt vormt een belangrijke
schakel in de verbinding van de Schijnvallei met één van de vijf in het s-RSA
afgebakende stadsbosprojecten: “Bremweide-Ertbrugge-Fortvlakte”.
Gezien het recreatieve karakter van beide gebieden is een goede fiets- en
voetgangersverbinding wenselijk.
Knooppunt 2 – Macquinaylei Dit knooppunt vormt een belangrijke verbinding
met een groot woongebied. Deze toegang tot het park wordt slechts in
uitzonderlijke gevallen gebruikt door auto’s als calamiteitenuitgang voor de
centrale parkeerplaats. Een zebrapad en fietsoversteekplaats naar de overkant
van de August van de Wielelei is gewenst.
Knooppunt 3 – inrit centrale parking Het bestaande zebrapad wordt
verwijderd, voetgangers vinden een veiligere oversteekplaats op het knooppunt
met de Parkweg. Deze toegang wordt de belangrijkste inrit voor auto’s van
en naar de centrale parking. De knoop dient een lichtengeregeld kruispunt te
worden met voorsorteerstroken voor afslaand autoverkeer.
Knooppunt 4 en 5 - Parkweg Dit knooppunt is de belangrijkste verbinding
tussen het Rivierenhof en Ruggeveld voor voetgangers en fietsers. Het
bestaande zebrapad wordt gehandhaafd (2). Via deze oversteekplaats wordt
ook de aan te leggen tramhalte ontsloten en wordt er een tweede zebrapad (3)
aangelegd aan de zuidelijke zijde van het tramperron (bron: plannenset Livan
27/04/2010). Dit zebrapad takt aan op de Groene Voeg langs de atletiekpiste.
In functie van de verkeersintensiteit moet nader onderzocht worden of een
lichtenregeling wenselijk is.
Knooppunt 6 - Vaartweg De Vaartweg ontsluit aan de oostzijde van de
Ruggeveldlaan een aantal woningen, aan de westzijde takt ze aan op het
padennetwerk in het Rivierenhof.
In de geplande LIVAN antenne richting Wommelgem (versie 27/04/2010) draait
de tram hier af naar het oosten. Omwille van het historisch belang van de weg
is de aanleg van een zebrapad over de Ruggeveldlaan gewenst, bovendien takt
deze knoop aan op de padenstructuur van het Rivierenhof.
Knooppunt 7 – Veldstraat Wommelgem Via een bestaand bruggetje over
de Koude Beek wordt hier een verbinding gemaakt met een aanpalend
woongebied.
Knooppunt 8 – ecoduct E313 – trambaan LIVAN Dit knooppunt is cruciaal als
fiets- en wandelverbinding tussen Ruggeveld en Boterlaar-Silsburg. Voor de

LINKERPAGINA BOVEN:
padennetwerk en verbindingen met de omgeving
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inrichting van dit knooppunt stellen we diverse alternatieven voor (zie hoofstuk
“fiets eco tunnel”).
Tramhaltes Ambitie: de verlenging van tram 10 en de aanleg van de LIVAN
verbinding zullen zorgen voor een verbeterde bereikbaarheid van het park
Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg. De tram zal een belangrijke rol spelen bij de
gewenste wijziging van de modal split naar 30/70. Hoe korter de loopafstanden,
hoe meer gebruikers het gebruik van de tram zullen overwegen. In het schema
op blz. 68 wordt aangeduid welke plaatsen hiervoor het beste geschikt zijn. We
houden tevens rekening met de aard van de tramverbinding (LIVAN als snelle
verbinding naar het stadscentrum)
1. Voorstel eerste halte: Sportgebouw. De halte wordt aangelegd ten zuiden
van de oost-west fietsas. De locatie is goed bereikbaar vanuit Rivierenhof
en Ruggeveld. Bij grote sportevenementen kan de tram ingezet worden als
belangrijke speler in het integraal evenementenplan.
2. Voorstel tweede halte: Boterlaar-Silsburg. Langs de Peter Benoitlaan
liggen heel wat verenigingen waarvan de leden vooral uit de nabije omgeving
komen (<5km). Gezien het beperkte aantal parkeerplaatsen en een gewenste
verschuiving van de modal split zal kan de tram ook hier een belangrijke
rol spelen in het ontsluiten van het gebied. Een halte nabij de bocht naar
de antenne ligt erg voor de hand, de snelheid van de tram is hier sowieso
laag. Waarschijnlijk zal de kruising van de tram met de Ruggeveldlaan met
verkeerslichten geregeld worden.

67

Aanzicht tunnelmond: ruime hoeveelheid groen bij monding tunnel

doorsnede tunnel, hoge ruime tunnel, zacht talud naar beek

hoge ruime, gelijkvloerse tunnel
trambaan opgetild t.o.v. maaiveld
tunnelmond verbreed: maximaal uitnodigend en ruim zicht op trambaan
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Eco
-

-

Geschikt voor waterdieren en kleine knaagdieren.
Te verwachten toekomstige positieve invloed op flora en fauna: stijgend
aantal migraties van noord naar zuid.
Op basis van de aanbevelingen van Natuurpunt stellen wij voor
om de doortocht van de Koude Beek te laten verlopen via een natuurlijke
berm met een zacht talud (breedte/hoogteverhouding 4/1).
Dit is voldoende om de dieren te laten migreren naast het fietspad.
Bij het aanbrengen van verlichting in de tunnel wordt ervoor gezorgd dat
de natuurlijke berm in de schaduw ligt.
We stellen voor om de tunnelmonden te laten begroeiien met
klimplanten. Ter hoogte van de tunnelmonden wordt er voldoende
bermruimte voorzien zodat emigrerende dieren diverse richtingen uit
kunnen.

Fiets
Aantrekkelijke fietsroute, verbinding tussen de vallei van de Koude Beeken de vallei van het Groot Schijn. De route is een belangrijke schakel
in een toekomstige alternatieve functionele fietsroute van BoterlaarSilsburg naar Ertbrugge en takt aan op de oost/west route van
Wommelgem naar het stadscentrum.
Bij het verkeersontwerp dient rekening gehouden te worden met
de kruising met de LIVAN tramantenne. De kruising verloopt bij voorkeur
ongelijkvloers, indien dit technisch niet haalbaar blijkt dient er in
elk geval voor gezorgd te worden dat trambestuurder en fietser elkaar
op voorhand kunnen opmerken.
Jeugdverenigingen
Fijne shortcut van Boterlaar-Silsburg naar het speelbos.
Parkvisie
Essentieel onderdeel om Ruggeveld, Boterlaar en Silsburg tot een
ruimtelijk en functioneel geheel te maken.
Doorsnede
Hoge ruimte, gelijkvloerse tunnel.
Trambaan: ongelijkvloerse kruising of op maaiveld mits flankerende
maatregelen voor de verkeersveiligheid.
Zacht talud naar beek.
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Opgave. Voor de Schijnvallei en de vallei van de Koude Beek dient een
visie uitgewerkt te worden voor het ontwikkelen van de natuurlijke en
landschappelijke waarden. Een belangrijke doelstelling hierbij is het
verhogen van het waterbergend vermogen van beide valleien. Daarnaast zijn
herstelwerkzaamheden noodzakelijk om de doelstelling natuur te kunnen
bereiken.
Het Groot Schijn en Koude Beek maken deel uit van het deelbekken boven
Schijn. De huidige winterdijk van het Groot Schijn ligt direct langs de noordzijde
van de rivier. Het gebied ten noorden van het Groot Schijn is in het verleden
ingericht als stortplaats en ligt om deze reden hoger dan zijn omgeving. Dit
heeft ervoor gezorgd dat het Groot Schijn niet meer haar natuurlijke weg
kan volgen, wat zorgt voor wateroverlast bovenstrooms bij de Koude Beek en
lage natuurwaarden. Er zullen afgravingen nodig zijn om recente ophogingen
en oude stortplaatsen te herstellen. De scenario’s bieden mogelijkheden
tot het verbeteren van deze situatie en geven richtlijnen voor de mogelijke
toekomstige ontwikkelingen. Ze zijn met name gebaseerd op de aanwezige
gegevens over ecologie en natuurwaarden. Wanneer er meer informatie
beschikbaar is over de hydrologische situatie en de invloed van de eventuele
bodemverontreinigingen op de voorgestelde ingrepen kan één van de scenario’s
verder uitgewerkt worden tot een realistisch ontwerp.

LINKERPAGINA:
Plankaart valleigebied
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Biologische waarden (RUP). De figuur ‘Biologische Waarden’ is afkomstig
uit het RUP. Deze kaart is later verfijnd door middel van een vegetatiestudie
(uitgevoerd door de Universiteit van Antwerpen). De in de kaart opgenomen
letters zijn opvallende elementen die in de vegetatiestudie naar voren
zijn gekomen. Opvallend hierbij is dat de biologische waarden langs het
Groot Schijn groter zijn dan langs de Koude Beek (wit = ‘biologisch minder
waardevol’). Dit lijkt voornamelijk van doen te hebben met aanwezigheid bos/
bosschages/struweel ter plaatse van het Groot Schijn, in tegenstelling tot de
soortenarme graslanden bij de Koude Beek.
Opvallende elementen zijn de volgende (uit vegetatiestudie):
A
Het Groot Schijn en Koude Beek als meanderende ruggengraat van het
gehele gebied.
B
Hoge concentratie fruitbomen.
C
Laaggelegen beekbegeleidende bossen.
D
Vochtige ruigte op opgehoogd terrein.

LINKERPAGINA:
Biologische waardenkaart
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Ecotopenkaart. Aanbevelingen vanuit vegetatiestudie voor zone Natuur (Na)
Het in het RUP als natuur aangeduide gebied is de zone met de meeste
ecologische potenties. Wel ontbreekt nog een duidelijk beeld van de hydrologie
van het Ruggeveld waardoor de maximale potenties nog niet achterhaald
kunnen worden. Zeker voor de impact op de vegetatie bij afgravingen van de
oevers is een grondigere kennis van de grondwaterstromingen nodig. Toch
kunnen we stellen dat het verlagen van de oeverzones tot het niveau van de
rivier een goede invloed zal hebben op de vegetatieontwikkeling. Te verwachten
vegetatietypes zijn elzenbroekbos, wilgenstruweel, natte ruigtes. Bij eventuele
afgravingen is het noodzakelijk om de juiste keuzes te maken. Het oppervlakkig
weggraven van grond zal eerder een negatieve impact hebben op de vegetatie
(wel zinvol bij de zandophogingen van maximum 10 jaar geleden). Tegen
het Groot Schijn wordt best ineens tot aan het gemiddeld waterpeil of iets
erboven afgegraven, dit zal in ieder geval lager zijn dan de oorspronkelijke
maaiveldhoogte in het Ruggeveld door de verdieping van het Groot Schijn (dit
geldt ook voor de Koude Beek). Bij de Koude Beek zijn eerder kleinere ingrepen
zoals plasbermen of vispaaiplaatsen aangewezen. De toegankelijkheid van deze
zone dient gestructureerd te worden. Dit kan door de aanleg van vlonderpaden
in de natte (herstelde) zones en het voorzien van 1 of meerdere bruggen over
het Groot Schijn om het contact met de waterloop te bevorderen en zijn impact
op het landschap te tonen. Langs de Koude Beek, nabij de E313 ligt een grote
concentratie aan fruitbomen (tamme kastanje, walnoot, appel, zoete kers).
Deze zone heeft een grote ecologische en landschappelijke waarde waar
voorzichtig mee moet worden omgegaan.
Vegetatietypes: algemeen. Langs het Groot Schijn liggen voornamelijk
struwelen, ruigtes en natte ruigtes. Deze vegetaties hebben zich al lang
ontwikkeld maar de ondergroei van de struwelen blijft sterk onderontwikkeld.
In de vallei van de Koude Beek ten zuiden van de snelweg is het landschap nog
sterk agrarisch met een akker, diverse boomgaarden, graslanden (vnl. verlaten
en dus als ruigte gekarteerd) en de volkstuinen. Een dergelijk landschap kan op
een eenvoudige wijze omgezet worden naar natuurbeheer.
Vegetatietypes: aanbevelingen uit vegetatiestudie. Het is van belang om
maximaal de huidige landschapselementen te gebruiken in de aankleding van
het landschap. Bij aanplantingen gaat de voorkeur naar streekeigen soorten,
eventueel vruchtdragende soorten, dit levert voordelen op voor zowel de fauna
als de lokale bevolking.
In het studiegebied werd slechts één habitattype uit de habitatrichtlijn
aangetroffen: 91E0 alluviale bossen. Dit elzenbroek is gelegen langs de Koude
Beek en bevindt zich in een slechte staat van instandhouding: het bos is vrij
droog, heeft een kleine oppervlakte en herbergde geen kensoorten. In het
kader van de Europese regelgeving dient dan ook bijzondere aandacht te gaan
naar het herstel van het valleigebied om de aanwezige habitats in een goede
staat van instandhouding te krijgen.
De bossen op de noordelijke oever van het Groot Schijn zullen gedeeltelijk
gekapt moeten worden wanneer opgehoogde delen hersteld worden.
Wanneer deze afgraving diep genoeg gebeurt, zal zich op die locatie opnieuw
Elzenbroekbos of wilgenstruweel ontwikkelen. Het zal dan ook slechts
een tijdelijke kapping zijn en geen permanente ontbossing, waardoor geen
compensatie vereist is. Zowel langs het Groot Schijn als langs de Koude

LINKERPAGINA:
Ecotopenkaart
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VALLEISCENARIO’S RANDVOORWAARDEN

Beek kan het waterbergend vermogen van de vallei verhoogd worden
door het herstellen van de overstromingszones. Nu zijn de regelmatige
overstromingszones beperkt tot de monding van de Koude Beek en het
Populierenbos naast het woonwagenterrein. De overige gronden zijn veelal
opgehoogd en de waterlopen stromen ook in een uitgediepte bedding.
Op basis van de gegevens over de stortlagen in de ondergrond en deze
vegetatiestudie zijn dit enkele opties:
zone tussen woonwagenpark en het Groot Schijn afgraven, aangezien
hiermee dit gedeelte gesaneerd kan worden en het nadien samen
met het aangrenzende laaggelegen populierenbos een potentieel beemd
van ongeveer 2 ha vormt. Bovendien voldoet dit (op beperkte schaal) aan
het principe om steeds zover mogelijk stroomopwaarts aan
waterberging te doen.
een langgerekte plasberm langs het Groot Schijn (moeraszone
aansluitend op de waterloop) creëert ook een uitgebreid nieuw habitat.
Bij deze keuze moet aandacht besteed worden aan de uitvoering,
aangezien bij een sterke doorkruising van het terrein potentieel ruime
schade te verwachten is (vegetatie, verstoring, bodemverdichting, …)
tegen de Ruggeveldlaan kan ook een deel van het stort/ophoging
afgegraven worden om zo in combinatie met de lagere zone aan de
overzijde berging te voorzien. De beschikbare zone is hier echter zeer
beperkt tussen het Groot Schijn en de atletiekpiste.
langsheen de Koude Beek kan lokaal het profiel verbreed worden
(zachtere oeverhellingen), het meest ideale zou zijn wanneer dit ook op
Wommelgemse zijde plaatsvindt. Van groot belang is dat
de waterlopen hier de kans moeten krijgen om te overstromen.
Natuurlijke obstakels in de bedding (vb. omgevallen bomen) moeten
kunnen blijven liggen door de aanwezigheid van voldoende
bergingscapaciteit.
Onderzoeksvragen. Op de volgende pagina’s worden enkele scenario’s
weergegeven. Deze scenario’s zijn opgesteld met kennis van de hiervoor
opgesomde informatie. Er zijn echter nog een aantal onduidelijkheden die van
groot belang zijn wanneer een van de volgende scenario’s verder uitgewerkt
wordt tot een realistisch ontwerp. Met behulp van deze informatie kan
zoveel mogelijk bij het natuurlijk reliëf van het gebied worden aangesloten
wanneer er wordt gekozen voor het afgraven van grond om ruimte te maken
voor waterberging. Deze onduidelijkheden zijn vertaald in de volgende
onderzoeksvragen:
De ontbrekende informatie over bodem, reliëf, hoogtelijnen en
hydrologie dient voor beide valleien aangevuld te worden om een
compleet beeld te krijgen en realistische scenario’s te maken.
Wat is de betekenis van voorgaande informatie voor de scenario’s van de
valleien?
Kan er afgegraven worden?
Kan er gedeeltelijk afgegraven worden?
Wat is de invloed van eventueel aanwezige plaatselijke vervuilingen op
natuurontwikkeling en overige toekomstige ontwikkelingen?
Kan de afgegraven grond (deels) hergebruikt worden?
Uit de ecotopenstudie komt naar voren dat oppervlakkig weggraven
weinig nut heeft. Kan volledig / grondig vergraven in verband met
eventueel aanwezige verontreinigingen?

LINKERPAGINA:
Vegetatietypes
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Geen ingrepen het Groot Schijn / nieuwe watergangen Koude Beek. In dit
scenario wordt ervoor gekozen geen ingrepen te doen bij het Groot Schijn.
Reden hiervoor kan zijn dat de bodemverontreinigingen ter plaatse geen
mogelijkheden bieden om af te graven. We beperken ons tot het uitdunnen van
de bestaande vegetatie waardoor niet-pionierssoorten de kans krijgen zich te
ontwikkelen. Er ontstaat op deze manier meer diversiteit in begroeiing.
Er wordt in dit scenario vanuit gegaan dat een dergelijke verontreiniging
echter niet aanwezig is ter plaatse van de Koude Beek. Bovendien zijn hier
maatregelen nodig om de nieuw aan te leggen volkstuinen te ontwateren.
Nieuw te graven watergangen kunnen zorgen voor een natuurlijkere situatie bij
de Koude Beek en ze dienen als afwateringsmogelijkheid voor de volkstuinen.
Zo mogelijk kan de vrijkomende grond uit deze nieuwe watergangen gebruikt
worden om de volkstuinen extra op te hogen.
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Beperkt ingrijpen het Groot Schijn / nieuwe watergangen Koude Beek. In dit
scenario wordt ervoor gekozen zeer minimale ingrepen te doen bij het Groot
Schijn. Reden hiervoor kan zijn dat de bodemverontreinigingen ter plaatse geen
mogelijkheden bieden om af te graven ter plaatse van de stort. In dit scenario
kunnen door kleine ingrepen in het talud van de beek de natuurwaarden
worden vergroot. Het schoonmaken van de beek(bodem) behoort hier
ook onder. Er zal hierdoor maar in beperkte mate ruimte ontstaan voor
waterberging. We beperken ons tot het uitdunnen van de bestaande vegetatie
waardoor niet-pionierssoorten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Er ontstaat
op deze manier meer diversiteit in begroeiing.
Er wordt in dit scenario vanuit gegaan dat een dergelijke verontreiniging
echter niet aanwezig is ter plaatse van de Koude Beek. Ook hier worden
kleine ingrepen in het talud gedaan om de natuurwaarden te vergroten.
De maatregelen die nodig zijn om de nieuw aan te leggen volkstuinen
te ontwateren zijn gelijk aan die van scenario 1: het graven van nieuwe
watergangen.
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Beperkt Beekdal. In dit scenario wordt ervoor gekozen op plekken waar dit
mogelijk is af te graven. Dit hangt enerzijds af van de stort, anderzijds van de
al aanwezige biologisch waardevolle locaties. Deze worden zoveel mogelijk
in hun huidige staat gelaten. De overige delen worden afgegraven. Langs
het Groot Schijn zal zich, wanneer deze afgravingen diep genoeg gebeuren,
Elzenbroekbos of wilgenstruweel ontwikkelen. Langgerekte plasbermen /
poelen (moeraszone aansluitend op de waterloop) creëren nieuwe habitats voor
flora en fauna. Bij deze keuze moet aandacht besteed worden aan de uitvoering,
aangezien bij een sterke doorkruising van het terrein potentieel ruime schade
te verwachten is (vegetatie, verstoring, bodemverdichting).
Ook langs de Koude Beek kan het profiel verbreed worden met flauwe taluds
en plasbermen / poelen. De voorkeur gaat uit dat dit ook op Wommelgemse
zijde plaatsvindt. Van groot belang is dat de waterlopen hier de kans moeten
krijgen om te overstromen. Natuurlijke obstakels in de bedding (vb. omgevallen
bomen) moeten kunnen blijven liggen door de aanwezigheid van voldoende
bergingscapaciteit.
Wederom worden hier de nieuwe watergangen voorgesteld die zorgen voor
afwatering van de volkstuinen. In dit scenario is het zelfs zo dat er een gesloten
grondbalans gecreëerd kan worden. Er is voldoende vrijkomende grond om de
volkstuinen op te hogen met ca. 40 cm.
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Oorspronkelijk valleigebied restaureren. In dit scenario wordt ervoor gekozen
het oorspronkelijke beekdal te herstellen. Dit betekent uitgebreid vergraven
en de vervuilde grond afvoeren. Uitgangspunt hierbij is dat de natuurlijke
kringloop met pioniersoorten, wijkers en blijvers, het meest optimaal hersteld
kan worden. De exacte consequenties van de aanwezige vervuilingen zijn op
dit moment nog lastig in te schatten en dat maakt dit scenario ingrijpend. Dit
scenario biedt voor de natuurontwikkeling echter wel het meest interessante
eindbeeld. Er kunnen zeer interessante gradiënten gecreëerd worden met
waterfluctuaties en ruim voldoende plek voor waterberging. Langs het Groot
Schijn zijn de te verwachten vegetatietypes Elzenbroekbos, wilgenstruweel
en natte ruigtes. Langgerekte plasbermen / poelen (moeraszone aansluitend
op de waterloop) creëren nieuwe habitats voor flora en fauna. Bij deze
keuze moet aandacht besteed worden aan de uitvoering, aangezien bij een
sterke doorkruising van het terrein potentieel ruime schade te verwachten
is (vegetatie, verstoring, bodemverdichting). Het best kan ineens tot aan het
gemiddeld waterpeil of iets erboven worden afgegraven.
Ook langs de Koude Beek kan het profiel verbreed worden met flauwe taluds
en plasbermen / poelen. De voorkeur gaat uit dat dit ook op Wommelgemse
zijde plaatsvindt. Van groot belang is dat de waterlopen hier de kans moeten
krijgen om te overstromen. Natuurlijke obstakels in de bedding (vb. omgevallen
bomen) moeten kunnen blijven liggen door de aanwezigheid van voldoende
bergingscapaciteit. Wederom worden hier de nieuwe watergangen voorgesteld
die zorgen voor afwatering van de volkstuinen. In dit scenario is het zelfs
zo dat er een gesloten grondbalans gecreëerd kan worden. Er is voldoende
vrijkomende grond om de volkstuinen op te hogen met ca. 40 cm.
De toegankelijkheid van beide zones kan door de aanleg van vlonderpaden in de
natte (herstelde) zones ontsloten worden. Bruggen over het Groot Schijn zullen
het contact met de waterloop bevorderen en zijn impact op het landschap te
tonen.
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Opgave en regelgeving. Het gebied ingesloten tussen de snelweg, de
Ruggeveldlaan, het Groot Schijn en de Koude Beek is aangewezen als speelbos.
Hierbij geeft het RUP een zone aan (3 ha.) waarbij een meer intensief ingericht
gedeelte kan komen, maar in het natuurgedeelte is het (bij goedkeuring door
afdeling natuur en Bos, ANB) ook toegelaten om te spelen. Hierbij dient echter
wel de functie natuur gewaarborgd te blijven. Binnen dit masterplan worden
een aantal randvoorwaarden genoemd ten aanzien van de inrichting van het
gebied. De uitwerking van het speelbos dient aan deze randvoorwaarden te
voldoen.
Regelgeving (Bron: actiegerichte handleiding speelbossen, VBV en ANB)
Een ‘normaal’ bos is alleen toegankelijk op boswegen. Een speelbos is
een speelzone in het bos waar vrij gespeeld mag worden, ook buiten de
paden. www.vbv.be/speelzone geeft meer informatie over de wetgeving
spelen in bossen.
Geen traditionele speeltuigen, wel liggende stammen /
takkenhopen / natuurlijke elementen.
Afbakening kan op verschillende manieren:
Een bordje speelzone (tijdelijk, seizoensgebonden of permanent
Een voor de hand liggende grens - pad, gracht, beplanting e.d.
Het speelbos dient toegankelijk gemaakt te worden. Dit is mogelijk
door het opstellen van een toegankelijkheidsplan, een bebordingsplan
en een plan van de wegen. Dit plan moet vervolgens worden
goedgekeurd door de Jeugdraad, College en gemeenteraad en door
ANB.
Informeel advies ANB
Voor het speelbos wordt aangeraden het op te nemen in een
bosbeheerplan (advies vragen aan ANB en jeugdraad). Dit kan
echter het best gebeuren in functie van het gehele areaal te
Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg en is nu geen vereiste voor
realisatie van het speelbos.

LINKERPAGINA:
boven: diagram, data, speelbos
onder: luchtfoto, E313, met noordelijk gelegen (rechterzijde foto) speelbos, d.d.
zomer 2010, duidelijk zichtbaar is de populierenaanplant in een T vormige structuur
RECHTERPAGINA: locatiefoto’s d.d. zomer 2010
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Richtlijnen en randvoorwaarden
bij in- en uitgangen rekening houden met
verkeersveiligheid: 1 entree vanaf weg, verder de rand verdichten /
afsluiten met beplanting / hek
aansluiting zoeken met omliggende wijken
verbinding verzorgen met jeugdclubs
de interne route in het speelbos dient verbinding te maken met het
fietspad dat langs de vallei komt te lopen, maar zal geen
onderdeel uitmaken van de hoofdfietsverbinding. Fietsers zijn niet
gewenst in het speelbos.
grenzen
water: oppassen met veiligheid, buiten de intensieve speelzone
houden.
infra
oppassen met veiligheid, zoveel mogelijk afgescheiden houden door
weinig in- en uitgangen, duidelijke begrenzing maken.
privé
geen zicht op privégebied.
duidelijke begrenzing maken.
vegetatiestudie
in het gebied zijn veel verschillende soorten bos en natuur aanwezig.
Door nieuwe routes aan te leggen door het bos kunnen deze
verschillende soorten natuur aangedaan worden en kan er een
educatiedoel aan gekoppeld worden.
het Elzenbroekbos ten oosten van het speelbos heeft een hoge
ecologische waarde, dit kan ingezet worden voor educatieve doeleinden
maar aantasting van de natuur dient hier zoveel als mogelijk beperkt te
worden.

LINKERPAGINA:
boven: diagrammen visie speelbos
onder: locatiefoto d.d. zomer 2010
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Visie en Concept Om aan eerder genoemde randvoorwaarden en richtlijnen
te voldoen is er gezocht naar één duidelijk gebaar dat zorgt voor structuur.
Een ontwerpingreep die als het ware de rest van de inrichting begeleidt. Door
de aanleg van een cirkelvormig pad wordt dit bereikt. Binnen het pad mag
de intensiteit van de ingrepen groter zijn, het overige hoort bij de natuur.
Deze natuur is wel vrij om te spelen. Door te kiezen voor een cirkel is er een
‘oneindig’ pad aanwezig dat een duidelijke grens vormt maar die niet teveel
aanwezig is, zoals een hek of haag wel zou zijn.
Grenzen. In het plan moeten om twee redenen duidelijke grenzen gemaakt
worden. Enerzijds aan de zijde van de Ruggeveldlaan, in verband met veiligheid.
Anderzijds aan de zijde van de privékavels, in verband met het verminderen
van overlast voor omwonenden. Dit wordt gedaan door bij de buitenranden in
het westen (Ruggeveldlaan) en het zuiden (woningen) geen extra beheer uit te
voeren. Op dit moment is het bos hier al vrij ontoegankelijk en zo blijft er een
dichte en ondoordringbare beplantingsrand bestaan van circa 10 meter breed.
Paden. De buitenranden in het noorden (het Groot Schijn) en het oosten (Koude
Beek) worden ter hoogte van het de hoofdfietsroute open gemaakt om het
contact met het water te vergroten. Het fietspad loopt langs het speelbos maar
kruist noch het pad noch de intensieve speelzone aangezien fietsen binnen de
intensieve zone niet gewenst is.
Beplanting. Op basis van een eerste quickscan door ANB moet er om
veiligheidsredenen in het bos gekapt worden, dit geldt met name voor de
populieren aan het Groot Schijn. De populieren aan de Koude Beek zullen
op iets langere termijn ook om veiligheidsredenen gekapt moeten worden.
Daarom kan overwogen worden om deze samen met de onmiddellijke kap van
de populieren aan het Schijn mee te verwijderen. Het areaal aan Grove Den
wordt best uitgedund. Hier kan gedacht worden op het spontane opschot van
Els kansen te geven. In het overige bos dient de onderbeplanting wat uitgedund
te worden en vrijgemaakt van brandnetels en bramen om het spelen mogelijk
te maken. Dit gebeurt door tweemaal per jaar te maaien. Dit hoeft niet overal te
gebeuren,om variatie te garanderen en het natuurlijke karakter van het bos te
behouden kan de beplanting op bepaalde plekken ook hoog gelaten worden.

LINKERPAGINA:
boven: diagrammen visie speelbos
onder: locatiefoto d.d. zomer 2010
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Vaststaande onderdelen zijn
Het cirkelvormige pad wordt een houten vlonderpad van 2 meter breed.
Voor het pad hoeven geen bomen gekapt te worden, de bomen kunnen
gewoon in het pad staan.
Het pad dat het cirkelpad verbindt met het fietspad in de vallei wordt
aangelegd met een halfverharding; gebroken schelpen.
Het cirkelvormige pad is ca. 400 meter lang en heeft een oppervlakte van
800 m². De ruimte binnen het pad heeft een oppervlakte van 13340 m².
Het noord-zuid fietspad (4 m breed) en de fietsverbinding (3 m breed)
richting de Ruggeveldlaan worden beide uitgevoerd in beton. Dit in
aansluiting op de materialisering van de overige paden in dit masterplan.
Binnen het gehele speelbos kunnen speeltoestellen geplaatst worden.
Dit zijn toestellen die met minimale ingrepen (zelf) gemaakt kunnen
worden. De speeltoestellen dienen een natuurlijk uiterlijk te hebben. De
speelelementen dienen vooral als spelaanleiding.

LINKERPAGINA:
schematische weergave van de visie.
RECHTERPAGINA:
-cirkelvormig pad in het bos
-boom in pad
-‘zwevend’ pad als spelaanleiding
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De kamers. De door de voegen bepaalde open ruimtes, de ‘kamers’ bevatten
diverse programmaonderdelen. Voor veel gebruikers zijn de talrijke verenigingen de
voornaamste reden om het park te bezoeken. De programmakamers vormen het hart
van het park, ze zorgen ervoor dat het park levendig wordt. Door de groepering van de
verschillende activiteiten krijgen de verschillende kamers een eigen identiteit.
Een deel van het bestaande programma wordt behouden op de huidige locatie. Binnen
Ruggeveld worden de begraafplaats, de Master Schmidt Hoeve met de voormalige stal
en de atletiekbaan met aanpalende lokalen behouden. In Boterlaar-Silsburg worden alle
bestaande functies behouden op hun huidige locatie. Een ander deel van het programma
zal binnen de grenzen van het park worden verplaatst.
In de eerste plaats betreft het alle verenigingen die in de reservatiestrook gelegen zijn.
De Vlaamse Regering wil deze strook volledig vrij maken om zo de ruimte beschikbaar
te hebben voor het realiseren van infrastructuurwerken.
Alle in het gebied aanwezige volkstuinen worden samen geclusterd in één groot
tuinencomplex naast de vallei van de Koude Beek.
De voetbalvelden worden opnieuw georganiseerd met de bedoeling om elk veld
maximaal te laten renderen wat betreft het gebruik, ondermeer door het toepassen van
kunstgras.
De jeugdbewegingen, de volkssportverenigingen, de korfbalclubs en de hondenclubs
worden geclusterd om meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken.
Voor het woonwagenterrein worden een aantal inrichtingsvoorstellen opgemaakt.
Wat betreft de skihelling en de ijshal kunnen we binnen het kader van dit masterplan
geen uitspraken doen. Op hun huidige locatie wordt een nieuw sportcomplex gepland.
De programmering en de vorm van het gebouw zal deel uitmaken van een marktstudie.
Voor de aanliggende centrale parkeerplaats doen we een aantal suggesties betreffende
de sfeer, de mogelijkheden en de materialisering.

LINKERPAGINA:
1.
Begraafplaats Deurne
2.
Centrale Parking met Sportgebouw
3.
voetbalvelden
4.
Ruimte voor hondenclubs
5.
Korfbal
6.
Cluster Master Schmidt Hoeve
7.
Woonwagenterrein
8.
Atletiekbaan
9.
Clubs Boterlaar-Silsburg
10.
Volkstuinen
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Begraafplaats. Grote veranderingen aan de begraafplaats zijn binnende
context van dit Masterplan niet voorzien, maar een aantal kleinere
aanpassingen zijn gewenst.
De begraafplaats is een typisch voorbeeld van een programmakamer met een
eigen identiteit. De begraafplaats is in gebruik afwijkend ten opzichte van het
overige ‘vrijetijds’ programma binnen het park.
Met een aantal kleinere ingrepen kan de begraafplaats haar functionaliteit en
karakter behouden en toch een herkenbaar en geïntegreerd onderdeel van het
park worden.
Haag. De begraafplaats is momenteel omzoomd met een hoge coniferenhaag.
Dit type haag is vier seizoenen per jaar groen. Dit zorgt onafgebroken voor
intimiteit, maar het ontbreken van verandering en variatie gedurende de
seizoenen is een zwakte. Op termijn zal de huidige haag vervangen worden door
een Beukenhaag (Fagus Sylvatica). De maximale hoogte van de nieuwe haag
bedraagt 2m. Met deze haag zal de intimiteit van de begraafplaats behouden
blijven omdat ze in de winter haar blad niet verliest. De haag zal qua beeld
echter beter aansluiten bij de natuurlijke aanleg van de voegen in het park . De
haag omringt de begraafplaats volledig, zo ook langs de aanliggende private
kavels. Op de grenslijn tussen de begraafplaats en de reservatiezone voor de
A102 volgt de nieuwe haag de RUP grens.
Nieuwe hekwerken voor de begraafplaats zijn van bovengemiddelde kwaliteit,
kleur zwart.
Paden. Om de padenstructuur binnen de begraafplaats af te maken wordt
een nieuw pad aan de binnenkant van de haag voorzien. Hiermee is een
rondgang op de begraafplaats mogelijk. In de haag worden een aantal nieuwe
openingen voorzien ter plekke van de bestaande doodlopende paden, waardoor
de begraafplaats beter aansluit op het park. De openingen zijn afsluitbaar.
De hekwerken die de openingen afsluiten moeten een meer dan gemiddelde
kwaliteit hebben.
Entree. De ontsluiting van de begraafplaats voor ceremoniewagens en logistiek
verkeer geschiedt via een route vanaf de Ruggeveldlaan tot aan de hoofdentree
van de begraafplaats (twee richtingen). Deze route wordt op een hoogwaardige
wijze aangelegd met groen en bomen, conform de inrichtingsprincipes voor de
voegen.

LINKERPAGINA:
Plankaart Begraafplaats

105

-

RUP totaal beschikbaar:
42437m2

-

sportcomplex:
16290 m2 (38%)
route naar begraafplaats:
2085 m2 (4.9%)
250 fietsen: 510 m2 (1.2%)
voeg: 3500 m2 (8.2%)

-

beschikbaar voor parkeren:
20045 m2 (47%RUP)
verplichte hoeveelheid groen:
(2mx2m /100m2): 800m2 (4%)

Diagram: ruimte claim RUP zone RC4
-

Illustratie Centrale Parking Ruggeveld met gefragmenteerd groen

# plaatsen (25m2 / P):
19245m2 = 770PP

zone voor 250 fietsen

Illustratie Centrale Parking Ruggeveld met verzameld groen

Illustratie Parking Driehoek Boterlaar-Silsburg
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Illustratie Parking Peter Benoitlaan
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Binnen park Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg zijn drie parkings voorzien. De
twee kleinere parkings in het zuiden bieden plaats aan respectievelijk 40 en
50 wagens. De centrale parking in het noorden biedt ruimte aan maximaal 800
voertuigen. Dit aantal moet volstaan om zowel het nieuwe sportcomplex als het
de verenigingen te bedienen. Bij de bouw van het sportcomplex kan een deel
van de parkeerplaatsen in het gebouw geïntegreerd worden.
In een definitieve bepaling van de parkeerbehoefte / het aantal parkeerplaatsen
zal ook rekening gehouden worden met de ambitie geformuleerd in de
projectdefinitie aangaande rationeel en zuinig ruimtegebruik en het streven
om in 2020 op Antwerps grondgebied een modal split te realiseren van 50/50.
Op deze locatie die goed ontsloten is door openbaar vervoer en ook goed te
bereiken is met de fiets kan de modal split zelfs nog scherper gesteld worden.
Uiteraard zal er niet beknibbeld worden op parkeerplaatsen voor mensen met
een handicap.
Parksfeer. Het ontwerp voor de grootste parking is door het formaat sterk
onderscheidend ten opzichte van de twee kleinere. De ambitie voor de
centrale parking op Ruggeveld is om direct bij het binnenrijden de parksfeer
te ervaren. Deze parkbeleving kan op verschillende manieren geënsceneerd
worden. Bijvoorbeeld door kleine plukjes groen te spreiden over de volledige
oppervlakte of door alle beplanting te verzamelen in één of twee grote groene
plekken. Deze laatste optie opent meer mogelijkheden voor dubbelgebruik
(evenementen, sportactiviteiten). De finale keuze zal in de uitwerking van
de parking bepaald worden en is mede afhankelijk van de ‘footprint’ van het
sportcomplex .
Fietsen en leenfietsen. De centrale parking is gezien de ligging bij het
evenementenplein de beste locatie voor het plaatsen van leenfietsen.
Mocht er een bijkomende stalling voor leenfietsen gewenst zijn in het deel
Boterlaar-Silsburg dan is de parking op de hoek van de Peter Benoitlaan en de
Ruggeveldlaan daarvoor de beste locatie.
Op de centrale parking is een overdekte fietsenstalling voorzien voor 250
fietsen. Deze hoeveelheid fietsen is goed te organiseren in een lange band
langs de rand van de parking, direct grenzend aan de voegen. De overkapping
van de stalling bestaat uit een in eenvoudig geometrie opgetrokken, slank
gedimensioneerd betonnen dak. De 250 plaatsen kunnen ook in het gebouwde
sportcomplex worden opgenomen. Om ‘wildparkeren’ van fietsers in het park
tegen te gaan zullen alle programmakamers een mogelijkheid voor het stallen
van fietsen bieden.
Beeldkwaliteit. De drie parkings worden onmiskenbaar onderdeel van één
en dezelfde familie. Eenduidige vormgeving van de parkings versterken de
ervaring van het park als één geheel. Alle parkings krijgen dezelfde uitvoering
in materialisering, meubilair en verlichting. Bestrating geschiedt met een
gebakken klinker in een donkere tint die in kleur aansluit op het grijs van de
betonnen paden. De verlichtingselementen maken onderdeel uit van de familie
van lampen zoals die in het gehele park zijn terug te vinden. De overgang
van de parking naar de voegen zal vloeiend verlopen, bezoekers kunnen op
gemakkelijke wijze van parking naar voeg lopen.

LINKERPAGINA:
diagrammen en voorbeelden
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legenda
bebouwbarezone sportcomplex (RUP)
Ruimte beschikbaar voor
clubgebouwen en gebouwde
clubfaciliteiten (masterplan)
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voetbal
Twee clusters van vier voetbalvelden, waarvan minstens twee velden 60 x
100m meten. De overige velden meten 55 x 100m.
Alle velden moeten op termijn aangelegd kunnen worden als
kunststofvelden.
Per veld worden vier kleedkamers voorzien.
Per veld wordt een kleedruimte voor scheidsrechters voorzien.
Voor de inplanting van de kantines worden twee evenwaardige
scenario’s gehanteerd: in optie 1 worden alle kantines ingeplant op
het evenementenplein. In optie 2 worden ze ingeplant naast de
voetbalvelden, samen met de kleedkamers. In de verdere uitwerking zal
nader onderzocht moeten worden of er voldoende draagvlak is
om optie 1 tot uitvoering te brengen. Deze discussie zal ook gevoerd
moeten worden bij de onderhandelingen over de concessies.
korfbal
Vier kunststofvelden van 20x40m, in twee groepen van twee.
De kantines en de kleedkamers komen in het midden tussen de
velden te liggen waardoor beide clubs velden of kleedkamers kunnen
uitwisselen.

Een bijzonder pad met een bedekking
van houtsnippers loopt vanaf de
atletiekbaan, langs de vallei en door
de rerserveringszone.

atletiek
De inplanting van een tribune langs de noordzijde (rechte baan).
En hardlooproute: een houtsnipperpad, dat vanaf de atletiekbaan door
het Ruggeveldse deel van het park loopt.

109

legenda
sportcomplex
sportkantine
kleedkamers
opslag
luifel klopstokia
clubgebouw klopstokia
katapult / karabijn vereniging
katapult / karabijn vereniging
clubgebouwen korfbalvereinging
faciliteiten atletiek
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Binnen de context van dit masterplan zijn twee organisatiemodellen voor
de clubgebouwen van de voetbalverenigingen uitgewerkt. Eén model is de
‘klassieke’ sportvelden / sportclubs organisatie; clubgebouwen liggend aan
de speelvelden. Het tweede model beschrijft een bundeling van activiteiten
rond het centrale plein in het hart van het plan. Dit tweede model is het
voorkeursmodel.
Gebundeld. In het model ‘bundeling programma rond plein’ vormen
clubvoorzieningen een gebouwde rand langs het centrale plein. De rand heeft
voldoende maat om de luifel boven de rolschaatsbaan, alle voetbalkantines
en het clubgebouw van rolschaatsvereniging Klopstokia op te nemen. Deze
bundeling van clubgebouwen zal een enorme levendigheid op het plein
genereren.
De luifel boven de rolschaatsbaan is zodanig geplaatst dat vanaf het plein de
Master Schmidt Hoeve zichtbaar blijft. Dit zorgt voor een visuele vervlechting
tussen het gebied rondom het plein en de open ruimte rondom de hoeve. Al
vanaf de belangrijke oost-west dreef zal van ruime afstand de Master Schmidt
Hoeve te ontwaren zijn. Met dit model is zowel een roulatiesysteem (de velden
worden niet verdeeld onder de clubs) als het concessiemodel (clubs krijgen hun
eigen velden) te realiseren.

Langs de 100 meter baan is een
tribune gepland. Het RUP schrijft een
transparant uiterlijk voor ten aanzien
van dit gebouwde object. In het
masterplan wordt de mogelijkheid
geschetst om twee gebouwde
objecten te integreren aan de beide
kopse zijdes van de tribune.

Kleedkamers voor de voetbalvelden zijn voorzien in de directe nabijheid van
de velden. Voor de ‘noordelijke’ voetbalvelden is aan oost- en aan de westzijde
een bebouwbare ruimte bepaald. In de voeg tussen de atletiekbaan en de
‘zuidelijke voetbalvelden’ is onvoldoende ruimte voor kleedkamergebouwen.
Ook aan de oostzijde van deze velden zijn gebouwde objecten, in verband met
blokkeren van zichtassen ongewenst. Vanuit dit perspectief zijn de kleedkamers
ten behoeve van de zuidelijke velden geplaatst aan de beide kopse zijden van
de atletiekbaantribune. In vormgeving zullen deze ‘bijgebouwen’ geïntegreerd
worden met de tribune. Het huidige sportcomplex gebouw biedt in dit model
ruimte aan de faciliteiten voor de atletiekvereniging plus opslag.

111

112

Masterplan Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg
december 2010

Impressie centraal evenementen plein
Impressie Centraal Plein
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sportcomplex
sportkantine
kleedkamers
opslag
luifel klopstokia
clubgebouw klopstokia
katapult / karabijn vereniging
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clubgebouwen korfbalvereinging
faciliteiten atletiek
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In het model ‘clubgebouwen langs de velden’ zijn de clubkantines verspreid
over het plan. Klopstokia en de rolschaatspiste blijven aan het plein en ook de
karabijnvereniging en de katapultvereniging komen aan het plein te liggen. Met
de ‘verhuizing’ van deze laatste twee komt er ruimte vrij in het cluster rondom
de Master Schmidt Hoeve.
Aan de noordelijke velden kunnen aan de oost- en de westzijde clubgebouwen
verrijzen die kantine, kleedkamers en opslag huisvesten. Aan de zuidelijke
velden blijven de kleedkamers liggen aan de beide kopse zijden van de
atletiekbaantribune. Het huidige sportcomplex gebouw biedt in dit model
ruimte aan 2 kantines plus opslag plus de faciliteiten voor de atletiekvereniging.

Het meest noordelijke deel van
het huidige sportcomplex ligt
in de geplande voeg tussen de
atletiekbaan en de voetbalbvelden.
Om doorgang te mogelijk te maken
zal dit éénlaagsegebouwtje moeten
verdwijnen.
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bestaande situatie

toevoegen en uitvlakken: ca. 33500m3 toe te voegen, voorbeeld met afwatering in buis

afgraven: ca. 7100m3 af te graven, voorbeeld met afwatering in open sloot
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Watermanagement. De zuidelijke voetbalvelden liggen geprojecteerd op een
bestaande afwateringssloot die in de huidige situatie onderdeel uitmaakt van
het drainagesysteem voor de voetbalvelden van het huidige sportcomplex en
van de atletiekbaan. Deze sloot zal bij de realisatie van de zuidelijke velden
verplaatst worden en een plek krijgen in de voeg tussen de velden en de
atletiekbaan. Indien haalbaar zal de sloot ondergronds in een buis worden
opgenomen.
Bij uitwerking van het watermanagement systeem voor het gehele park zal
uiteraard in ogenschouw genomen moeten worden hoe dit gedeelte van het
afwateringssysteem in te passen is in het grote geheel.
Als uitgangspunt voor de vormgeving geldt: afwateringssloten die niet jaarrond
gevuld staan met water worden bij voorkeur ondergronds opgenomen.
Afwateringssloten die wel jaarrond gevuld met water zijn, kunnen zichtbaar in
de voegen worden opgenomen en zullen een kwalitatief hoogwaardig uiterlijk
krijgen. De sloot in de voeg wordt ingezet als een attractief element.

LINKERPAGINA:
Hiernaast zijn twee opties geschetst waarin ook het bestaande niveauverschil in
ogenschouw is genomen. Voor het uitvlakken van de speelvelden zijn twee mogelijkheden:
of aarde toevoegen of aarde verwijderen. Bij het verwijderen van aarde bestaat de optie om
de velden iets verdiept te leggen ten opzichte van de oost west dreef.
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Het cluster Master Schmidt Hoeve en de kantines aan het Plein
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De omgeving van de Master Schmidt Hoeve wordt vandaag gekenmerkt door
een dichte groenstructuur met ecologisch waardevolle hagen en dichte bosjes.
De hoeve is tevens het historische hart van het park, de architectuur is getuige
van het agrarisch verleden van Ruggeveld. De nabijheid van het evenementplein
zorgt ervoor dat het historisch hart samenvalt met het nieuwe centrum van het
park.
In het locatieonderzoek werd besloten om de omgeving rond de hoeve in te
richten voor jeugdclubs en volkssporten:
De volkssportverenigingen die geen eigen buitenruimte wensen
kunnen prima gecombineerd worden met de jeugdverenigingen die net
veel buitenspeelruimte wensen.
De nabijheid van het speelbos en het natuurgebied biedt talrijke
voordelen.
De clubs vragen dat de oppervlakte die ze vandaag ter beschikking hebben
teruggegeven wordt op de nieuwe locatie. Uit de oppervlaktestudie blijkt dat
er rond de MS hoeve meer dan voldoende grond beschikbaar is om aan dit
uitgangspunt te voldoen.
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Bij de inplanting van nieuwe clublokalen en het aanplanten van bijkomend
groen werd er naar gestreefd de openheid en het doorzicht van de voegen naar
de vallei van het Groot Schijn te behouden: de randen van de terreinen mogen
niet dichtgeplant worden en de clubgebouwen worden met de korte zijde van
het gebouw naar de voegen gericht.
Als randvoorwaarde voor de nabijgelegen voetbalkantines en de rolschaatspiste
geldt dat de MS Hoeve zichtbaar moet zijn vanaf het centrale plein. Een vast
gegeven vormt daarbij de vormgeving van het afdak boven de rolschaatspiste
die aan de oostzijde van het plein gesitueerd is: de constructie moet voldoende
open en transparant worden opgevat.
Concreet worden 2 inplantingsschema’s voorgesteld die nauw verbonden zijn
met de scenario’s voor het inplanten van de voetbalkantines. In beide opties
blijven scouts Rumoldus en duikclub Amphora op de huidige locatie.
Optie 1: voetbalkantines op het plein. De Karabijn- en de Katapultclub worden
in gescheiden ruimtes maar onder één gezamenlijk dak gehuisvest in de
zone tussen de MS Hoeve en de luifel van Klopstokia. Door het open karakter
van de luifel behouden de clubs het uitzicht op het evenementenplein. De
jeugdvereningen VNJ en scouts Prins Albert krijgen een nieuw lokaal rond de
MS hoeve met een aanpalend terrein dat qua oppervlakte correspondeert met
de oppervlakte die ze vandaag ter beschikking hebben.
Optie 2: voetbalkantines bij de velden. In deze situatie kunnen de
volkssportverenigingen hun clubhuis bouwen aan het centraal plein. Er is
hierdoor wat meer speelruimte voor de jeugdbewegingen.

LINKERPAGINA:
De plannen voor het centrale plein en voor het cluster rond de Master Schmidt Hoeve zijn in
samenhang tot elkaar ontworpen.
De plankaartjes en de diagrammen laten zien hoe de twee mogelijke configuraties, kantines
aan het plein of aan de velden, de indeling van het cluster rond de Master Schmidt Hoeve
beïnvloedt.
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Inplantingsvoorstel van de hondenclubs
Omwille van ondergrondse leidingen werden de lokalen opgeschoven
ten opzichte van het eigen voorstel van de hondenclubs
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D
CD 2050m2
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Alternatieve huisvesting: alle clubs onder 1 dak

DCD 2150m2

DPH 2350m2

HOBA 8900m2

alternatieve indeling: alle clubs entree aan de Wommelgemsteenweg
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Op Ruggeveld zijn 3 hondenclubs aanwezig: De Deurnese politiehond en
de Dressuurclub Deurne zijn kleine clubs die zich richten op het trainen van
aanvalshonden. Hoba Hondenschool is een allround vereniging die zich richt op
gehoorzaamheid en agility.
In het locatieonderzoek werden talrijke opties verkend met de bedoeling de
hondenclubs een nieuwe plek te geven in het park.
Hoba hondenschool ligt volledig in de reservatiestrook, vanuit de
doelstellingen van het RUP is een verhuis onafwendbaar.
Dressuurclub Deurne en de Deurnese Politiehond liggen in de zone
die door het RUP gereserveerd is voor een oost-west verbinding voor
fietsers en voetgangers
De voornaamste problematiek voor het vinden van een nieuwe plek was dat de
hondenclubs graag willen parkeren op het eigen terrein of in de onmiddellijke
nabijheid. Dit wordt echter uitgesloten door het RUP, parkeren kan binnen de
grenzen van het park enkel nog op de centrale parking.
In de fase van het locatieonderzoek werd dan ook gezocht naar een oplossing
bij de centrale parking. Hierbij kwam een driehoekig terrein in beeld ten
oosten van de Spectrumschool. Tijdens de procedure voor de goedkeuring
van het locatieonderzoek werd echter duidelijk dat de stad dit terrein wenst te
gebruiken voor de mogelijke uitbreiding van het scholenaanbod in de stad.
Tijdens de daaropvolgende overlegrondes tussen de stad, de hondenclubs en
het ontwerpteam kwam de oostelijke driehoek uiteindelijk naar voren als de
beste locatie om de drie clubs samen een onderkomen te geven. De nabijheid
van de reservatiestrook biedt in de toekomst eventueel mogelijkheden voor
extra speelruimte.
In de programmakamer geven we elke hondenclub de ruimte om een
eigen lokaal te bouwen en een speelveld aan te leggen dat geschikt is voor
competitie. Bij het toewijzen van de oppervlaktes werd rekening gehouden met
de ledenaantallen van de clubs. De inplanting houdt tevens rekening met de
bestaande bomenrijen die als natuurlijk scherm kunnen functioneren tussen de
velden.
Op de meest oostelijke tip van de driehoek moet er bij de bouw van de lokalen
of verhardingen rekening gehouden worden met ondergrondse leidingen. Aan
beide zijden van de leiding dient een bouwvrije zone van 4m gerespecteerd te
worden.
De parkeerproblematiek kan ook hier echter niet opgelost worden op het eigen
terrein. In het vervolgtraject zal nader onderzocht moeten worden of er gebruik
gemaakt kan worden van de parkeervoorzieningen buiten het park (parking
Makro, Wommelgemsteenweg).

LINKERPAGINA:
Drietal inplantingsvoorstellen
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Opgave. Binnen het park Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg is ca. 2 ha ruimte
gereserveerd voor een woonwagenterrein. Het terrein ligt noordelijk van
het Groot Schijn en wordt begrensd door het valleigebied, aan de west- en
zuidzijde, de Krijgsbaan en de Wommelgemsesteenweg aan de oostzijde en de
voeg met de oost west dreef vormt de noordgrens.
De opgave voor het woonwagenterrein in Ruggeveld behelst ontwerpend
onderzoek naar de organisatie van maximaal 48 woonpercelen. De uitkomst van
het ontwerpend onderzoek heeft geen bindend karakter en dat is de reden dat
een ruime bandbreedte van mogelijkheden wordt gepresenteerd.
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-

-

-

Op het woonwagenterrein mogen maximaal 48 percelen (minimaal
150m2 en maximaal 240m2) worden ingepast.
De maximale oppervlakte van een woonwagen is 14 x 8m. De grootste
woonwagens (een tiental) op het huidige terrein te Ruggeveld meten 14 x
8 meter.
Elk woonperceel zal worden voorzien van een dienstgebouwtje van
(20m2) dat ruimte biedt aan sanitaire voorzieningen, nutsleidingen en
bergruimte.
Per wagen mag één aanbouw van maximaal 25m2 oppervlakte gebouwd
worden.
De minimale afstand van de woonwagens met aanbouw tot aan de
perceelgrens bedraagt 2m.
Daar waar het terrein grenst aan de vallei (natuurbestemming) wordt
binnen de contouren van het woonwagenterrein een 10m brede buffer
gerespecteerd.
Parkeren mag op de individuele percelen, maximaal 2 auto’s. Of
gebundeld in één of meerdere parking eenheden, met een maximum van
70 plaatsen.
Het terrein wordt ontsloten of via de Wommelgemsteenweg of via de
voeg met de oost west dreef. De ontsluiting via de voeg heeft als voordeel
dat het terrein meer een onderdeel van het park kan worden.
op het terrein moet rekening gehouden worden met een tweetal
trajecten met ondergrondse pijpleidingen. Deze blijven onbebouwd.

1

-

1

In het ontwerpend onderzoek is gezocht naar de meest effectieve inpassingen
van het maximaal aantal gevraagde percelen waarbij telkens bekeken is op
welke wijze een meerwaarde aan het terrein is te geven. Er worden varianten
aangedragen ten aanzien van parkeeroplossingen en in directe samenhang
daarmee de kwaliteit van de straatjes, het maken van een collectieve
buitenruimte, het maken van kleine groenvoorzieningen en de omgang met
de aanliggende gebieden. Door te variëren met de omgang van de randen zijn
een geluidsbuffer naar de Krijgsbaan, zicht houden (en genieten) van de vallei
en het bewaren van waardevol groen langs de Wommelgemsteenweg en de
Krijgsbaan als opties bekeken.

2

rand vrij te houden van wagen
ruimte beschikbaar voor wagen
ruimte beschikbaar dienstoptrek

LINKERPAGINA:
diagrammen bestaande situatie, effectief bruikbaar oppervlak en ontsluingsmogelijkheden.
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Optie 1

Optie 1a
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In alle ontwerpen zitten een aantal constanten:
Entree vanuit de voeg.
Toegankelijk voor een grote vrachtwagen (vervoer van 14m lange
objecten mogelijk).
Woonwagenkamp is onderdeel van het park.
Straat wordt gedeeld door alle gebruikers, geen onderscheid voor voet,
fiets en auto (gedeeld gebruik).
Respect voor de bestaande randen (kwalitatief groen).
Ondergrondse leidingen blijven onbebouwd.

Optie 1, 43 percelen
Een tweede entree voor de wagen vanaf de Wommelgemsesteenweg
behoort tot de mogelijkheden.
Rationele, overzichtelijke indeling.
Parkeren voor de kavel, langs de straat.
Rand langs vallei blijft onbebouwd: zicht op de vallei.
Optie 1a, 48 percelen
Een tweede entree voor de wagen vanaf de Wommelgemsesteenweg
behoort tot de mogelijkheden.
Rationele indeling, overzichtelijke indeling.
Parkeren op de kavel (max, autovrije straten).

legenda
privaat kavel
collectief
facilitair bijgebouw
parkeren
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Optie 2

Optie 3
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Optie 2, 44 percelen
Randen maximaal bebouwd, waardoor omsloten collectief gebied
mogelijk wordt.
Parkeren voor de kavel, langs de straat.
Facilitaire bijgebouwen zijn dusdanig geplaatst dat het zicht op de vallei
open blijft.
Optie 3, 45 percelen
Randen maximaal bebouwd, waarmee een open collectieve plek op het
terrein vrij blijft.
Parkeren voor de kavel, langs de straat.
Facilitaire bijgebouwen zijn dusdanig geplaatst dat een geluidsbuffer
richting Krijgsbaan gerealiseerd wordt.

legenda
privaat kavel
collectief
facilitair bijgebouw
parkeren
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Optie 4

Optie 5
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Optie 4, 46 percelen
rationele indeling, met een ‘extra knik’ om intimiteit en ruimtelijkheid te
versterken.
Centraal parkeren langs de oostzijde van het terrein, zodat de straten
parkeervrij zijn.
Optie 5, 48 percelen
Afwijkend ten opzichte van vorige versies omdat infrastructuur vele
verbindingen met de omgeving maakt. Hierdoor wordt het
woonwagenterrein nog sterker een onderdeel van het park.
Parkeren voor de kavel, langs de straat.

legenda
privaat kavel
collectief
facilitair bijgebouw
parkeren
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Projectie van de RUP grenzen en de contouren van de
ondergrondse kabelgoot op het huidige woonwagenterrein

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4
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Faseringsprincipe. Er zal in vier fases gefaseerd moeten worden.
Fase 1
In fase 1 zal het gebied noordelijk ten opzichte van de huidige site voorbereid
worden. De crux zit in de omgang met bestaande elektrakabels e.d. in het
huidige woonwagenterrein en in het toegankelijk houden van de bestaande site.
De bestaande route zal moeten blijven functioneren totdat de verbinding met de
oost west dreef is gerealiseerd. Na het realiseren van de nieuwe kavels aan de
noordrand van de bestaande site kunnen de eerste verhuizingen plaatsvinden.
Fase 2
In de tweede fase kan het vrijgekomen noordelijk deel van de bestaande site
worden schoongemaakt. De nieuwe infrastructuur zal gerealiseerd worden en
een tweede serie verhuizingen wordt mogelijk.
Fase 3
In de derde fase wordt de nieuwe infrastructuur afgerond en kan de laatste
serie verhuizingen gestalte krijgen.
Fase 4
Met afronding van het nieuwe woonwagenterrein komt het zuidelijk deel van het
huidige terrein beschikbaar voor een grote schoonmaak en zal het toegevoegd
worden aan de vallei.

LINKERPAGINA:
diagrammen faseringsprincipe
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In Boterlaar-Silsburg worden in een eerste fase 171 tuinen gecompenseerd.
Bijkomend is er ruimte voor 29 tuinen in een latere fase. De bestaande tuinen
van Boterlaar 1 worden opnieuw aangelegd omwille van waterproblematiek.
Het voorlopig ontwerp biedt ruimte aan twee clusters van tuinen welke worden
gescheiden door brede groenstroken. In deze groenstroken zijn wadi’s aanwezig
die zorgen voor de afwatering van de tuinen. Door de tuinen op te hogen en
drainage aan te leggen, zullen de tuinen in de toekomst van waterproblematiek
gevrijwaard zijn.
De twee clusters bieden plaats aan 171 tuinen met een oppervlakte van circa
160 m² per tuin. In beide clusters zijn gemeenschappelijke ruimtes aanwezig
en ze zijn beide gekoppeld aan een parkeerplaats. Het wordt een gastvrij
tuincomplex, waarbij de paden ook toegankelijk zijn voor bezoekers overdag.
Op de volgende pagina’s worden de verschillende onderdelen van de tuinen
verder toegelicht.
LEGENDA
bestaande wegen / paden
nieuwe paden
RUP grens
particuliere kavels
vallei met voegen
parking
tuinen
gemeenschappelijke ruimtes
schuurtjes, blank hout met schuin dak
containers
fietsparkeren
bloemenstrook, 1 m. breed langs padzijde tuinen
bestaande hagen
nieuwe hagen, 1.60 m. hoog
bestaande bomen, zeer waardevol
bestaande bomen, waardevol
bestaande bomen
nieuwe bomen
nieuwe hoogstam fruitbomen
koude beek
wadi’s

LINKERPAGINA:
Plankaart Volkstuinen Boterlaar-Silsburg
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bestaande wegen
fietspad
doorgaande paden
interne paden

auto
keermogelijkheid

49 pp
P

P

ca. 13 pp

parkeerroute
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Binnen de clusters is een padensysteem ontworpen dat het mogelijk maakt een
rondje te lopen door het complex. Er is per cluster één doorgaand pad richting
de vallei van de Koude Beek. In beide clusters zijn gemeenschappelijke ruimtes
gecreëerd. Hier kunnen containers worden geplaatst en is het mogelijk te keren
met de auto. Fietsparkeren kan hier ook plaatsvinden. Parkeren voor auto’s
vindt plaats buiten het volkstuinencomplex. Er kan gebruik gemaakt worden
van de huidige parkeervoorziening en van de nieuw aan te leggen parkeerplaats
langs de Peter Benoitlaan.

halfverharding: gebroken schelpen

De paden worden opgebouwd door twee karresporen van één meter breed
met in het midden een strook van eveneens één meter breed, zie hiervoor
ook de doorsnede op de volgende pagina. De paden worden gematerialiseerd
met gebroken schelpen. Om de tuinen ook bereikbaar te maken voor minder
valide mensen wordt de halfverharding verstevigd met gravel. Het schelpenpad
behoeft verder geen kantopsluiting.
De parkeerplaats langs de Peter Benoitlaan gaat plaats bieden aan 49 auto’s.
De parkeerplaats wordt - indien de grondwaterstand dit toelaat - verdiept
aangelegd om zoveel mogelijk het zicht op de auto’s te verminderen. De
parkeerplaats wordt bestraat met gebakken klinkers en watert af op een
verdiepte grasstrook die rondom de parkeerplaats wordt aangelegd. De
parkeerplaats wordt van de Peter Benoitlaan gescheiden door een beukenhaag
(Fagus Sylvatica). Doordat deze haag veel blad behoudt in de winter, blijft
ook hierdoor de parkeerplaats minder zichtbaar. Zie voor detaillering van de
parkeerplaats pagina 144.

voorbeeld van een karrespoor

voorbeeld van een schelpenpad

voorbeeld van een gebakken klinker
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bestaande haag
nieuwe haag rondom clusters
Beukenhaag (Fagus sylvatica), 1.60 m hoog
hek rondom clusters
hekken tussen tuinen

1 m. brede bloemenstrook langs alle tuinen

verharde gemeenschappelijke ruimtes
gemeenschappelijke grasvelden
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afscheiding dmv een haag en een hekwerk
Omdat volkstuinen snel als rommelig worden gezien is het van belang op
een aantal punten structuur aan te brengen. Door de twee clusters met
volkstuinen te omranden met een haag van Beukenhaag (Fagus sylvatica) wordt
een eenduidig beeld gecreëerd. Achter deze haag staat een hekwerk, om de
afscheiding tussen privé en openbaar te verduidelijken. Zowel haag als hekwerk
hebben een hoogte van 1,60 m. De tuinen onderling worden gescheiden
door een 1 m hoog hekwerk van kastanjehout. Dit zorgt voor een natuurlijke
uitstraling en is eveneens een duurzaam materiaal. Langs de padzijdes van
de tuinen wordt iedere tuinder gevraagd een 1 m. brede bloemenstrook aan
te planten van maximaal 60 cm hoog. Deze bloemenstrook dient ingevuld
te worden met eenjarige of vaste planten. Door deze beeldbepalende
randvoorwaarden - het kastanjehekwerk, de bloemenstrook en de huisjes (zie
de volgende pagina) - ontstaat een samenhangend beeld. Hierdoor kan door de
tuinders alle vrijheid worden genomen in de inrichting van hun tuinen.

afscheiding tuinen onderling dmv een kastanjehekwerk

In de twee clusters zijn ook gemeenschappelijke ruimtes aanwezig. De ruimtes
dienen voornamelijk voor het bieden van opslagmogelijkheid (containers)
en er kunnen hier bijvoorbeeld fietsenrekken worden geplaatst door de
volkstuinvereniging. De verharde ruimte in het noordelijke cluster biedt
voldoende ruimte voor het bouwen van een toilethok of bijvoorbeeld een
gezamenlijke kantine. De exacte invulling van deze terreinen kan in onderling
overleg worden besloten. Hierbij is het wel van belang de beeldkwaliteitseisen
ten aanzien van eventuele bouwwerken in acht te nemen. Dit wordt in de
volgende paragraaf besproken.

Beukenhaag (Fagus Sylvatica)

karrespoor van 1 m. breed
met een halfverharding
van gebroken schelpen

doorsnede en detailuitwerking paden, schaal 1:50

1 m. brede bloemenstrook
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detailuitwerking hoekoplossing paden, schaal 1:100

parkeerplaats ligt zomogelijk verdiept t.o.v. Peter Benoit laan
grastalud ter ontwatering van parkeerplaats

beukenhaag, 1 m hoog

rijweg, tonrond gelegd, gestraat met
gebakken klinker, elleboogverband
dubbele strek

doorsnede en detailuitwerking parkeerplaats, schaal 1:100
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scheiding tussen parkeerplaatsen door
middel van drie strekken
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2280 m²
600 m¹
630 m¹
310 m¹
1120 m¹
4920 m¹
1670 m¹
1375 m²
1755 m² (incl. grasberm)
1180 m²

Natuur:
Oppervlakte valleigebied:
Fruitbomen (nieuw):
Bomen (nieuw):

93000 m²
13
67

2 0

1 50

00
00

Oppervlakte paden:
Meter (nieuw) hagen cluster noord:
Meter (nieuw) hagen cluster midden:
Bestaande haag cluster midden:
Meter hekwerk rondom clusters:
Meter kastanje hekwerk tussen tuinen:
Lengte drainage:
Oppervlakte gras:
Nieuwe parkeerplaatsen: 49 stuks
Laad / loszone met containerplek:

20 00

37000 m²
171
160 m²
171

1 00

Totaal oppervlakte tuinencomplex:
Aantal volkstuinen:
Gemiddelde oppervlakte:
Aantal schuurtjes:

2 0
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locaties huisjes

plaatsing huisjes

de tuinhuisjes hebben een schuin dak en zijn van blank hout
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Ook de tuinhuisjes vervullen een belangrijke rol in de beeldkwaliteit van de
volkstuinen. Door randvoorwaarden mee te geven aan de grootte, het materiaal
en de kleur van de huisjes wordt een samenhangend beeld verkregen in het
volkstuincomplex als geheel.
De tuinhuisjes worden altijd in paren zij-aan-zij geschakeld en aan de
achterzijde van de tuinen geplaatst. De afmetingen van de huisjes zijn
2,40 m x 2,40 m De schakeling van de huisjes betekent dat de onderlinge
afstand niet groter mag zijn dan 70 cm. Hierdoor bestaat nog wel de
mogelijkheid onderhoud te plegen maar zal het visueel als één geheel
overkomen.
De huisjes moeten allemaal ten minste een zadeldak hebben en gemaakt zijn
van blank hout. De nok van het dak is niet hoger dan 3 m.
Overige bouwwerken die op de gemeenschappelijke terreinen geplaatst
kunnen worden dienen - met uitzondering van de afmetingen - aan dezelfde
beeldkwaliteiteisen te voldoen.
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LEGENDA

146

bloemenstrook, 1 m. breed langs padzijde tuinen

bestaande bomen, zeer waarde

nieuwe bomen

bestaande hagen

bestaande bomen, waardevol

nieuwe hoogstam fruitbomen

nieuwe hagen, 1.60 m. hoog

bestaande bomen

doorsnede
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De tuinclusters liggen net ten westen van de vallei van de Koude Beek. In
dit masterplan wordt geopteerd dat deze vallei een meer natuurlijk uiterlijk
krijgt door het vergraven van de oevers en door een meer natuurlijk beheer.
Deze visie wordt doorgezet in de groene voegen tussen de twee tuinclusters,
waardoor de twee gebieden meer aan elkaar worden verbonden. De wadi’s die
hier komen zorgen eveneens voor de waterafvoer van de tuinen.
De beplanting in deze voegen bestaat uitsluitend uit inheemse boomsoorten
die passen in de streek. Ook hier wordt gekozen voor Berk, Els, Esdoorn
en Eik, de boomsoorten die in het gehele masterplan worden toegepast. Er
wordt rekening gehouden met een minimale beschaduwing van de tuinen
door de bomen niet te dicht langs de tuinen te planten. Alle bestaande bomen
in de voegen worden gehandhaafd zolang dit geen problemen oplevert bij de
vergravingen en het ophogen van de tuinen.

Berk

Tussen de twee clusters wordt aan de wegzijde een gedeelte ingeplant met
(hoogstam) fruitbomen. Hierbij wordt er teruggegrepen op het beeld van de al
bestaande boomgaard ten noorden van de tuinen met hoge landschappelijke
waarde. De boomgaard biedt een aangename atmosfeer en nodigt uit tot
activiteiten, bijvoorbeeld een zomerse buurtbarbeque.
Binnen de tuinclusters worden er behalve de bloemenstrook en de haag
rondom geen uitspraken gedaan over de inrichting met beplanting. De invulling
van de tuinen is vrij naar keuze van de tuinders. De heesters of gewassen
dienen wel gelinkt te zijn aan fruit-, groenten- en sierteelt.

Eik
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water level = 0

90m

Ophogen

+0,60 (huidige situatie)
80m

175m

Ophogen

155m

Totale lengte nieuwe watergangen: 500m

Uit te graven: 8500m2
water niveau: = 0

16000 m2 x 40cm ophogen
= 6500 m3 benodigde grond

+1,00

Totale afgraving:
9000 m3

+0,60

19000 m2 x 40cm ophogen
= 7500 m3 benodigde grond

Totaal benodigde grond voor ophoging: 14000 m3
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VALLEISCENARIO 3
Afgraven van 0,6m grond uit zones langs de beek.
8,500m2 x 0.6m = 5000m3
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Ter hoogte van de Koude Beek zijn maatregelen nodig om de nieuw aan te
leggen volkstuinen te ontwateren. Wadi’s kunnen zorgen voor een meer
natuurlijke situatie bij de Koude Beek en ze dienen als afwateringsmogelijkheid
voor de volkstuinen. Wadi’s bevatten niet jaarrond water maar slechts in
tijden wanneer de grondwaterstand hoog is en/of als er veel regen valt. Ze
hebben een onregelmatig profiel met zacht glooiende randen. Zo mogelijk kan
de vrijkomende grond uit deze nieuwe watergangen gebruikt worden om de
volkstuinen extra op te hogen. Valleiscenario 3 biedt deze mogelijkheid en is
daarom verder uitgewerkt voor de Koude Beek.
De principeschema’s gaan er vanuit dat de grondwaterstand bij de volkstuinen
op ‘twee spades diepte’ ligt, wat circa 60cm inhoudt. Door de tuinen op te
hogen met 40 cm ophogen, komen ze 1 m boven het grondwater te liggen. Extra
waterafvoer kan verzorgd worden door middel van drainage. Om een dergelijke
ophoging te bewerkstelligen is 14000 m3 grond nodig. Het uitgraven van de
wadi’s, wanneer ze een doorsnede hebben van 18 m2, levert 9.000 m3 op. Door
het uitvoeren van valleiscenario 3 kan nog eens 5.000 m3 uitgegraven worden
voor het ophogen van de tuinen.

doorsnede vergraving: 18m2
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Bij het uitwerken van de fasering werd vertrokken van volgende uitgangspunten:
Het verhuizen van de volkstuinen van Ruggeveld naar Boterlaar-Silsburg is
prioritair.
De bestaande sportinfrastructuur wordt pas afgebroken nadat de nieuwe
infrastructuur is aangelegd. Voor de voetbalvelden wordt er gestreefd
naar een maximaal aantal velden op elk moment van het bouwproces.
Er werd vertrokken van de hypothese dat de voetbalkantines
gecentraliseerd zullen worden op het evenementenplein.

Het sportgebouw wordt ingepland op het einde van het uitvoeringsproces van
het park.
Fase 1a: De terreinen in Boterlaar-Silsburg worden voorbereid voor de aanleg
van het nieuwe volkstuincomplex.
De noodzakelijke werken voor de waterhuishouding worden gekoppeld
aan de heraanleg van de vallei van de Koude Beek.
Het fietspad in de vallei wordt aangelegd tot aan de E313.
De parking P50 bij het volkstuincomplex wordt aangelegd.
Het ligt voor de hand om ook de heraanleg van de Peter Benoitlaan en de
aanleg van de parking P40 bij de Ruggeveldlaan te koppelen aan deze
werken.
De werken gebeuren bij voorkeur in de winterperiode zodat de tuinders
van Boterlaar 1 en de tuin van de andersvaliden weinig hinder
ondervinden van de werken.
Fase 1b: speelbos en ecotunnel onder de E313
Eenmaal de werken gestart zijn voor de heraanleg van de vallei van de
Koude Beek ligt het voor de hand om deze af te werken tot aan de
monding van de beek in het Groot Schijn.
Omdat de vallei tevens gebruikt kan worden als speelzone voor het
speelbos kunnen beide projecten best samen aangepakt worden.
Bij de heraanleg van de vallei van de Koude Beek is het wenselijk om
de ecotunnel op hetzelfde ogenblik uit te voeren. Daarmee is ook een
van de belangrijke doelstellingen van het masterplan gerealiseerd: de
verbinding tussen Ruggeveld en Boterlaar-Silsburg.
Fase 2: aanleg van de eerste 3 (kunststof) velden op Ruggeveld
Op de voormalige site van de volkstuinen worden de eerste 3 (kunststof)
velden aangelegd.
Om de velden toegankelijk te maken worden ook de voegen rondom
aangelegd. Hiervoor moet het veld A verdwijnen, samen met de parking
bij de atletiekpiste.
Klopstokia, de parking, de ijshal en de skipiste ondervinden nog geen
hinder door de uitvoering van de werken
Fase 3: evenementenplein en speelzone
Eerst wordt er een nieuw clublokaal voor de VNJ binnen de
programmakamer Master Schmidt Hoeve grealiseerd.
Op het voormalige terrein van de VNJ kunnen nu de voorzieningen
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gebouwd worden voor de drie hondenclubs.
Op het vrijgekomen terrein van de Deurnese Politiehond kan gestart
worden met de aanleg van het evenementenplein.
Op het afgewerkte evenementenplein kan de luifel voor de
rolschaatspiste gebouwd worden.
Ondertussen kunnen op de reservatiestrook de noodzakelijke
werkzaamheden gestart worden om de strook bruikbaar te maken voor
recreatief sport en spel.
De voeg V3 tussen het evenementenplein en de nieuwe speelzone op de
reservatiestrook wordt aangelegd. Na afbraak van het veld D is de oostwest fietsverbinding door het park een feit.

Fase 4: centrale parking, korfbal en programmakamer MS Hoeve
Eerst wordt het voetbalveld B verwijderd. Het aantal velden blijft
optimaal, er werden immers al 4 (kunststof)velden gebouw en slechts 3
bestaande velden afgebroken.
De grond die hierdoor vrij komt is nu beschikbaar voor de aanleg van de
korfbalvelden en de bijhorende clubhuizen.
Eenmaal korfbalclub Spartacus verhuisd is, kan gestart worden met de
aanleg van het eerste deel van de centrale parkeerplaats.
Om de werken rond de Master Schmidt Hoeve af te ronden, worden ook
de clubhuizen voor de Karabijnclub en scouts Prins Albert gebouwd.
Fase 5: voetbalvelden noord
Op het evenementenplein worden de nieuwe kantines gebouwd voor de
voetbalclubs.
Na de verhuis van Stabelino en Olympic kunnen de oude clublokalen
afgebroken worden en wordt gestart met de aanleg van de 4 nieuwe
voetbalvelden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de velden G, F en H
eerst verwijderd worden. Tijdens de uitvoeringsfase is het mogelijk dat
er onvoldoende velden beschikbaar zijn om alle trainingen en
wedstrijden op Ruggeveld te laten doorgaan. Idealiter worden de werken
dan ook uitgevoerd tijdens de zomerstop.
Fase 6: noordelijke entreevoeg
Aangezien alle geplande voetbalvelden nu gerealiseerd zijn, kunnen de
resterende velden C en E verwijderd worden.
Nadat de grafzerkenhandelaar verhuisd is naar een andere locatie kan
de voeg V4 gerealiseerd worden. Over het voormalig veld E kan de
verbinding voor de begraafwagens gerealiseerd worden.
Fase 7: sportcomplex
Na het verwijderen van de skipiste en de ijshal wordt op de vrijgekomen
gronden het sportcomplex gebouwd.
De centrale parking kan worden afgewerkt.
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Het sportgebouw wordt ingepland in het begin van het uitvoeringsproces van
het park.
Fase 1: de terreinen in Boterlaar-Silsburg worden voorbereid voor de aanleg
van het nieuwe volkstuincomplex.
De noodzakelijke werken voor de waterhuishouding worden gekoppeld
aan de heraanleg van de vallei van de Koude Beek.
Het fietspad in de vallei wordt aangelegd tot aan de E313.
De parking P50 bij het volkstuincomplex wordt aangelegd.
Het ligt voor de hand om ook de heraanleg van de Peter Benoitlaan en de
aanleg van de parking P40 bij de Ruggeveldlaan te koppelen aan deze
werken.
De werken gebeuren bij voorkeur in de winterperiode zodat de tuinders
van Boterlaar 1 en de tuin van de andersvaliden weinig hinder
ondervinden van de werken.
Fase 2a: bouw van het sportcomplex.
Om het bouwterrein vrij te maken moeten de skipiste en de ijshal
afgebroken worden.
Om Spartacus korfbal te verhuizen moeten eerst de voetbalvelden A en B
plaats ruimen voor de korfbalcluster naast de MS hoeve.
In dezelfde fase kunnen ook de andere clubhuizen die bij de cluster
Master Schmidt Hoeve horen (verhuis van Deurne korfbal, Karabijnclub
en Scouts Prins Albert) gebouwd worden.
Om het sportcomplex en de korfbalcluster te ontsluiten moet ook de
voeg V1 aangelegd worden.
Fase 2b: speelbos en ecotunnel onder de E313
Eenmaal de werken gestart zijn voor de heraanleg van de vallei van
de Koude Beek (fase 1) ligt het voor de hand om deze af te werken tot
aan de monding van de beek in het Groot Schijn.
Omdat de vallei tevens gebruikt kan worden als speelzone voor het
speelbos kunnen beide projecten het beste samen aangepakt worden.
Bij de heraanleg van de vallei van de Koude Beek is het wenselijk om
de ecotunnel op hetzelfde ogenblik uit te voeren. Daarmee is ook een
van de belangrijke doelstellingen van het masterplan gerealiseerd: de
verbinding tussen Ruggeveld en Boterlaar-Silsburg.
Fase 3: aanleg van de eerste 3 (kunststof) velden op Ruggeveld
Op de voormalige site van de volkstuinen worden de eerste 3 (kunststof)
velden aangelegd.
Om de velden toegankelijk te maken wordt ook de voeg V2
aangelegd. Hiervoor moet de parking bij de atletiekpiste verdwijnen en
het afwateringsbeekje verplaatst of ingekokerd worden.
Klopstokia ondervindt nog geen hinder door de uitvoering van de werken.
Fase 4: evenementenplein, speelzone en hondenclubs
Eerst wordt er een nieuw clublokaal gebouwd voor de VNJ binnen de
programmakamer Master Schmidt Hoeve.
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Op het voormalige terrein van de VNJ kunnen nu de voorzieningen
gebouwd worden voor de drie hondenclubs.
Op het vrijgekomen terrein van de Deurnese Politiehond kan gestart
worden met de aanleg van het evenementenplein.
Op het afgewerkte evenementenplein kan de luifel voor de
rolschaatspiste gebouwd worden. Na de verhuis van Klopstokia kan het
vierde (kunststof)veld aangelegd worden.
Ondertussen kunnen op de reservatiestrook de noodzakelijke
werkzaamheden gestart worden om de strook bruikbaar te maken voor
recreatief sport en spel.
De voeg V3 tussen het evenementenplein en de nieuwe speelzone op de
reservatiestrook wordt aangelegd. Na afbraak van het veld D is de oostwest fietsverbinding door het park een feit.
Na afbraak van het voetbalveld E kan het resterende deel van de centrale
parking aangelegd worden.

Fase 5: voetbalvelden noord en noordelijke entreevoeg
Op het evenementenplein worden de nieuwe kantines gebouwd voor de
voetbalclubs.
Na de verhuis van Stabelino en Olympic kunnen de oude clublokalen
afgebroken worden en wordt gestart met de aanleg van de 4
nieuwe voetbalvelden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de velden G, F
en H eerst verwijderd worden. Tijdens de uitvoeringsfase is het mogelijk
dat er onvoldoende velden beschikbaar zijn om alle trainingen en
wedstrijden op Ruggeveld te laten doorgaan. Idealiter worden de werken
dan ook uitgevoerd tijdens de zomerstop.
Nadat de grafzerkenhandelaar verhuisd is naar een andere locatie kan
de voeg V4 gerealiseerd worden.
Als laatste kan het veld C verwijderd worden uit de vallei van het Groot
Schijn.
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VOEGEN BOMEN PADEN
Het masterplan organiseert een lappendeken aan gebruik en sferen met
bestaand en nieuw programma. Het beeldkwaliteitsplan voor park Ruggeveld
- Boterlaar-Silsburg heeft de ambitie om richting te geven aan de vormgeving
van het park als geheel zodat het een eigen identiteit kan krijgen, een ruimtelijk
karakter dat herkenbaar is voor de toevallige passant als voor de dagelijkse
gebruikers.
Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg wordt één park. Het belangrijkste ruimtelijk
instrument om het geheel samen te smeden zijn ‘de voegen’. De voegen
dooraderen het park vanuit de valleien tot aan de randen en maken de
verbinding met de aangrenzende woon- en groengebieden, Ze ontsluiten en
omvatten de programmakamers, ze zorgen ervoor dat de diversiteit in vorm en
functie mogelijk wordt zonder het totaalbeeld van het park aan te tasten. Ze
zorgen voor een natuurlijke sfeer en karakter, waardoor het meer wordt dan
een goed georganiseerd sportpark.
Elke voeg is als voeg herkenbaar door toepassing van een specifieke receptuur.
Afhankelijk van de positie binnen het plan kunnen de voegen onderling
verschillend zijn, maar de landschappelijke inrichting, het ontwerp en de
materialisatie van de paden, de vormgeving van het parkmeubilair en de keuzes
voor de verlichting vormen herkenbare constanten die in elke voeg terug te
vinden zijn.
Landschappelijke inrichting voegen. Het beeld in de voegen wordt bepaald
door een ondergroei van hoog gras met een mengsel van wilde bloemen. In
deze ondergroei worden 2 types bomen aangeplant: een slanke transparante
boomsoort en een meer ‘monumentale’ boomsoort. Bestaande hoogstammige
loofbomen worden maximaal behouden, op voorwaarde dat ze gezond zijn
en een bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit. De overgang van het eerder
gemanicuurde karakter van het groen in de voeg naar de meer natuurlijke
invulling in de valleien verloopt vloeiend.
Het maairegime in de voegen stelt extensief beheer. Gras en bloemen krijgen
gelegenheid om tot volle wasdom door te groeien en in volle wasdom te blijven
staan. In het definitief parkontwerp zullen plekken aangewezen worden met
een intensiever maairegime zodat in het gras zitten, liggen - en spelen ook
mogelijk is. De voeg is onderscheidend ten opzichte van de speelvelden, die
of uit kort geschoren gras bestaan of in de vorm van kunstgras een artificiële
vorm hebben aangenomen.
De boomaanplant in de voegen geschiedt met diverse soorten:
Hoofdsoort, een transparante boomsoort: Berken, voornamelijk gewone ruwe
Berk (Betula pendula).
Secundaire soort, monumentale boomsoorten: Zomereik, gewone Es en
Esdoorn (inheemse soorten Quercus robur en Fraxinus excelsior)
Voor het aanplanten van de bomen wordt een verdeelsleutel gebruikt van 50%
berk, 20% eik, 20% es en 10% esdoorn. De bomen komen in een vrij verband te

LINKERPAGINA:
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staan met een onderlinge afstand variërend van 0,5 -12 meter. Ten opzichte van
velden en gebouwen wordt een minimale afstand van 5 meter aangehouden.
De variatie in de onderlinge afstand tussen de bomen zorgt voor een
afwisselend beeld van meer open en meer besloten plekken. Het planten van
berken op een afstand van slechts een halve meter geeft een aantrekkelijke
boomgroep zonder dat veel oppervlakte wordt geconsumeerd. De definitieve
keuzes ten aanzien van de ‘soorten mix’ en de ‘dichtheid’ van de nieuwe
aanplant zal, naast ecologische eisen, ook bepaald worden door contextuele,
ruimtelijke en kwalitatieve motieven.
Tussen de twee volkstuinclusters wordt aan de wegzijde een gedeelte ingeplant
met (hoogstam) fruitbomen. Hierbij wordt er teruggegrepen naar het beeld van
de al bestaande boomgaard aan de vallei van de Koude Beek.
Paden. Het masterplan voorziet in een aaneengesloten netwerk van paden.
Een padenstelsel dat primair is bedoeld voor fiets en voetgangers. Auto- en
vrachtverkeer is in delen van het park mogelijk, maar wordt tot het uiterste
geminimaliseerd en wordt op bepaalde delen toegelaten voor laden en lossen.
De parkentrees ogen open en uitnodigend. De hoofdingang van het park ligt
aan de August van de Wielei. De toegang is een fietsers- en voetgangers entree
en wordt enkel in geval van calamiteiten gebruikt door auto verkeer vanaf
de centrale parkeerplaats. De centrale parkeerplaats en de begraafplaats
worden ontsloten via de inrit aan de Ruggeveldlaan. Voor de ontsluiting van
de begraafplaats wordt een hoogwaardige inrichting verlangd. Het pad wordt
ingericht als een voeg, met aan weerszijden bomen.
Om bepaalde zones af te sluiten voor auto’s wordt gekozen voor smaakvolle
kunstzinnige of landschappelijke elementen en niet voor de standaard
verkeersoplossingen (zoals paaltjes).
Paden zijn standaard 3m breed. In de delen van het park waar laden en lossen
is toegelaten mogen de paden 4m breed zijn, zodat 2 wagens elkaar kunnen
passeren. Uitzondering op de regel is het fietspad in de vallei en het pad
in de voeg tussen de twee volkstuinclusters, deze paden worden 3m breed
uitgevoerd. In een gedetailleerdere uitwerking van de paden staat het de
ontwerper vrij om meer dan deze twee paden smaller dan de 4m uit te voeren.
Alle paden worden standaard uitgevoerd in ter plaatse gestort vlak getrokken
grijs beton met een fijne korrel. De randen van het pad worden recht afgewerkt,
zonder goot. Deze eenduidige materialisering draagt bij aan de continuïteit,
herkenbaarheid en de structuur van het park. In de valleien mag een bijkomend
wandelpad aangelegd worden, dat al naar gelang het gekozen valleiscenario
als modderpad of als knuppelpad wordt uitgevoerd. Vanaf de atletiekpiste loopt
een Finse route speciaal voor hardlopers. Deze route wordt opgebouwd uit een
funderingslaag met houtsnippers als toplaag.
Het parkmeubilair wordt uitgevoerd in een beton dat gelijkwaardig is aan dat
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van de paden. De vormgeving is elementair. Vlakken van de betonnen objecten
mogen worden verfraaid met een houten afwerking of een duurzame gekleurde
coating. Het staat ontwerpers vrij om één of meerdere vlakken te kleuren,
waarbij altijd tenminste één vlak onbehandeld blijft.
Verlichting. In het gehele park wordt gebruik gemaakt van verlichtingsmasten
en armaturen uit een zelfde familie. Indien het niet mogelijk is om voor de
verschillende masten en armaturen eenzelfde fabrikant, model en kleur toe te
passen wordt tenminste gestreefd naar een gelijkende esthetiek.
Lichtmasten verschillen in hoogte. Hogere masten voor grotere ruimtes of
meer monumentaliteit zoals bij de hoofdentrees en het centrale plein, kleinere
masten voor kleinschaliger, smallere voegen en de smallere paden. Op de
centrale parking wordt uitzonderlijk gekozen voor meerdere masten van het
kleine type.
Water in de voegen. Ten aanzien van het watermanagement zijn er bij
de afronding van dit masterplan te weinig gegevens bekend om concrete
uitspraken te doen. Op plaatsen waar afwateringssloten in de ruimte van de
voegen noodzakelijk zijn worden ze uitgewerkt met begroeide randen.
De voegen naast de tuinclusters ten westen van de vallei van de Koude Beek
nemen een bijzondere plaats in. Ze vervullen een actieve rol in het waterbeheer.
Enerzijds zorgen ze er voor dat de tuinen voldoende gedraineerd worden,
anderzijds functioneren ze als overstromingsgebied voor de Koude Beek. Dit
betekent dat er in deze voegen ruimte is voor wateropslag en dat de begroeiing
in de voeg geschikt moet zijn voor deze wisselende waterstand.
Fietsenstalling. In de voegen zullen op strategische plekken groepjes
‘fietsnietjes’ geplaatst worden. Elk groepje biedt ruimte aan ca 20 fietsen. Wat
betreft het model wordt gebruik gemaakt van het in Antwerpen gebruikelijke
type.
Fiets (eco) tunnel. Essentieel in de verbinding van Ruggeveld en BoterlaarSilsburg is de realisatie van de fiets(eco)tunnel.
De tunnel wordt een ruime, gelijkvloerse tunnel, met ruimte voor het fietspad
en de Koude Beek. De tunnelmond is verbreed, maximaal uitnodigend en met
voldoende zicht op de eventueel op het maaiveld gelegen trambaan.
Vanuit ecologische motieven is het talud van de beek licht hellend (verhouding
hoogte / breedte 1: 4) met een natuurlijk begroeide ondergrond. De tunnelmond
wordt omzoomd met ruige vegetatie, bij voorkeur een laag kruiden en
struikgewas waarlangs de dieren naar de tunnel worden begeleid.
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Informele activiteiten

niet langs de paden

maar op de paden

niet wijkend

maar parallel

verbreden paden

hoe een knik gemaakt?

niet afgeknot

maar in zijn geheel

samenkomst van drie paden

geen extra knik

maar inlijn

niet alleen bomen langs het pad

maar ook interferentie tussen bomen en pad

bomen en paden

meubels in de voeg

klassiek: parallele opstelling
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ONTWERP RICHTLIJNEN PADEN
Het gedetailleerde ontwerp voor de ligging en vorm van de paden volgt uit
de combinatie van de ‘connect-the-dots’ strategie en een aantal aanvullende
ontwerprichtlijnen die hiernaast zijn geïllustreerd.
-

Informele activiteiten die een harde ondergrond vragen worden niet
apart, naast de paden voorzien, maar kunnen op de paden plaatsvinden
die voldoende breedte hebben. Denk hierbij aan bepaalde spelen, het
opstellen van kraampjes, eventueel aan te leggen voorzieningen voor
barbecue, zit- en speel elementen, etc..

-

Paden hebben parallelle randen

-

De paden zullen een verandering van richting maken als ze de rand
van een voeg raken. Deze knik wordt vormgegeven zoals in het diagram
aangegeven: er vindt geen toevallige versmalling van de paden plaats.
De volle breedte blijft gehandhaafd tot bij de knik.

-

Waar paden de rand raken bij de entree naar een aangrenzende functie,
wordt de geometrie zo gekozen dat er geen extra knikken in de rand van
het pad vereist zijn.

-

Bomen kunnen op de paden geplaatst worden. Er wordt daarbij altijd
rekening gehouden met eisen ten aanzien van fietsroutes en
toegankelijkheid voor auto’s en vrachtwagens. Ook verkeersveiligheid
mag niet in het gedrang komen.

-

Voor met name het zitmeubilair wordt de ontwerper gevraagd verder
te reiken dan de klassieke opstelling van banken of zitelementen parallel
aan de rand van het pad. Deze opstelling wordt niet afgewezen maar
mag worden aangevuld met meubilair dat een grotere confrontatie met
de paden en de bezoekers van het Park aangaat. Denk hierbij aan haaks
of schuin op het pad, halve of hele overlap, meubilair op onverwachte
plekken (voorbeeld: eind van het pad bij de knik).

LINKERPAGINA:
Ontwerprichtlijnen padennetwerk
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1.5

3.0

Hekwerken:
Rondom de velden ligt een 3m zone behorende bij de velden. De 3m zone wordt begrensd door een 1m hoge balustrade. Achter de
balustrade ligt rondom de velden een 1,5 m brede zone voor publiek, de 1,5 zone wordt begrensd door een 2m hoog hekwerk.

Minimaliseer hekwerken:
beperk waar mogelijk de hoeveelheid hekwerken: intergreer de ballenvangers in de 2m hoge hekwerken.
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HAGEN EN HEKWERKEN
In het gehele park wordt gebruik gemaakt van één robuust type hekwerk in
de kleur zwart. De hekken kunnen verschillen qua hoogte, uitvoering van de
bovenrand (leuning of niet) en maaswijdte van het hekwerk.
Voor de sportvelden worden een aantal specifieke maatregelen gevraagd.
Sportveldafrastering. Rondom de sportclusters staat een 2m hoog hek dat
ongewenst gebruik voorkomt. Het hekwerk is van het type staafmathekwerk
met rechthoekige staanders, kleur zwart.
Speelveldafscheiding. Rondom de afzonderlijke speelvelden staat een ca
1m hoog hekwerk, staander en leunbuis zijn van een stalen gegalvaniseerde
rondbuis gemaakt, natuurkleur. Eventueel gewenste bespanning of beplating
heeft de kleur zwart.
Ballenvangers. Achter de doelen staan de ballenvangers met een hoogte van
6m. De ballenvangers zijn waar mogelijk geïntegreerd in de veldafrastering.
De ballenvangers zijn opgebouwd uit enkel verticale staanders. De bespanning
van de vrijstaande ballenvangers gebeurt met een zwart PE net, in de
geïntegreerde situatie met een zwart staafmathekwerk.
Haag Volkstuinen. In het masterplan worden twee programmakamers, de
volkstuinen en de begraafplaats voorzien van groene hagen. De twee clusters
binnen het nieuwe volkstuin complex worden omzoomd met een haag van
Beukenhaag (Fagus Sylvatica) waarmee een uniform beeld wordt gecreëerd.
Om de scheiding tussen privé en openbaar ook in de periode van de aanplant en
groei te verzekeren wordt de haag aangeplant rond een gaaswerk. Zowel haag
als gaaswerk zijn 1,60 m hoog.
Haag Begraafplaats. De begraafplaats is momenteel omzoomd met een
hoge coniferenhaag. Dit type haag is vier seizoenen per jaar groen. dit zorgt
onafgebroken voor intimiteit, maar het ontbreken van verandering en variatie
gedurende de seizoenen is een zwakte. Op termijn zal de huidige haag
vervangen worden door een Beukenhaag (Fagus Sylvatica). De maximale
hoogte van de nieuwe haag bedraagt 2m. Met deze haag zal de intimiteit van de
begraafplaats behouden blijven omdat ze in de winter haar blad niet verliest.
De haag zal qua beeld echter beter aansluiten met de natuurlijke aanleg van de
voegen in het park . De haag omringt de begraafplaats volledig, zo ook langs
de aanliggende private kavels. Op de grenslijn tussen de begraafplaats en de
reservatiezone volgt de nieuwe haag de RUP grens.
Nieuwe hekwerken voor de begraafplaats zijn van bovengemiddelde kwaliteit,
kleur zwart.

LINKERPAGINA:
Ontwerprichtlijnen hekwerken

groene hagen
hekwerken

167

SPEELBOS
De inrichting van het speelbos is gericht op het prikkelen van spel en fantasie.
Binnen het cirkelpad worden meer spelelementen toegevoegd, buiten de ring
wordt de natuur maximaal gerespecteerd. Het cirkelpad ligt lichtjes opgetild
ten opzichte van het maaiveld en wordt gematerialiseerd in duurzaam hout.
Het pad is een ‘gesloten circuit’ en hoeft niet te wijken voor een boom: de boom
mag midden in het pad staan.
Het benutten en versterken van aanwezige kwaliteiten in het bestaande
bos (bomen en boomgroepen, water, verschillende types ondergroei) wordt
aangemoedigd. Liggende stammen, takkenhopen, heuvels en putten vormen
een prima spelaanleiding. Toevoegingen als een (door clubs gebouwde)
toegangspoort (om in te spelen), een uitkijktoren, een loopbrug, een
groentunnel, een schuilhut,… worden aangemoedigd. Deze extra’s hebben een
natuurlijk uiterlijk en zullen niet leiden tot een speeltuinachtige, kunstmatige
omgeving.
De educatieve (en de plezierige) kwaliteiten van de aanwezige flora en fauna
zullen waar mogelijk verrijkt, aantrekkelijker en zichtbaar gemaakt worden.
Gedacht wordt aan nieuwe aanplant van inheemse eetbare vruchten (bramen
en frambozen, aardbeien, kruisbessen….), met het maken van een amfibieënen reptielenpoel en het uitbreiden van beplanting die vogels en vlinders
aantrekt.
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KAMERS
Binnen Park Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg zijn drie parkings voorzien. De
centrale parking in het noorden biedt maximaal ruimte aan 800 voertuigen. De
twee kleinere parkings in het zuiden bieden plaats aan respectievelijk 40 en 50
wagens.
Parking Noord: parksfeer. Het ontwerp voor de grootste parking is door het
formaat sterk onderscheidend ten opzichte van de twee kleinere. De ambitie
voor de centrale parking op Ruggeveld is om direct bij het binnenrijden de
parksfeer te ervaren. Deze parkbeleving kan op verschillende manieren
geënsceneerd worden. Bijvoorbeeld door kleine plukjes groen te spreiden
over de volledige oppervlakte of door alle beplanting te verzamelen in één
of twee grote groene plekken. Deze laatste optie opent meer mogelijkheden
voor dubbelgebruik (evenementen, sportactiviteiten). De finale keuze zal in
de uitwerking van de parking bepaald worden en is mede afhankelijk van de
‘footprint’ van het sportcomplex .
Bestrating. De parking(s) worden bestraat met een gebakken klinker in een
donkere tint die in kleur aansluit op het grijs van de betonnen paden.
Verlichting. Het plaatsen van verlichting (aantallen, hoogte mast en dergelijke)
wordt bepaald in samenhang met het definitief ontwerp van de parkings.
Verlichtingselementen op alle parkings zijn leden van de familie van
verlichtingselementen zoals die in het gehele park gebruikt worden. Voor de
grote parking geldt dat primair verlicht wordt met de standaard elementen
maar dat een aanvullende en afwijkende verlichting, geïntegreerd in het
ontwerp mogelijk is.
Rand. De overgang van de parking naar de voegen zal vloeiend verlopen,
bezoekers kunnen op gemakkelijke wijze van parking naar voeg lopen.
Fietsenstalling. Op de parking is ruimte voorzien voor een overdekte
fietsstalling die ruimte biedt aan 250 fietsen. Dit programmaonderdeel mag
ook in het volume van het sportcomplex opgenomen worden. De overkapping
van de stalling bestaat uit een in eenvoudig geometrie opgetrokken, slank
gedimensioneerd betonnen dak. De fietsnietjes onder de overkapping zijn gelijk
aan het model dat in de voegen geplaatst wordt.
Parking Zuid: Peter Benoitlaan. De parking langs de Peter Benoitlaan biedt
plaats aan 49 auto’s. Ze wordt - indien de grondwaterstand dit toelaat - verdiept
aangelegd om het zicht op de vallei te vrijwaren. De parking wordt bestraat
met gebakken klinkers en watert af naar een verdiepte grasstrook die rondom
de parkeerplaats wordt aangelegd. De parking wordt van de Peter Benoitlaan
gescheiden door een Beukenhaag met een hoogte van ca. 1m20.
Verlichtingselementen op alle parkings zijn onderdeel van de familie van
verlichtingselementen zoals die in het gehele park gebruikt worden.
Parking Zuid: Ruggeveldlaan. De kleinste van de drie parkings is in
materialisering en verlichting gelijk aan de overige twee. Bestrating met een
donkere gebakken klinker en verlichting conform de gestelde voorwaarden.
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BEGRAAFPLAATS
De begraafplaats is een typisch voorbeeld van een programmakamer met een
eigen identiteit. De begraafplaats is in gebruik afwijkend ten opzichte van het
overige ‘vrijetijds’ programma binnen het park. Een voeg van ca. 20m breed en
een nieuwe Beukenhaag scheiden het enthousiast en luidruchtig voetbalplezier
van de verstilde contemplatieve ruimte van de begraafplaats. Ook de interne
padenstructuur is in vormgeving afwijkend en eigenzinnig.
Haag. Op termijn zal de huidige haag vervangen worden door een Beukenhaag.
Zie “beeldkwaliteit hagen”.
Paden. Om de padenstructuur binnen de begraafplaats af te maken wordt een
nieuw pad aan de binnenkant van de haag voorzien. Hiermee is een rondgang
op de begraafplaats mogelijk. De afwerking van het nieuwe pad is gelijk aan de
bestaande paden.
Entree. De ontsluiting van de begraafplaats voor ceremoniewagens en logistiek
verkeer gebeurt via een route vanaf de Ruggeveldlaan tot aan de hoofdentree
van de begraafplaats (twee richtingen). Deze route wordt op een hoogwaardige
wijze aangelegd met groen en bomen, conform de inrichtingsprincipes voor de
voegen.
VOETBALVELDEN
De voetbalvelden vormen qua beeld een contrast met de voegen: open lege
speelweides met kort geschoren grasmat of kunstgras.
De zuidelijke voetbalvelden worden ingeplant op het tracé van een bestaande
afwateringssloot die in de huidige situatie onderdeel uitmaakt van het
drainagesysteem voor de voetbalvelden en de atletiekbaan. Deze sloot zal bij
de realisatie van de zuidelijke velden verplaatst worden en een plek krijgen
in de voeg tussen de velden en de atletiekbaan. Bij het uitwerken van het
uitvoeringsontwerp dient onderzocht te worden of het haalbaar is om de
afwatering ondergronds te realiseren.
Voor het uitvlakken van het terrein waarop de speelvelden komen te liggen zijn
er twee mogelijkheden: ofwel aarde toevoegen ofwel aarde verwijderen. Bij het
verwijderen van aarde bestaat de optie om de velden iets verdiept aan te leggen
ten opzichte van de oost-west dreef, wat gezien wordt als een interessante
ruimtelijke kwaliteit.
Verlichting. Elk veld krijgt een zestal aanlichtpunten: op de hoeken en vanaf
de middenlijn van het veld. Verlichtingselementen maken onderdeel uit van de
familie van verlichtingselementen zoals die in het gehele park gebruikt worden.
Indien er binnen hetzelfde gamma geen geschikte armaturen gevonden
kunnen worden wordt minstens gestreefd naar een model met gelijkaardige
vormgeving en kleur (zwart).
MASTER SCHMIDT HOEVE
In het masterplan is volop rekening gehouden met de huidige landschappelijke
kwaliteiten rondom en het historisch karakter van de Master Schmidt Hoeve.
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De huidige omgeving van de hoeve wordt gekenmerkt door een kronkelig
karrenspoor, open recreatieve weides met een ecologisch zeer waardevolle
houtkant. ‘Deze bestaat voornamelijk uit meidoorn, aangevuld met vlier,
zoete kers, veldesdoorn, mispel, zwarte els, sleedoorn, hondsroos en wilde
peer. Deze laatste soort is extra bijzonder doordat er slechts een twintigtal
vindplaatsen gekend zijn in Vlaanderen.’ (bron: Opmaak van een vegetatiekaart
voor het projectgebied Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg Eindrapport, februari
2010).
Het masterplan zet in op een vrije schikking van clubgebouwen en omzoomde
buitenruimtes waardoor gevarieerde, intieme en levendige ruimtes ontstaan in
het hart van het park.
De cluster Master Schmidt Hoeve zal niet geïsoleerd in het park komen
te liggen. De nabijheid van het evenementplein zorgt ervoor dat het
historisch hart samenvalt met het nieuwe centrum van het park. De, aan
het evenementenplein gelegen, luifel boven de rolschaatsbaan is zodanig
geplaatst dat vanaf het plein de zichtas richting Master Schmidt open blijft.
Hierdoor ontstaat een visuele vervlechting tussen de cluster en omgeving. Het
openhouden van de zichtas definieert mede de beeldkwaliteitseisen voor de
luifel (zie beeldkwaliteit gebouwde objecten).
ATLETIEKBAAN
Gebouwde objecten. De aan de rand van de vallei gelegen atletiekbaan blijft
binnen dit masterplan ongewijzigd. Aan de noordzijde van de 100m baan wordt
een nieuwe tribune voorzien (de beeldkwaliteit van de tribune wordt beschreven
onder het hoofdstuk “clubgebouwen”). De bestaande kantines / kleedkamers
en opslagruimte zullen deels gesloopt en mogelijk verbouwd worden. Ook voor
deze aanpassingen gelden de beeldkwaliteitseisen zoals beschreven onder het
hoofdstuk “clubgebouwen”.
Aanplanting. De ruimtes ten oosten en ten westen van de atletiekbaan mogen
verdicht worden door het aanplanten van nieuwe bomen als een overgangszone
naar de vallei. Een dergelijke aanpak zal de ruimte rond de baan sterker
definiëren.
HONDENCLUBS
Aan de noordoost rand in Ruggeveld is ruimte voorzien voor drie hondenclubs.
Voor de omgang met het groen, de hekwerken, de hagen en de gebouwde
objecten gelden de algemene eisen ten aanzien van beeldkwaliteit.
WOONWAGENTERREIN
Het woonwagenterrein krijgt een groene, parkachtige kwaliteit.
Bestaande groene randen worden maximaal gerespecteerd.
De bufferzone langs de vallei wordt beplant met een gesloten en gelaagde
beplanting conform inrichting van de vallei: niet systematisch ingeplante
streekeigen bomen, deskundig aangelegd en in stand gehouden.
Open ruimtes binnen het terrein krijgen een kwalitatieve groene inrichting.
Daar waar de ruimte beschikbaar is wordt gekozen voor boomsoorten van
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eerste grootte: bijvoorbeeld elke hoek één strategisch geplaatste boom.
Rondom het terrein kan een afsluiting worden voorzien type staafmathekwerk
met rechthoekige staanders, kleur zwart, maximaal 2m hoog.
Rondom de percelen kan een afsluiting worden voorzien type staafmathekwerk
met rechthoekige staanders, kleur zwart, maximaal 1,5m hoog gecombineerd
met levende hagen bijvoorkeur Beukenhaag (Fagus sylvatica), maximum hoogte
1,5m.
Overgang van het perceel naar de straat met dezelfde Beukenhaag (Fagus
sylvatica). Ten aanzien van overgang perceel / weg zal altijd voldoende
manoeuvreerruimte voor het plaatsen van de woonwagens beschikbaar zijn.
Bestrating van de wegen ter ontsluiting van de percelen geschiedt met een
gebakken klinker in een donkere tint die in kleur aansluit op het grijs van de
betonnen paden in de voegen.
Wegen hebben een vormgeving die incidenteel zwaar vrachtverkeer mogelijk
maakt. Daar waar noodzakelijk worden groenstroken langs de weg ter
bescherming van auto- en vrachtverkeer, voorzien van wapening.
Het plaatsen van verlichting wordt bepaald in samenhang met het
definitief ontwerp. Verlichtingselementen zijn onderdeel van de familie van
verlichtingselementen zoals die in het gehele park gebruikt worden.
Beeldkwaliteit dienstgebouwen en aanbouw zijn conform omschrijving in
RUP en sluit aan bij de beeldkwaliteit voor clubgebouwen. Materiaal hout,
eenvoudige detaillering.
VOLKSTUINEN
Het voorontwerp biedt ruimte aan twee clusters van tuinen die worden
gescheiden door brede voegen. In deze voegen zijn wadi’s aanwezig die zorgen
voor de afwatering van de tuinen en tevens ruimte bieden aan de beek om
buiten haar oevers te treden.
Paden. Binnen de clusters is een padensysteem ontworpen dat het mogelijk
maakt een rondje te lopen door het complex. Er is per cluster één doorgaand
pad richting vallei van de Koude Beek.
De paden worden opgebouwd door twee karrensporen van één meter breed
met in het midden een begroeide strook van eveneens één meter breed. De
paden worden verhard met gebroken schelpen. Om de tuinen ook bereikbaar
te maken voor mindervalide mensen wordt de halfverharding verstevigd met
gravel. Het schelpenpad behoeft verder geen kantopsluiting.
Hagen. De twee clusters binnen het nieuwe volkstuincomplex worden omzoomd
met een haag van Beukenhaag (Fagus Sylvatica) waarmee een uniform
beeld wordt gecreëerd. Om de scheiding tussen privé en openbaar ook in de
periode van de aanplant en groei te verzekeren wordt de haag aangeplant
rond een gaaswerk. Zowel haag als gaaswerk zijn 1.60 m hoog. De tuinen
worden onderling gescheiden door een natuurlijk en duurzaam hekwerk van
kastanjehout met hoogte 1m.
Langs de padzijdes van de tuinen wordt iedere tuinder gevraagd een 1 m brede
bloemenstrook te voorzien met planten met een maximale hoogte van 60 cm.
Deze bloemenstrook kan ingevuld worden met éénjarige of vaste planten.
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Binnen dit samenhangend beeld hebben de tuinders alle vrijheid voor de
overige inrichting van de tuinen.
De tuinhuisjes worden altijd in paren zij-aan-zij geschakeld en aan de
achterzijde van de tuinen geplaatst. De afmetingen van de huisjes zijn 2,40 m x
2,40 m. De onderlinge tussenafstand mag niet groter zijn dan 70 cm. Hierdoor
bestaat nog wel de mogelijkheid onderhoud te plegen maar zullen ze visueel
als één geheel overkomen. De huisjes worden opgebouwd uit blank hout
en hebben een zadeldak. De nok van het dak is niet hoger dan 3 m. Overige
bouwwerken die op de gemeenschappelijke terreinen geplaatst kunnen worden
dienen - met uitzondering van de afmetingen - aan dezelfde beeldkwaliteiteisen
te voldoen.
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CLUBGEBOUWEN
Het realiseren van nieuwe clubgebouwen vormt een belangrijk sluitstuk
in de parkaanleg. Omwille van het groot aantal verhuisbewegingen die het
masterplan teweeg brengt zal een groot deel van de bestaande clubhuizen
afgebroken en vervangen worden door een nieuwbouw.
De clubgebouwen zijn niet alleen de visitekaartjes van de verenigingen maar
zijn ook beeldbepalende elementen in het park. Om te vermijden dat elk
clubhuis anders wordt vormgegeven wenst de stad dat er een aantal principes
geformuleerd worden die bepalend zijn voor de architectuur van de gebouwen.
De stad kiest voor een eenvoudige maar hedendaagse vormgeving.
Dit hoofdstuk beperkt zich tot de beschrijving van de beeldkwaliteit van de
gebouwen. De richtlijnen voor oppervlakte, aantal bouwlagen, dakhelling, e.d.
werden opgenomen in het RUP Ruggeveld Silsburg.
De ontwerpvoorstellen voor de inplanting van de clubhuizen kunnen gevonden
worden onder het hoofdstuk ”uitwerking park” en zijn het resultaat van het
participatietraject met de gebruikers en de stadsdiensten.
Ons voorstel voor de clubhuizen kan begrepen worden als een “familie” met
verschillende “familieleden”. Ongeacht de functie, de vorm en de oppervlakte
zijn er een aantal kenmerken die steeds terugkeren. Tussen de familieleden
onderling is er echter nog heel wat ruimte voor variatie.
De basis van alle clubhuizen is een balkvormig volume met een verticale
houten gevelbekleding in natuurkleur (buitenschil). Een houten draagstructuur
ligt voor de hand omwille van het lage gewicht en de voordelen die deze biedt
wat betreft isolatie, maar is geen verplichting. De binnenmuren mogen ook
opgetrokken worden uit traditioneel metselwerk. Aan de onderkant wordt
de gevel afgewerkt met een betonnen plint met een hoogte van 30cm (deze
beschermt de houten bekleding tegen opspattend water). De dakrand wordt
afgewerkt met een smalle houten lat of zinken kraal.
De nieuwe clubhuizen rond de cluster Master Schmidt Hoeve vormen een
uitzondering. Ze worden uitgevoerd met een gevelbekleding in rode handvorm
baksteen met een dak in rode of zwarte pannen of leien. De clubhuizen hebben
steeds een hellend dak, de dakhellingen werden vastgelegd in het RUP. De
raamopeningen hebben beperkte afmetingen. Ze mogen afgesloten worden
met houten luiken.
De dakvorm is gebaseerd op het archetype van het zadeldak. Van de ontwerper
wordt verwacht dat variaties op dit archetype zullen worden ontworpen.
Combineren van verschillende dakhellingen, het schuin leggen van de noklijn,
dakkapellen zijn toegelaten. Dakvlakramen zijn toegelaten. Zonnepanelen
worden gericht op het zuiden en in één rechthoekig vlak verzameld.
De luifel voor de rolschaatspiste wordt geconcipieerd als een plat dak. Omdat
we het doorzicht naar de Master Schmidt Hoeve vanaf het evenementenplein
maximaal willen houden, vinden we het belangrijk dat de draagstructuur en de
luifel een slank karakter hebben (bvb. stalen kokerkolommen). Bij het bepalen
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van de hoogte van de luifel wordt ervoor gezorgd dat de Master Schmidt hoeve
zichtbaar is vanop het evenementenplein.
De stootranden rond de piste worden aan de buitenzijde afgewerkt met een
zwart plaatmateriaal. Indien het economisch haalbaar blijkt om de stootranden
mobiel of neerklapbaar te maken, kan de luifel ook gebruikt worden voor
andere evenementen.
Dakvorm. Een dakhelling is overal toegelaten, behalve voor de clublokalen aan
het evenementenplein, waar alle daken plat zijn. Vanaf 50m2 verplicht het RUP
een groendak toe te passen. In de praktijk betekent dit dat alle clubhuizen zo’n
groendak zullen hebben.
Overdekte buitenruimte, overkragingen en afdaken. Losse afdaken tegen de
houten buitenschil zijn niet toegelaten. De overdekte buitenruimtes worden
gearticuleerd als een uitholling van het basisvolume. De gevelvlakken die na
de uitholling binnen het basisvolume vallen (de binnenschil) wordt uitgevoerd
in een glad plaatmateriaal met een contrasterende kleur (vb. geschilderde
garantiemultiplex).
Raamopeningen. Kleine raamopeningen bevinden zich steeds in het gevelvlak
van de buitenschil. Ze hebben bij voorkeur een vast raamkader, deze zijn het
minst inbraakgevoelig. Grote raamopeningen en deuren kunnen zowel in het
gevelvlak als verdiept uitgevoerd worden.
Inbraakbeveiliging. De grote raamopeningen mogen beveiligd worden met een
lichtmetalen transparant rolluik (type juweliershek). Het transparante rolluik
heeft als voordeel dat het interieur ook in gesloten toestand zichtbaar is van
buiten, waardoor inbrekers snel opgemerkt kunnen worden.
Clublogo’s en signalisatie. Het aanbrengen van clublogo’s tegen de gevels van
de clublokalen is toegelaten. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van losse
letters en logo’s die op de gevel worden gemonteerd. Er wordt gekozen voor
één uniforme oplossing voor het hele park. Voor verdere ontwerprichtlijnen
(lettertype, kleuren, afmetingen) wordt verwezen naar de huisstijlgids van de
Stad Antwerpen, hoofdstuk signalisatie.
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