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Het projectgebied omvat het (potentJde) recreatJeve kemgebied, zijnde de Plage, de Robinsontuin, camping de Molen, het 
zwembad en dt> Jachthaven . Aange21en de mbedding m de orngeving en een goede ontsluttmg enorm bdangrtJk LS, worden de 
huid1ge overgangen naar de aanslwtende omgeving mee opgenornen in het onderzoek. Dit is de parkstrook ten zwden van de 
Royal Yacht Club van Belgie en de eerste strook van het Esmoreitpark langsheen de Gloriantlaan 



Aanleiding 

Sint-Anneke Plage heetl aan grandeur en aantrekkmgskracht verloren. De sector die luer 
waarschiJnhJk het meest onder hJdt 1s de horeca. Z1j zijn clan ook al 1aren vragende partiJ voor 
het ondememen van actie en eigenlijk de initiele aanJeiding waarom de stad dit onderzoek 
aanging. volgens de hu1dige gewestplanbestemming is de horeca vanclaag genstigcl m een zone 
voor dagrecreatie. Horeca is een activiteit die billllen deze bestemming slechts als nevenfunctie 
toelaatbaar 1s. Door de bestemming te herbek.ijken via een numteltik uitvoenngsplan (RUP), en de 
horeca bijgevolg rechtszekerheid te geven, kunnen de onclememers terug gaan investeren in hun 
zaken. 

De horeca is steeds vragende partij geweest om dit te bek.ijken binnen een ruimere vis1e op de 
Scheldeboorden. Daar sluit de vraag aan bij het project van Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z). 
Zij bereiden in het kader van het Sigmaplan de dijkverhoging voor te Linkeroever Het te verhogen 
deel op grondgebied Antwerpen gaat van Burchtse Weel tot aan het Sint-Annabos. W &Z lid door 
OMGEVING cvba, SBE nv en Royal Haskonmg een v1s1enota mtwerken als leader voor de werken. 
De dijk zal over de volledige lengte toeganke!J_jk zijn voor recreatief m edegebruik inclusief het dee! 
tussen de _jachlhaven en de Scheide. D1t zal de verbinclmg tussen de voetgangerstunnel en de Plage 
grondig verbeteren.. waardoor de (mentale) afstand drastisch verkleint. 

De voorbiJe jaren liep eveneens een zoektocht naar een locatie voor een nieuwe stadscarnping. 
M1ddenviJver kwam als beste keuze uit hd onderzoek. Naast locatJe voor de meuwe stadscarnping 
zal deze site ook ingezet worden voor festivals. In 2017 zal een RUPhet meuwe kader vom1en voor 
de act1v1te1len op :tvliddenvijver Campmg De Molen, gelegen aan Sint-Anneke. komt clan vrti en 
kan worden herontwikkeld. Deze herontwtkkelmg biedt rnogelij

k
heden voor het verder aurnct1ef 

rnaken van het gebied. 

Ook de verschillende _1achthavenclubs van Lmkeroever vonden elkaar. Ze dromen van een actieve 
_jachthaven rn et goede infrastructuur voor de v 1er clubs. 

Bovenstaande mitiatieven dwdden de nood aan een gei:ntegreerde visie als kader voor toekomstige 
ontwikkelingen op Smt-Anneke Plage 

Het ontwerpend onderzoek rond Sinl-Anneke Plage werd in 2014 opgestart en in eerste instantie 
overlegcl met de horeca4D. ln 2Ul.5 werd het tol clan toe gevoerde onderzoek gebundelcl tot een 
voorontv,erp masterplan •. Dit werd deze keer bespr0ken met alle stakeholders O en er werd 
advies ingewonnen van de districtsraad, de Gemeentelijke Comm1ss1e voor RuirnteliJk Ordening 
(GECORO) en de Adv1esraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu . .\ntwerpen (ADOMA). Orn 
meer duidelr_1khe1d te kr1Jgen naar gewenste mvulling van het geb1ed orgamseerde de stad m het 
voorJaar van 2016 een enqucte &. Met de adviezen en de resultaten van de enquete ging de stacl 
door middel van verschillende werkgroepen aan de slag orn de 1deeen te verfijnen tot gedragen en 
haalbare principes Deze werden in de zomerperiode van 2016 nog een laatste keer afgetoetst met 
de stakeholders Het resultaat is voorliggen<l definitief ontwerp e 

2014 

outwe.!.E..c td oude1zoek _ _ 
(lhemati::; he) wtrkgroepen 

2015 

advies cbstnctsraad 

2016 

------► 

advies GECORO 

advies ADOMA 
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Enquete 

Rond de paa,;vakant1e van 2016 werd een online-enquete georganiseerd. Hierin werd gepetld naar 
het unago van de plek, naar de redenen waarom mensen vandaag wel, of net niet naar de Plage gaan, 
en naar de toekomstwensen. 

Bijna 1800 mensen gaven hun mening De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was ..JX _jaar met 
een nagenoeg geli_jke ver,leling tussen mannen en vrouwen. 38% 1s afkomstig van Lmkeroever. 
43% uit an.dere J\ntwerpse clistricten en nog eens 1 � o van buiten de stad Antwerpcn. Bet merencleel 
van de mvullers brengt af en toe een bezoe�1e aan de Plage. 43% van de mvullers komt mm1maal l 
keer per week lot wekelijks naar de Plage. 31 % ongeveer v1er keer j'er _1aar. Een groot dee! van de 
invul!ers komt wel eens met de fiets (53%) of le voet ( 44%) naar de Plage .. --1:2% komt wel eens met 
de wagen en nog eens 20° o met het openbaar vervoer. 

Wal opvalt is het nostalgische gevod <lat de mensen assooieren met de Plage. Velen kennen de plek 
van toen ze klem waren, van t'en Uit.stap met fam il1e of vnenden. Zt> hechten dan ook veel waarde 
aan het authentieke karak-ter Vandaag gaan bezoekers vooral naar de Plage voor de rust en het 
groen. Ze gaan er wandelen of brengen een bezoek aan de horeca. 

Bijna de hell't van de ondervraagtlen VIndt het geb1ecl onvoldoencle gekend, en 70% van de invullers 
vindt cl.at de Plage meer gepromoot mag wor<len. Wat betreft de invulling van de twee percelen 
die m de toekomst vnJkomen, gaven de deelnerners voorketrren rnee zoals weergegeven op de 
lm.kerpagma. 

Staclsontwikkelmg I Ruunlt' I Masterplan Smt-Anneke 9 



tekorten tekortzones 

tekorten <"n tekortzones op :;tadsdeelmveau 

10 



Voorzi enin genanalyse 

De stad voercle een voorzieningenanalyse uit voor Linkeroever_ Hierin komen volgende therna's 
aan bod· dernografie, wonen, welziJil, rnorfologie, rnobil1leit, nulreu en lokale voorzieningen 
(onbebouwd en bebouwd). Wat volgt is een beknopte samenvatting van de conclusies. 

Linkeroever is een stadsdeel met een relatief lage bevolkingsdichtheid Er wonen opvallend rneer 
65 plussers (10% ten opzichte van de stad Antwerpen). en minder gezinnen met kmderen. Het 
percentage sociale woningen op Linkeroever is hoog (47,2° 0 ten opzichte van 10,l�o in de stacl 
i\ntwerpen). Lmkeroever IS het rneest groene stac!scleel van de stad 1\ntwerpen (61,5% ten opzichte 
van 30% in de stad Antwerpen). 

Het gebied tussen de Halewijnlaan. Blancefloerlaan. Gloriantlaan en Charles De Costerlaan 
IS een bu1tenbeentje Het gebied heeft een zeer hoge werklooshe1dsd.ruk, een hoger percentage 
aan langclurige werklozen, een hogere leerlinguitval en een hoger percentage aan alleen lager 
gecliplomeerden ten opzichte van de stad Antwerpen. IIet netto-mediaan ink.omen van de inwoners 
1s zeer laag en de kansarmoede-index hoog. 

Aan volgende voorz1eningen 1s een lekort op Linkeroever een (mini) supermarkt op buurtniveau. 
een hondenloopzone en huisarts op wijkniveau en een futfru1L11 te op stadsdeelniveau. Voor volgende 
voorzieningen geeft de kaart tekortzones aan op Linkeroever jeugdwerk op buurtniveau, een 
dienstencentrum op wijkruveau en een _1eugclhms-centnnn en een zwem bad op stadsdeelruveau. 
Voorzieningen waar zowel een tekort aan is. als waar een tekortzon<' voor is lerug te vinclen op 
Linkeroever zijn een basisschool voor 35U leer\ingen. kinderopvang met 85 plaatsen, een bakker, 
slager en een bank op buurtniveau. Op wijkniveau zijn er geen voorzierungen waaraan een tekort is 
en waarvan tekortzones terug te vmtlen zijn. Op stadsdeelniveau heeft Linkeroever een l<'kor1 aan 
volkstuinen en ook tekortzones. 

Van volgende voornerungen zijn geen tekorten oftekortzones op Linkeroever: 
buu rt woonbuurl, openrum!e, speelterrein. buurtsportterrem. apoth.eek 
wijk. wi_1k open ruimte (> :5 hectare). tanclarts. supermarkt 
statlscleel · staclsdeel open ruirn te (> 10 hectare), m 1ddenschool, deelt1j ds kunstonclerwijs MllZlek 
en Beelcl, bibliotheek, cultuurcentrum, stadskantoor, politiekantoor en recyclagecentnun 

Aangezien we Sint-Anneke Plage beschouwen als een recreat1eve plek met een bovenlokaJe 
aantrekkingskracht ziJn voomamelijk cl<? voorzieningen waar een tekort aan is of waarvan een 
tekortzones aanwezig is op stadsdeelniveau interessant (zie figuur linkerpagma). 
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Context 

Het strntegisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA - 20fl6) stelt het verbeteren van de 
relatie van de stad met haar rivter voorop. Als voorbeeld voor de toensllsch en recreatieve potentie 
van de stroom wordt onder andere verwezen naar het verbeteren van de toegankel�ikheid van de 
Scheldeboorden. Daann bevmdt zich ook het Sint-Annastran<l_ dat als eruge natuurlijke strand 
in Antwerpen behouden moet blijven en mgeschakeld kan warden 111 een recreatief netwerk. Bij 
het verder wtbouwen van de recreatievoorzieningen is het belangrijk de bestaancle open ruimte 
niet vercler aan te tasten. maar de beleving ervan juist le vergroten. De Scheldeboorden vormen 
een belangnjk ecologisch systeem m de stad. In functle van het beter benutten van de recreatieve 
rnogelijkheden en het in stand houden van de natuurwaarclen dringt een herstructurering van 
omgeving De Molen 21ch op. Een centrale fietsers- en voetgangersbrug, eventueel aangevul<l met 
watertaxi"s of waterbussen moeten een fys1eke en functionele verbindmg leggen tussen beide 
Scheldeoevers Wal de omgeving van de Jachthaven betreft is het belang

rijk verder te onderzoeken
hoe de l.valiteit van de openbare ruimte kan verbeleren, alsook de verbmclingen met de anclere 
voorz1enmgen. 

De verschilJende beJeidsdocumenten die sm<ls het strategisch rwmtel1jk structuurpJan Antwerpen 
(2006) zijn opgemaakt. gaan luer verder op in. 

De principes voor Lmkeroever werden verder onclerzocht in het Ontwikkelingsconcept Scheldepark 
(:21108). De recreatieve poientle van de groengeb1eden op Lmkeroever kornen m deze stud1e dmdel1jk 
tot uiting. Mocht dit gebied funct10neren als een geheel, gekoppeld aan een leesbare en logische 
paclenstructuur, met duicleliJke toegangen_ zou de stacl een Scheldepark rijker ZJJn Het 'rondje orn 
Linkeroever' leidt langs het hart van het park.. maar evengoed langs de natuurlijke Scheldeoevers 
met zicht op de recle 

Op basis van de ontwtkkelmgsv1sie vemchtte de stad ontwerpend onderzoek 0111 de potent1es 
van de Scheldeoevers van Link.eroever bloot te leggen. Over Sint-Anneke Plage werd volgende 
geconcludeerd: Smt-1\nneke is een bovenlokale recreatieve aantrekkingspooJ binnen h.::t StedeJijk 
Deltapark. Een ·ster'. Deze wordt uitgebouwd met respect voor de e1gen 6jnkorrelige identlteit en 
als voJwaarclig ondercleel van de parkstructuur van de Scheldeboord.

In het bovenlokaal groenplan Antwerpen (voorontwerp 2016) wordt Smt-Anneke Plage opgenomen 
in het Scheldeland. Het Scheldeland is nagenoeg vollecLig geselecteerd m het Natura::.onn-netwerk 
en is op Europees ruveau beschennd aJs Vogel- of Habitatrichtlijngeb1ed. De hoge ecologische 
waarde is te dank.en aan de unieke positie van de stacl Antwerpen in het sarnenvloe1en van zout 
zeewater en zoet rivierwater Deze brakwater-habitat blijkt zelfs op wereldniveau zeldzaam 
Basisbouwstenen van een brakwaterhab1tat zijn de slikken en schorren. De geplande Sigmawerken 
b1eden een u1tgelezen karn, om naast de bescherrnmg tegen het water, ook de natuurwaarden te 
versterken, het recreaheve en klimaatadaplleve potentteel te opt1maliseren en de belev mg van 
de Scheide le herclenken Het onclerzoek in het kader van het groenplan verliep parallel aan het 
onderzoek in het kader van <lit masterplan. De bevindingen uit de case maken integraal deel uit van 
<lit voorontwerp Masterplan 

De oeververbmdmg die m het structuurplan venueld wordt, komt ook terug in het mobilite1tsplan 
Antwerpen (2015). Voor personenvervoer zou het interessant zij n 0111 in een extra verbmding te 
voorzien tussen rechteroever enL1nkeroever D1t kan door rn iddel van bv waterbussen, watertaxi's, 
een cwerzetbool.. Wat de verbindingen over land betreft wil het mobilite1tsplan inzeuen op het 
doortrekken van het openbaar vervoeraanbod tot Linkeroever-Noord In eerste in:,--tantie zou dit 
gebeuren door het inzetten van de streeklijnen. Naclien kan de noocl aan een trarn-antenne worclen 
geevalueerd. Verder 1s L1nkeroever opgenomen in de lage-enuss1ezone die in de loop van :2016 
wordt mgevoerd. 
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Verleden 

uit Sinl-Anneke Plage. I-lerinneringen aan het vakantie- en woondorp van Sint-Annastrand - 1930-1969 

Tijdens de wereldtentoonstellingen van 1885 en 189-1 oefende de dorpskem Sint-Anna een grote 
aantrekkingskrncht uit op de A.ntwcrpenaars. De wereldtentoonstellingen waren de aanleiding orn 
Sint-Anna of ook Sint-Anneke uit te bouwen tot een oorcl van vermaak.. Het dorp was gelegen 
waar nu het gebouw van de voetgangerstunnel staat. Naar bet noorclen toe lagen de Jachthavens 
Cirque Nautique en Royal Yachtclub. Achter het fort_ met z1cht op de poklers. openclen een paar 
democratische eetgdegenheden de cleuren Hier konden dagtnppers een roeibootJe huren en 
mosselen eten. Sint-Anneke werd een echt pretdorp. 

In 1923 moet het dorp verdwi_jnen voor de bouw van de voetgangerstum1el en de Waaslancltunnel. 
Maar met de komst van beide tunnels won Sint-Anneke Plage aan aantrekkmgskracht. 
Zonnekloppers en pootjebaders kwamen massaal naar een echt stukje strand. gecreeerd door de 
jarenlange zaridopspuitingen 

Ten t�jde van de economische crisis in 1932 werd Sint-A.nneke bet toev luchtsoord voor betaalbare 
ontspanning. Kampeerclers vonden hun weg naar de Plage. In eerste mstantie konden zij daar gralls
verblijven. maar dit veranderde toen het terrein tn 1934 in concessie werd gegeven. Bet verblijven 
in Lenten evolueerde naar het zellen van (t�jdelijke) houten huisjes tot pemrnnente woningen in de 
jaren · 50 

In 1936wercl de wet voorjaarlijks betaaldevakantie ingevoerd. Plots was ertijd voorgezinsuitstapjes, 
ook voor de> werkende klasse. Sint-Anneke Plage, voor de Antwerpsenaars bmnen handbereik. 
kreeg een nieuwe toekomst die van conge paye De molen were! naar Antwerpen-Strand gebracht. 
de wandelclijk kwam tot stand met claarlangs verschillende eet- en drankgelegenheden_ er kwam 
een kruidenier, vis- en schaaldierenwinkel, drogisteri j, en een openluchtzwern bad. Op en rond de 
plage heerste een sfeer van Blankenberge m bet klein. 

Vanaf de oorlog in 1940 begon het gebied te verkomrneren. Er was te weinig geld en materiaal 
voorhanuen voor onderhoud. af en toe vond een overstroming plaats en een born bardem ent in 19-12 
richtte veel schacle aan. Tijdens en na de oorlog nam het aantal bungalows weer tlink toe. Vanaf 
1946 mochten de zomerresiJenten ook tijdens de wintermaanden verblijven op Smt-Anneke Ze 
worden vanaf clan beschouwd als 'nonnale- bewoners vanAntwerpen. 

Rond 1950 kwam een eerstc> aanzet tot ruirn teli_ike ordening. IIet aantal woningen nam toe. 
Linkeroever werd een satellietstad van Antwerpen. In 1950 werd ten zuiden van de plage de 
jachthaven geopencL ln 1969 moest het bungalowpark worclen afgebroken. 

De mterconunu.nale llVIALSO begon met de systematische ophoging van het hele geb1ed en de 
afbrnak van bestaande bebouwing. Er kwamen nieuwe straten en verbindingswegen waarb�i 
men zich liet inspireren door onclenneer het urbanisatieplan van Le Corbusier. Behalve villa's 
verschenen begin Jaren ·50 de eerste wijken met sociale woninghouw Eind jaren -50 werden de 
eerste fiatgebouwen opgetrokken. 

l'v1et de uitvoenng van bet Sigmaplan, dat werd opgernaakt na zware overstromingen in 1976, 
verdween het mooie zicht van Sint-Anneke op de Scheide. Sint-Anneke bleef desondanks een 
plek waar Jong en oud z1ch konden vem1aken. De Robinsontuin werd aangelegd en radio Nlinerva 
vest1gde zich aan de KastanJedreef. 

Vanclaag de dag is het minder druk op Sint-Anneke Bezoekers kornen nu voor de rust en Sint
Anneke Plage bliJft the place to be om mosselen le eten. Op rnoore dagen lokt bet openluchtzwernbad 
nog tot 3000 bezoekers 
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Landschap 
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Slikken en schomm 

\ierruigd duinachtig landschap 

Dijk met klei1ge teelaarcle 

■ 

Aangevoercl zandstrand 

Voedselrijke toplaag 
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Bestaand Landschap. 

Te beginnen aan de Schelde naar hct vasle land toe worclen 
volgende land-,chappe!tjh zones waargenomen: 

slikken- en schorrenlandschap met typerende weelderige 
brakwatervegetatie 
venuigd dumachtige landschap met voedselanne schrale 
zandbodem, mogelijk door Ui.' bwtend1jkse winddynam iek 
clijk met een toplaag van zan<lenge kleiige teelaarde 
waarop gras m mgezaaid 
opgespotrn zandlandschap met een voedselrijke toplaag 
van zanderige leelaarde. ontstaan door onder andere 
bladval en het inzaaien van gras 

In grote lijnen zijn <le buitendiJk.se zones natuurlijk en de zones 
bumen de dijk gecultrveerd. Ter hoogle van de wandeld1.1k JS 

een zandstrand gecreeerd door het aanvoeren van grotkorrelig 
schelpenzand 

De aamvezige beplantmg is typisch voor geculllveerde 
gebieden en verschilt weinig van om het eun well: ander 
parkje in de stad In bet projectgebieJ 1s onder andere liguster, 
berbens, sneeuwbes, ph1ladelphus, paardekastanJe en plataan 
terug te vinclen 
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Gewenst Landschap 

De aanwezige ondergrond is uniek in Antwerpen en enkel terug 
te vmden op Lmkeroever Landschappeh_1k ondersche1dt Sint
Anneke Plage zich vandaag echter nauwelijks van de rest van 
de stad. Door bet landschap terug te laten aansluiten biJ cle 
ondergroncl. en te evoluerennaar eenrivierduinenJandschap. zal 
Sint-Anneke Plage een b1_1zondere en 1JJlleke kwalite1l krijgen. 
Bet wordt de drager voor een heel eigen karakter van de Plage. 
Van he! Esmore1tpar.k, over de Robinsontum, langsheen de 
_1achthaven tot rum de zwdelijke Scheldt'boorden. 

De typische duinvegetatie krijgt terug een kans door 
graslandbeheer toe le passen en/ of waar nod1g teelaarde weg 
te plaggen. Dit landschap biedt bovenclien het voordeel dat het 
naargelang de (recreatieve) noden versch11lende vormen kan 
aannernen . .i--\Ihankel�ik van de locat1e en het vooropgestt'lde 
gebruik is het meer open en zanderig, of meer gesloten en 
verruigd De bestaande clijk biJvoorbeeld worclt · ingepakt' U1 

een duin waarin open strandzones gereafoeerd l"Ullilen worclen. 
De bestaan<le vegetatie zal bij uitval plaats maken voor :marten 
die goecl gedJ_1en m de zandenge ondergrond Boomsoorten 
eigen aan dit landschapstype zijn b1jvoorbeeld esdoom, grauwe 
els en zomereik. Naar struiken toe �<-; clit ... 

Naast het natuurlijke en ruimtelijke aspect draagt de open 
rum1te ook bij aan de verkoeling van de stad. Open groene 
ru1mle en water z1_1n broodnodig om bet stedel!jke hnte-effect 
Legen tt' gaan. Ze zorgt voor verkoelmg m de warme stad. Het 
beschennen de Robinsontum. het strand .... is bijgevolg heel 
belangrijk 

Het gewenste lan<lschap zal verder worden geconcretiseerd 
door m icicle! van een landschapsontwerp 
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Parkstructuur 
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Bestaande Parkstructuur 

De percelen in het projectgebied zijn vaak sluiten zich af van 
hw1 omgevmg door middel van hagen, hekwerk, muren,. Op 
een luchtfoto ten tijcle van de opbouw van Linkeroever, zijn 
bomenriJen te zien die bij wiJze van schem1 geplaatst werden. 
Deze staan er nog en dragen bij aan een gefragmenteerd 
lam.lschap. Gegroepeerde bomen en struiken bakenen 
bijkomencl mimtes af waardoor <lit effect nog versterkt wordl. 
Het landschap LS s.lechts beperkt toegank.e.l�J k en niet uitnochgend 
voor de recreant. Waarje vanuit de verte de terras_ies zou rnoeten 
zien. staan vandaag tot op 50 meter van de horecazaken pijlen 
om de aanwezigheid ervan aan te geven. Ook de relatie met de 
Schdde is op verschillende plaatsen verstoorcl Dit is vooral 
opvallend aan het ein<le van de Charles D e  Costerlaan en op het 
einde van de _1achhavenweg Niets cloet vem1oeden dat Je daar 
slechts op een goede 100 meter van de Scheide staat. 

De padenstructuur is er een van dooclJopende stukken en paden 
die via achterkanten leiden. Ook de _jachthavencluster betekent 
een groot obstakel in het netwerk De wan<leling die je vanaf 
de voetgangerstunnel kan volgen nchting het noorden, wordt 
Ler hoogte van de jachthaven abrupt onderbroken. Smt-Anneke 
Plage l1gt van claaruit verstopt 

De verschillende onclerdelen van het gebied_ zoals het strand, 
de Robinsontuin en de jachthaven, staan vandaag nagenoeg niet 
m re.latie tot e.lkaar. 
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Gewenste Parkstructuur 

Sint-Anneke Plage wordt een open en doorwaaubaar park waarin de 
verschtl!ende parkonderdelen met elkaar m relatie gebracht worden. 
Vanuit de Robinsontuin wordt de _jachthaven beleefuaar, vanaf het 
strand ki_jk je Jangsheen de horeca naar de speeltuin en vanaf de 
jachthaven lank.en de terras_jes aan <le Wandeldijk. 

In functie hiervan verdwijnen hekken, hagen en muren waar 
mogeltjk. Op strategische plaat-,en worden bomernchennen, 
bornengroepen of struikgewas strategisch gerooid. Ter hoogte van 
de Charles De Costerlaan wordt de Scheldeboord opengewerkt. 
Dit komt de relatie met de Schelde ten goede. maar zal ook de 
verbinding naar de Plage meer uitnodigend maken Een herstel van 
de relat1e met de Schelcle dringt zich ook op aan het einde van de 
Jachthavenweg, van de Thonetlaan naar de Scheldebocht. 

De jachthaven maakt als een grote cluster onclercleel uit van de 
Scheldeboorden. Ze wordt omgeven door het park. Ook hier is hel 
belangriJk goed na te denken over hoe de jachthaven kan a!gesloten 
worden van zijn omgeving. Het doel moet in ieder geval zijn zoveel 
mogehjk hekwerk te venrnjden en de belevmg van de jachthaven te 
vergroten. 

Verder staan gebouwen als ·stempels· in het park Het afuakenen 
van skchts kleine private ruimtes in plaats van volledige percelen 
clraagt bij tot de doorwaadbaarhe1d van het gebied. Nooclzakelijke 
percedsafuakerungen warden zoveel mogelijk landschappelijk 
ingepast. 

Een nieuwe paclen,5tructuur langsheen de Scheldeboorden voert 
de recreant ler hoogle van Sint-Anneke Plage zowel langsheen 
de Sohelde als door het birmengebied. De doodlopencle eindes 
warden met elkaar verbonden tot een netwerk. Op het verhoogde 
dijklichaam langsheen de jachthaven komt een onderhoudspad 
van 3,5 meter breed waar de recreant gebruik van mag maken. Ter 
hoogte van de Scheldebocht verbijzonderd het klassieke dijkprofiel 
tot een panoramapunt Hel dijkpad buigl ter hoogte van de Plage 
af naar de Wandelclijk, de weg aan de Scheldezijde van de horeca. 
Ter hoogte van de boreca wordt geen onderhoudspad voorzien op 
de dijk. Zoals aangegeven in het gewenste landschap zal de dijk 
h1er worden ingepakt in een duin Langsheen Je horeca, tussen 
het strand en Je Robinsontuin. zullen verschillenJe doorsteken de 
Wandeklijk met de Kastanjedreef verbinden. Hiervoor worden de 
begroeide cloorsteken vrijgemaakt. 
Dne toegangen zullen d1t gebied ontsluiten. Een eerste hgt op het 
einde van de Gloriantlaan, een tweede ter hoogte van de Charles De 
Costerlaan en een dercle ter hoogte van de huiclige jachthavenweg. 
Als er ooit terug een verbinding over water gerealiseerd zal worden_ 
zal deze centrale toegang aan belang winnen. 

Het geheeJ resulteert m een leesbaar geheel dat bevattehJk 1s voor 
het spelende kind, de wandelaar en de horecabezoeker. 
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Morfologie 
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De aanwczigc functies :;taan van<laag op zichLelf en slu1ten 7JCh elk op cen e1gcn man1cr al van dkaar en hun omgc, mg 

-

Hagen 

Afslu1tmgcn 

Op 7Jchzelf gcrichte functie 

Eenzijdig gerichte functie 



Bestaande Morfologie 

Langsheen de Wamhilclijk sluiten de verschillen<le functies 
elk op een e1gen maruer aan op de omgevmg. Dit resulteert 
in een diffuus. niet-k.walitatief beeld dat bepaald wordt lange 
ononclerbroken gevels. D1ezelfde functies geven ook u1t op de 
KastanJeclreef. maar dan met hun achterzijde. D1t resulteert m 
e,m aUesbehalve aantre.k.kelijke omgev ing. De unifonniteit is 
langs de verschillende zij<len zoek. 

Daarnaast zijn de aanwezige functies varn.laag op zichzelf gericht 
en gaan ze geen relatie aan met hun omgeving. Voomamelijk 
de relatie van de horeca met de Robinsontuin ts vandaag 
nagenoeg onbestaande Maar ook voor de jachlhaven ts dit van 
toepassing. Ze blokkeert de beleving van het Schelclelandschap 
en betekent vandaag de dag zeker rue.t de meerwaarde die ze 
zou kunnen betekenen voor Sint-Anneke Plage. 
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Gewenste Morfologie 

De gebouwen en btJhorencl<! percelen drngen ook b1J tot het 
creeren van een open en toegankel�1k park. Ze worden als 
paviJjoenen in het doorlopende landschap geplaatst waardoor 
achterkanten verdwijnen. De horeca orienteer1 zich zowel naar 
de Wandeldi_1k als naar de Robmsontuin. !V.Iaar ook naar de 
doorsteken toe zorgt ze rnor levendigheiu en aantrekkingskracht. 
Door deel uit te maken van het natuurlijke lan<lschap (zie 
landschappehJke ondergrond), kunnen de functies optilll aal 
inspekn op en genieten van de kwaliteilen van het gebied. 
Tenzij ze ingepast worden in het land5chap. is het belangnjk 
zoveel mogelijk hagen en aCrasteringen te venniJden. Ook 
terrassen worden beperkt begrensd Deze princ1pes gelden voor 
heel het gebiecl en verskrken de kwaliteit en'an. Bezoekers 
voden 21chhet he le 1aar door welkom op Smt-Anneke PI age en 
tw1jfelen met om te stoppen aan een terrasje. 

Inspeknd op het historische gegroeide beeld van Sint
Anneke Plage zal hill toepassen van 'vakant1e·-archit<Jctuur de 
recreatieve zone een heterogeen experimenteel karakter geven. 
Dit karakter wordt zov,·el versterk.1 door oucle gebouwen le 
herwaarcleren. als door nieuwe paviljoenen toe te voegen. Sint
Anneke Plage wordt als recreatieve cluster aan het Scheldepark 
een platform voor kwalitatieve pavtljoen-arcl-utectuur. 
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Programma 
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Sint-Anneke Plage bevat verschillende functies die passen binnen een recreatieve omgeving. Vandaag versterken ze elkaar niet. 

Horeca 

Tuinbouwschoo1 

· wembacl

nege 

Scouts 

cam pmg de Molen 

aquetteclok 

Strand!Speelterreinen 



Bestaand Programma. 

Recreanten vinden een mooi aanbod van ontspannings
rnogdiJkheden in het projectgeb1eJ Wat betreft horeca liggen 
tussen Je WanJeldijk en de Kastanjedreef verschillende 
horecazaken. ligt aan de Scheldezijde van de Wandelcli_1k 
ter hoogte van de Gloriantlaan ook een horecazaak. alsook 
twee zom.:rsbars in de Scheldebocht. Over de horecazaak 
aan de Glonantlaan 1s een t:umbouwschool geve!'>1igd. 
Aanvulknd is er bet openluchtzwernbad De Molen, camping 
De Molen. het dok voor de nnruatuurclub en naar het zwden 
toe de JachtJrnven met twee clubs Voor Linkeroever 1s een 
speelweefselplan opgemaakL Dat benadruh de kwaliteit van de 
Robinsonspeeltuin <"n het nic"uwe skatc'terrem Het houtlt ech1er 
minder vast aan de speelslinger met verschtllende speeltuinen 
die vandaag aanwezig 1s langs de Schdde 

Sint-Anneke Plage kan warden beschouwcl als een recreatieve 
cluster. Veel van de functies zijn echter gebonden aan de 
zomerperiode ·s AvonJs <"n ·s wl.l11ers geeft de Plage e"en 
eerder verlaten inclrul De huid1g<" gewestplanbestemming, 
grotendeels geb1ed voor dagrecreatie, laat met veel andere 
m ogelij kl1eden toe 

Sint-Anneke Plage 1s gese lecteercl als een van de ·stille plekken · 
in de stad Een ·stille plek· wordt beschouwd als e"en zeluzarn<" 
plaats in de stad waar men tot rust kan komen. Het is ook een 
van de redenen waarom recreanten de plaats vandaag bezoeken. 

In het pro_iectgebied zijn verschillende parkings gelegen. 
Er zijn zowel parkings op het openbaar domein. als op de 
pnvak gronden OnJanks de" hoevc"dhe1d aan parkeerplaatsen 
staan auto\, eencler waar ze de toegang en de plaats vm<len 
(Kastan_1edreef). Het openbaar domem is vandaag aangelegd 
op maat van de auto, mel de nod1ge nadelige effecten voor de 
beleving van de 'zachre· gebrulk:er tot gc>volg. 
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De hu1clige funclles krijgen rechtszekerheid en meer uitbatingsmogelijkheclen. De jachthaven zorgt voor een verlevencligmg van 
de watersport in de stad. Twee ontwikkelingszones brengen een program ma dat ook ·s avonds en ·s winters voor leven zorgt. 

Boreca 

Tuinbouwschool 

Jachthaven 

Nieuwe steiger 

Manege 

Scouts 

Strand/Spedterremen 

Aanmeerboei 

Zoekzone rueuwe funct1e 

Recreatief netwerk 

Nieuwe functie 

Verlevenc!J.gen functte 



Gewenst Programrna 

Sint-Anneke Plage heeft nood aan functies die meer leven 
brengen in hd geb1ed Functies die ook ·s winters en ·s avonds 
volk lokken naar Sin.t-Anneke Plage. Belangrijk voor nieuwe 
toevoegingen 1s dat ze passen bmnen het recreatieve kader van 
de Plage. <lat ze toegankelijk zijn voor 1edereen en dat ze zo 
weinig mogehJk overlast bezorgen naar de omwonenden toe. 
De krijtlijnen zoals aangegeven in de gewenste parkstructuur 
en de gewenste rnorfologie ZIJn ook van toepassing op 
eventue.le toevoegingen het lamlschappeti,ik inpas:;en ervan, 
toevoegingen als stempels m het landschap. - zonder hagen, 
hek.werk.en en m uren. gebouwen die zich richten naar hun 
volkdige omgeving, gebouwen met ardutecturale k.walite1t. 

Bmnen de resultaten van de voor21erungenanalyse en de 
uitkomst van de> enquete, Lijkt een bmnen- en buitenzwembad 
in de> Scheldebocht m grote mate te beantwoorden aan het 
gevraagde. Dit k.an verder opgeladen warden bumen de 
hierboven beschreven randvoonvaarden. Denk hierbiJ aan 
bijvoorbeeld het uitbouwen van wellness- en sportfaciliteiten, 
een hotel, restaurant, cafe,.. In de zone ten westen van de 
Gloriantlaan is ook ruimte voor bijkomend programma. 
Toevoegrngen hier passen eveneens binnen de in de eerste 
alinea beschreven prmcipesq 

Wal betreft de bestaande restaurants en ca te's is er nood aan 
verrneuwing. Ze zullen b1j de goedkeuring van het ruimtelIJk 
uitvoeringsplan m eerst instanlie rechtszekerheid krijgen, 
waardoor ze opnieuw kunnen investeren m hun zaken. 
Daamaast warden de uitbatingsmogelijkheden herbekeken en 
zal ook het uitbatcn van klemschahge verblijfsaccomoclatie 
toegelaten worden. 

Naast financiele investeringen zullen de ondememers en 
eigenaars van de Plage ook op c>en andere manier moeten 
werk.en aan een heropleving. Door sarnen te werken k.7.umen 
zij een frisse 'vibe· creeren rand de Plage Ze k7.lill1en elkaars 
activiteiten versterken door b1_1voorbeeld de tuinbouwschool m 
le schakelen voor het aanleveren van verse kru1den, ... samen 
evenementen organiseren zoals het grootste mosselsouper. een 
zomennarkt. dnve in.,. .. Dergelijke activ1teiten zouden kunnen 
bijclragen aan het imago en de attractiviteit van de Plage. 

Orn de 1-..-waliteit van de jachthaven te verbeteren is vemieuwing 
aan de orde. Ingrepen die de kvend1ghe1d van de Jachthaven 
en van de watersport op de Scheide kunnen verbeteren worden 
toegejuicht. Bijvoorbeelcl het voorzien van aanmeerboeien 
in de Scheide. of zelfs een bi_jkornencle aanlegsteiger. zou 
bevorderend ZJJn voor de pleziervaart op de Scheide. Verder 
moet de focus van de jachthaven in de eerste plaats blijven 
llggen op act1V1teiten die biJ de sport horen: winterbergmg, 
onclerhoud, ... 
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Mobiliteit 
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Gemotonseerd v.:rkeer e1st vandaag veel plaats op m het geb1ed. De plaats met het mootSte 7jcht, de Schddebocht,. is vandaag

e.:nparkmg. 

- \bet- en fietspaden

Wegen toegankelijk \'00r autoverkeer

.... Dwars- en langsparkeren

� Geclusterd parkeren 

Velostation 

Openbaar vervoer 



Bestaande ontslui ting 

Komen<le vanaf het Frederik Van Eedenplein wordt de 
wandelmg ter hoogte van de Charles De Costerlaan een 
wandeling langs achterkanten. I-let ontbreken van een leesbare 
pa<lenstructuur vergroot de mentale afstand tot de Plage. Verder 
is rnndaag totaal niet duidelijk dat men over heel Linkeroever 
overigens. prachtig kan wandelen. Een recreatieve kem in het 
Scheldepark kan dan ook ruet tot zijn recht korn en. 

De fietser heeft vanclaag een comfortabel pa<l langsheen de 
Thonetlaan. Ook het velo-sysleem were! u1tgerold tot aan 
de Plage. Er is een station nabi_j de Jachthaven en een op het 
ein<le van de Glonantlaan Buiten een grote hoeveelhe1d 
fieL'>enstallmgen aan het zwernbad, z11n er op Sint-Anneke 
Plage verder wem1g terug te vinden. 

Het openbaar vervoer rijdt enkel in de zomerpenode tot aan de 
Plage zelf Bus 36 ri_jdt clan langs halte Smt-Annastrand. Buiten 
het zomerseizoen LS de rneest nab1_1e halte die ler hoogle van het 
kru1spunt Gloriantlaan - Esmoreitlaan. 

Gemotonseerd verkeer is zeer aanwezig m het geb1ed. De 
meeste paden <loorheen het geb1ed zijn ingericht op maat van 
de auto. Ook parkeren kan op vele plaatsen Een van de mooiste 
stu.lges in de Scheldeboorcl de Scheldebochi, � ingeomen door 
een parking. De Loegang tot de Plage aan het einde van de 
G lonantlaan 1s met de grote, gnJze parkeervlakte alles behalve 
aantrekkelijk. In 20 l Oen 20 l3 werden metingen ullgevoerd om 
de bezettingsgraa<l van de parkeerplaatsen m het pro_iectgebiecl 
in kaart le brengen. De gem1ddelde bezeuingsgraad van beide 
_1aren bedroeg 36% Bij een piekbezettmg ging dit naar 37% 
Een i<leale bezettmgsgraad is 85°-o. Dit betek.ent <lat er zeker 
rnarge 1s 0111 het aantal parkeerplaatsen en de locatie ervan op 
en rond het pro_iectgebied te optimal1seren. 

Vandaag is een aanlegsteiger gelegen in de Scheldbocht IJet 
1s echter lang geleden dat hier nag een veer aamneercle clat 
recreanten van linker- naar rechteroever bracht. 
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Een leesbaar paclennem.erk zorgt voor een goede ontsluiting van het geb1<!d en een goecle verbmdmg met de omgevmg. Parkeren 
wor<lt uit de Scheldeboord geweerd. 

-

-

Voet- en fietspaden

Laa<l- en losverbmding

Dwars- en langsparkeren

N1euwe ste1ger -\ 

G-eclusterd parkeren 

Ve!ostat1on 

Openbaar vervoer 

Moge lijke waterbushal te 



Gewenste ontsluiting 

De ontsluiting van het gebied drna6>1: in belangnjke mate bij aan 
de belev ing ervan. Waar de innchting vandaag fragm entair 1s en 
gericht op de auto, is het de bedoeling het gebied vandaag terug 
le geven aan de wandelaar en fietser. de spelende kinderen.. de 
rustzoeker __ . 

In eerste instantie is het bdangrijk te investeren 111 een 
kwalitat1ef fiets- en wandelnetwerk. Dankz1_1 de dijkophoging 
die Waterwegen en Zeekanaal zal realiseren in samenwer.king 
met de stad zal de wandeling naar de Plage !link verbeteren. 
De missmg link ter hoogte van de _jachthaven wordt h.ierdoor 
ingevuld Over heel Linkeroever, grondgebied Antwerpen zal 
de wandelaar kunnen k.7.l.ieren langs de Scheide. Daamaast blijft 
het ook belangr1Jk te mvesteren m een paralleUe wandeling. Ter 
hoogte van de jachthaven zal de wanclelmg langs de Scheide 
immers twee keer cine uur per dag onderbroken z1_1n aangezien 
de sluis<leur clan openstaat voor het bootverkeer tussen de 
_1achthaven en de Scheide De parallelle wandeling zal de 
recreant le1den langs de westZJJde van de jachthaven. 

Voor de fietser kan het comfort verhogen door op regelmatige 
afstand te voorzien m fietsenstallingen. Bus 36 rijdt idealiter 
het ganse _jaar tot aan halte Sint-Annastrand. 

Gemotoriseerd verk.eer worch dus zoved mogelijk. geweercl uit 
het geb1ed. Laden en lossen lean, parkeren m het ·park' met. 
In de rand van hc-t pro_jectgeb1ed zijn veel parkeerplaatsen 
beschikbaar. die op wandelafstand gelegen zijn van de 
voorzieningen. Bestaande_ maar zek.er oak nieuwe functies 
hou<len rekening met <lit pnncipe 
De kwaliteit van de parking voor de m anege kan bet er. Door 
m eerste instantie bd1jnmg aan te brengen op het asfalt kan 
oplimaal gebrwk gernaakt worden van de ruimte. Vervolgens 
kan ook gewerkt kunnen worclen aan het vergroenen van de 
parking. In het kacler van een mobiliteitsonderzoek zal een 
nulmetmg gebeuren van de parkeerclruk Op die maruer kan 
de effectieve bezettingsgraacl worden opgevolgd. Ind1en bli_1kt 
dat de parkmg op een zeker moment le weirng gebruikt wordt, 
moel het ook mogelijk zijn cleze terug te verkleinen. Tot clan 
blij � het de icleale plaal5 voor het orgaruseren van evenmenten 
e.d.

De stad blijft dromen van een oeververbindmg met de 
Scheldekaa1en aan de overzi_1de. D1t kan in de vom1 van een 
brug, of in de vom1 van een veer. Het waterbussenpro_iect dat 
de Haven momenteel opzet kan een opportuniteit 1..i_1n om het 
veer gerealiseerd u: krijgen. De stadsbouwmeeste.r onderzoekt 
de brug verder in een ideeenwedstriJd 
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Sint-Anneke Plagt word1 meer clan ten stukje stran<l tn de 
Schelcleboor<l. Htt wordt de plek waar recreanten die op stap 
zijn in het Scheldepark halt houden. Het wordt (terug) een 
bestemming voor een gezin<;uitstap in het weektn<l. De plaats 
waar mensen 's avonds. in alJe rust, komen genieten van het 
moo1ste 21chl op ·t stad. Orn d1t le bereiken is het niet nodig 
te breken met het verleden. De voomaamste bouwstenen om 
tot een levendige recreat1eplek te komen. z1_1n aanwezig. IIet 
komt er niet op aan he1 bestaande weg te vegen en iets meuws 
te beclenken. Wel om de bestaande elementen de handvaten 
te geven voor een kwalitatieve doorstart. Een bruisend Sin1-
Almeke Plage kan worden gerealJSeerd door de volgende zeven 
principes toe le passen. 
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1. Rivierduinenlan<lschap als
kwalitatieve drager 

Sint-Anneke Plage 1s gekend voor haar l>irnnd Deze wordt 
vandaag de dag kunstm at1g in kven gehouden Verder worclt het 
gebied gekenmerkt door een groen en grnsrijk parklandschap. 
Dit is mogelijk door een voecb,elrijke toplaag aangezien <le 
ondergrond uit opgespoten zand bestaat. 

De drnger voor een recreatief florerende Plage wordt een 
nv1erdumenlandschap Dit hoort ruet enkel thms blJ de 
aanwez1ge ondergrond, het slwt ook perfect aan b1_1 datgene 
waarvoor <le Plage staat: het altematief dichtbij voor een 
dagje naar de k-ust. Stnt-Anneke Plage kri_jgt een nieuwe 
lanclschappeliJke idenllteit, een specilkke (beelcl)kwal!teit In 
het riv ierduinenlanclschap is er v oor iecler wat wils. 

De bestaancle ctijk wordt ingepakt m een dui:n. Deze duinen 
met 7,and- / strandzones wisselen af met rneer gesloten, al 
clan niet ruigere grasv laktes. De bestaande vegetat1e zal 
geleidelijk aan, clit is voornameliJk biJ mtvaL plaats maken 
voor soorten die goed gedijen in de zanclenge onclergroncl. Het 
nv1erdumenlandschap vomit de basis voor een samenhangende 
en aangename recreatlezone. 



-,,. 

2. Een open en continu park

Sint-Anneke Plage wordt een aangenaam pnrkgebiecl. Een 
cerste streven ishet creeren van openhe1d en doorwaadbaarhe1cl. 
Hierdoor worden de onclerlinge relaties versterkt en ontstaat 
een zekere wisselwerking tussen de aanwez1ge functies Ook 
het veiligheidsgevoel verbetert op deze manier. 

De openheicl en cloorwaaclbaarheid worclt gerealis<!erd door 
het beperken van omhemingen en het stralegisch openwerken 
van bomengroepen en bomenschermen NoodzakelLJke 
omhemmgen worden landschappeltik ingepast. Ook de relatie 
tussen de Scheide en het uitemde van de Gloriantlaan en de 
Charles De Costerlaan worclt herstelcl en brengt op J1e manier 
de rivier weer een beetje meer in contact met Ltnkeroever. 

Bijkomend belangrijk is het creeren van een leesbare en 
coherente padenstructu1-1r. Deze zorgt voor de mbeddmg m Je 
rest van het Scheldepark. voor een vlotte verbinding met zowel 
bet Freclerik van Eedenplein en het Esmoreitpark 

Het park wordt door dne hoofclt�gangen ontsloten. Ben hgt 
in het verl engde van de Glonantlaan., 6en in het verlengde van 
de Charles De Costerlaan en een ter hoogte van de huidige 
Jachtha venweg. Deze laatste ts belangrijk om een rechtstreekse 
verbinding te creeren tussen de Thonetlaan en de aanlegsteiger. 
Mogelijk kan dae in de toekomst immas terug dienst gaan 
doen als halte voor een waterbus. 

De eerste l:\vee prmc1pes worden door m1dclel van de actie 
'Landschapsinnchting' tot uitvoering gebracht. 
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rnnerdumen!andschap ie !Callo ,!t- ecogolf 



sfeerbeeld van de verhoogde dijk langs de jachthaven met recreatief pad 
(Waterwegen en leekanaal nv) 
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3. Twee sterren brengen de Plage
tot leven

Een rueuwe functie m de Scheldbocht brengt leven op de 
PI age, ook 's avonds en in de winter. Naar programma toe 
1s het belangriJk dat de functie voor iedereen toeganke!J_jk 1s 
en past binnen het recreatieve karal-..ier van de omgeving. 
Volgencl op de resultaten van de voorz1enmgenanalyse en de 
enquete zou een zwem bad met binnen- en buitenbad ideaal 
Z!Jn op deze locatre. Drt kornt zowel tegemoet aan de noden 
van Linkeroever als die van de Antwerpenaars. Extra functres 
kunnen het gebied bijkomend opladen. denk aan wellness
of sportfaciliteiten. een hotel. restaurant cafe .... Ze houden 
rekerung met de draagkracht van de omgeving en veroorzaken 
zo weinig mogelijk overlast voor de buurt. 

Dit geldL ook de sterten westen van de Gloriantlaan. Aangezien 
de <leelnemers van de enquete in grote getallen vroegen deze 
plaats open te houden. ts de landschappeli_1ke inpassing van het 
gebouw en de verhoudmg open ruitnte / bebouwde ruunte hier 
zeer belangrijk De opdracht is niet eenvoudrg: de toevoeging 
rnarkeert bet begin (of het emde) van de Plage maar gaat 
tegelijkert1_id op m het Esmoreitpark. Ze staat met haar ·voeLen' 
in een publieke omgeving. 

Voor beide slerren word1 eenhoge eis gesteld naar architecturale 
kwali te it. Ze staan als stem pe ls in het open landschap, en clragen 
b1j aan het verbmden van de horeca met de Jachthaven en van 
de Robinsontuin met bet strand en de Scheide. Omheiningen 
rondom en gepnvatiseerde buitenruimte zi_1n niet toegelaten 

Naar de realrsatie van he1 masterplan werd dit princ1pe vertaaltl 
in de actie 'Ontwikkeling van de sterren 



4. De jachthaven als onderdeel
van bet park 

De Jachthaven maakt onderdeel ml van bet Scheldepark. 
Dankz�i het pad dat Waterwegen en Zeekanaal zaJ aanleggen op 
de <lijk tussen de jacbthaven en de Scheide. zaJ de jachthaven 
meer beleetbaar warden. De relatie met de orngeving ka11 
bijkornen<l worden versterkt door de inteme orgarusatie Le 
optimalJseren Denk hic:rbiJ aan het herschikken van de boten 
op het droge, de optunalisatie van parallel naast elkaar gelegen 
wegen. ln<lien dit noodzakelijk zou blijken, kan wor<len 
overwogen de miniatuurvtjver in t<? nemen. Dit betekent wel 
dat <la11 voor de huidige miniatuurclub een altemaueve locatie 
rnoet wor<len gevonden 

Naast het orgaruseren van botenberging en het voorzien 
van accommodatie om aan boten te werken. zou het 
watersportgegeven op de Scheide zelf terng meer tot leven 
b.."1U1.11en komen door het aanleggen van een rueuwe steiger of 
verschillende aanm eerbo.::ien Het bee lei van Je botenbergmg en 
de mernen <lie aanhun boten werken clraagt bij aanhetspecifieke 
karakter van Smt-Anneke. De Jachthaven kan venueuwen, 
maar mag h.terb1j ru<.'t haar irutide doel voorb1_1sch.teten 

De verdere ontwikkeling van <le jachthaven zaJ worclen 
opgevolgd bmnen de actie ·Gebiedsregie· 
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5. De horcca, bet kloppende hart.

De horecakem van Smt-Anneke Plage knJgl <lankz.JJ bet 
ruimtel�jk uitvoeringsplan de nodige rechtszekerheid om te 
kunnen vernieuwen. 

Waar elke horecazaak zich vanclaag grotendeels heeft afgesloten 
van haar omgeving. is het doe! cl.at ze in de toekomst ded gaan 
uitmaken van bet open landschap. Door 21ch zov,;el naar de 
Scheide, als naar de Robmsontuin te richten. verdw1_1nen de 
achterkanten Bovwdien winnen ze aan klanten door 7..lch ook 
naar de speeltuin te richten Denk bijvoorbeeld aan ouders die 
met een tas_1e kollie vanuil de verte hun spelende kinderen m 
het oog willen houden. 

Bestaande gebouwen kunnen worden opgeknapt en brengen 
op die manier mede <le nostalgie terng lo! leven Nieuwe 
gebouwen kunnen door middel van wat expenmentelere 
architectuur b1jdragen tot het vakantlegevoel aan de Plage 
Naast het uitbaten van restaurants en cafes. zal m de toekomst 
ook klemschalige verb!JJfsaccornmodat1e toegelaten worden. 

De verdere opvolgmg van de ontwikkelingen binnen de horeca 
zal worden opgenomen binnen de actie ·Gebiedsregie' 
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voorbeeld van archilecturale paviljoenarchitectuur

70 

C � 

I" "-;. �� • c. 
' ......... -. . , 



xle 2:eester eruge lijd tcrug, met bluembakkcn die zoi:gdf afscheidin� mei de Wn.ndelJijk 

v,>�•rbeeld vau architect.wale pav_iljoerum:hitectrn.u 

tuur 
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6. Recreatie troef !

Op Smt-Anneke Plage 1s recreatre troef! Alle ingrepen m het 
gebied, zowel vanuit de overheid als uit de private hoek, dragen 

bij aan een aantrekkelijke. levendrge en speelse omgeving. 
Deze is uitnodigend voor jong en oud. 

Denk. hierbij aan faciliteiten als een petanqueveld, speelfontein, 
(m1ru)golf, maar evengoed aan rneuwe U1tbatrngsvom1en zoals 
het verhuur vanstrandstoelen, windschern1en, rolschaatsen, ... 

Idealiterspelen irutiatieven in op seizoensgebonden activ1teiten 
en zorgen ze zo voor een extra dynamiekdoorheenhet helejaar 

Via de actre 'Geb1ed:,Teg1e· zullen de mratieven die kaderen 

binnen dit princ1pe opg.:-volgd worden. 



7. Sint-Annekc Plagc, vlakbij

Sint-Anneke Plage 1s er voor de recreant. Verkeer wordt 
daarorn zoveel mogelijk uit het gebied geweerd. Toelevering 
voor horecazaken e.d. bLiJft uiteraard mogelijl. verder worden 
bovengrondse ontslwtingsmogeli_jkheden voor gemotoriseerd 
verkeer vermeclen. Parkeren wordt georganiseerd aan de 
rand van het gebied, aan de parkings van de Gloriantlaan en 
langsheen de Thonetlaan. B1_1 het intekenen van een nieuw 
programrna in de Scheldebocht wordt bovenstaande als 
uitgangspunt meegenomen. 

De bereikbaarheid met andere vervoersmiddelen moet 
verbeteren. Zo kan de bus een belangrijke rol gaan spelen door 
ook in de wmter tot aan de Plage te n_1den. 

De stad bliift daamaast dromen van een verbindmg over water 
Verder onderzoek moet uitwijzen of een verbindmg per boot 
o[ via een brug tot de rnogelijkheden behoort D1t zou ook de 
bereikbaarheid per fi.ets en te voet ten goede komen. 

In het kader van de act1e 'RwmteliJk u1tvoeringsplan· zal 
de bereikbaarheicl van Sint-Anneke Plage vercler worden 
onderzocht. 
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Actieplan 

Om cle zeven principes te realiseren worden v1er acties vooropgesteld. Waar cle overheid op 
verschillende gebieden een belangnjke opdracht heeft, LS het voor de Plage even belangrijk 
dat de eigenaars en ondememers ook hun schouders zetten oncler het plan en gevolg geven aan 

de pnnc1pes Het actieplan beschn_ift de acties en wat met cleze acties moet worden bereikt. 
Het beschri_jft wie de actie zal gaan trekken en doer een aanzet naar met welke partners 
zal warden sarnengewerkt om de acties te reahseren. Tn volgend schema staat aangegeven 
wanneer de verschillende acties zullen lopen. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Ruimtelijk uitvoeringsplan 

Om de krijtlijnen van het masterplan jundisch te vcrankerenzal een ruimtelijk rntvoeringsplan 
(RUF) worden opgemaakt. D1tzal de huid1ge ondernemers in de eerste plaats rechtszekerheid 
bieden en hen meer mogelijkheden geven naaruitbating toe. Een b�ikomende reden om een 
RUP op te maken 1s het beschennen van de bestaande open ruimte en de natuur. 

In het kader van het RUP zaJ een mobiliteitsonderzoek worden uitgevoercl met in de 
zom er van ::!O l 7 een parkeeronderzoek. Dit is belangrijk aangezien de visie  uitgaat van hel 
vennmderen van het aantal parkeerplaatsen en bet ook voorziet in t\vee meuwe zones met een 
nieuw verkeersgenererend program ma Bovendien wil hetmasterplan gernotoriseerd verkeer 
zoveeJ mogeb_1k. uit het projectgebied houden. De becloeling is een nulmeting. te cloen van 
de parkeerclruk. In het verdere tra ject van het RllP en in een latere fase bij het verlenen van 
steclenbouwk.7.ll1d1ge vergunningen kan hier dan naar verwezen worden . 

In het mobilite1tsonderzoek wordenb1.1 kom end volgende zaken onderzocht om de multim odale 
bereilcbaarheid bliJvend te garanderen: 
• hct optimaliseren van de beretkbaarhe1 d voor voetgangers en fietsers

het opmaken van een structuur voor laden en lossen
continu onderzoek of bijkomende velo-stations gewenst zijn
gesprekken met De Lijn om de bereikbaarheid met het openbaar venroer te verbeteren
screenen van de moge11Jkheden van de waterbus

• een screening van voorgestelde nieuwe programma"s naar mobilite1t

De eerste stap bij de opmaak van een RllP. het schrijven van een proces- en nchtnota werd 
al vast opgestart . 

mtvoerders: 
SWECO 

in opclracht van en in samenwerk.ing met: 
Waterwegen en Zeekanaal nv 
stadAntwerpen, afdeling Stadsontwikkeling, Ruimte 
stad Antwerpen, af delmg Stadsontw1kkeling, Mob1lite1t 

• stad Antwerpen, afdeling Stadsontwikkeling, Vergunrungen
stacl .t\ntwerpen, afdeling. Ondememen en Stadsmark.etmg. Visit Antwerpen
stad .t\ntwerpen, afdeling Ondemem en en Stadsm arketmg. Detailhandel en Hore ea
Stadsbouwm eester
AG Steclel�jk Onclerwijs Antwerpen 
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Landschapsinrichting 

Zoals gezegd wordt het landschap de kwalitatieve drager voor hct recreatieve gebeuren. De 
eerste stap om luertoe te komen is de oprnaak van een landschapsontwerp. In <lit ontwerp 
k.oruen zowel de icleeen vanujt het gewenste landschap als die van de gewenste parkstructuur 
aan bod. Het landschap wordt ontworpen met respect voor de aanwezige ondergrond en 
vegetatie, maar ook aangepast aan bet voorziene gebruik. 

Het landschapsontwerp vertrekt van een analyse en evaluatie van de bestaantle structuur Van 
daaruit 1...'Ullilen keuzes warden gemaakt naar de toekomst tae welk:e vegetatie blijft.. welke 
maakt plaats voar het creeren van (visuele) relaties, waar komt / komen Je stranclzone(s), 
waar 1s het klassreke grasvelcl gewenst en waar lam het landschap verruigen? Hoe lmmen de 
toegangen tot het park en de padenstructuurvorn1? Waar komen vuilbakken, fietsenstalling,m, 
kwalitatieve verlichtmg .... ? ln overleg met de eigenaars wordt ook het omgaan met de 
grenzen naar de private percelen toe onderzocht. 1n sarnenwerking met het team ontv.:erpend 
onderzoek wordt nagegaan hoe de e1genaars hun noodzakehjke private buitennumte best 
organiseren. Dan kan worden bekeken hoe de afbakening van deze ruimte, maar ook de 
afbahning naar b1Jvoarbeeld de krrassen toe, kan warden mtgevoerd. 

De realisatte van het ontwerp zal in versclullende snelheden gebeuren. Enerzi_1ds zal een 
beheerplan de geleiuelijke omvonning van hel lanclschap gaan regisseren Daamaast warden 
drie pro_1ectzones ondersche1clen. de dijk. site De Molen en site GJoriant. De cLijk zal bij de 
ophoging gedetatlleerd ontworpen warden en ook meteen uitgevoenl bij de dijkwerken zelf 
De ontwikkelmgen die rnogelrJk warden aan de Glonantlaan en in de Schddebocht zullen 
zi.ch moeten inpassen in bet lantlschap. De directe omgeving van beide ontwikkeling,m wordt 
clan ook meteen aangelegtl bij de realisatie ervan. In het beheerplan en bij het aangaan van 
contracten voor de ontwikkelingen is het belangrijk duideli_jke taakafspraken op te nemen 
wat betreft het beheer en onderhoud van het lanclschap. 

u1tvoerder: 
stad Antwerpen, afdeling Stadsontwikkeling, Ontwerp en Uitvoering 

in samenwerking met: 
Waterwegen en Zeekanaal nv 
stad Antwerpen, afdeling Staclsontwikkeling, Ruirn te 
stad Antwerpen, afdelmg Stadsbeheer, Groen- enBegraafplaatsen 
stad Antwerpen, afdeling Cultuur en Sport, Centrale Jeugdclienst Ruimte 
stad Antwerpen, afdeling Busmess en lnnoval1e. Detailhandel en Horeca 
Staclsbouwm eester 
distnct Anrni·erpen 
pnvate eigenaren 
AG StedehJk Onde1W1_1s Antwerpen 
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Ont\vikkeling van de sterren 

Voor de ontwikkeling van de ·sterren worclt een marktbevraging georganiseercl. Deze wordt 
getrokk.en door AG Vespa / Stadsbeheer, rnaar voorbere1d m nauwe samenwerkmg met 
Waterwegen enZeekanaaJ nv en de dienstRuimte. Belangrijk bij hetuitschrijven van de vraag 
is het vest1gen van de aandacht op de landschappel1_jke mpassmg van nieuwe ontwikkeling( en) 
en op de verbindende rol die het zal moeten vervullen tussen de Scheide en Li.nkeroever. de 
jachthaven., <le Robmsontuin en het Esmoreitpark. Het orgaruseren van een oeververbmdi.ng 
zou onderdeel kunnen uitmaken van een project. De molen is een beschermd monwnent. 
Het kan ded gaan Ultrn aken van een meuwe ontwtk.kelmg. U1t de marktbevraging zou echter 
ook kunnen bli_jken dat het wenselijk is 0111 de rnolen te verplaatsen. In navolging van het 
masterplan zal al vast het onderzoek warden opgezet om na te gaan wat de consequent1es z1jn 
van een verplaatsmg en wat eventuele altematieve locaties z ijn. 

Om inzicht le krijgen in de erfgoedwaarde van het huidige 2vvembad zal parallel md de 
marktbevragmg een waardestellmg voor bet zwembad worden U1tbesteed. Naast de analyse 
van het gebouw z.al het ook een evaluat1e mhouclen. 

uitvoerder: 
mark1bevragmg· AG Vespa/ Stacl:;beheer 
waarclestellmg: stad Antwerpen, afdeling Stadsontwikkeling, Ruimte 
onderzoek de molen: stad Antwerpen, afdelmg Stadsontw1kkeling, Ruirnte 

in opdracht van en in samenwerking met. 
Waterwegen en Zeekanaal nv 
stad Antwerpen, afdeling Stadsont:wikkeling, Ruirute 
stadAntwerpen, afdeling Cultuur en Sport. Sport 
stad Antwerpen, afdelmg Stadsontw1kkeling, Monumentenzorg 
stadAntwerpen, afdeling Ondememen en Staclsmarketmg, VisitAntwerpen 
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Gebiedsregie 

De doorwerking van het masterplan zal versch.illende jaren in beslag nemen. De taak van de 
gebieclsregisseur is Ln de eerste plaats het opvolgen en levendrg f-touden van de verschillende 
lopende actles Daamaast moet de gebiedsregrsseur vinger aan de pols houden in het 
gebied en biJ de stakeholders Op die rnaruer is bet de bedoeling orn zowel grote als kleme 
initiatieven te laten b�idragen aan de realisatie van het masterplan. Via het vergunningenbeleid 
kan d.:> geb1eclreg1sseur ook aan k..valiteitsbewakmg doen De gebiedsregisseur is een 
aa.nspreekpunr voor de e1genaars. ondernemers en verenigingen aan de Plage. en voor de 
andere overheidscliensten. 

In het projectgebied ziJn twee clusters terug te vmden waarmee bet belangriJk 1s een 
blijvend goed contact en wisselwerking te onderhouden. Dit zijn de verenigde boreca en de 
jachthavenclubs. 

De geb1edsreg1sseur bl�J ft het aanspreekpunt voor de horeca, samen met de collega · s van 
de dienst detailhanclel en horeca. Naast het blijvend infonneren van deze groep is hel 
ook belangnjk de ondernerners te enthousrasmeren. Wat .k.,.umen ziJ ondememen om te 
vemieuwen? Hoe h..'l.lrulen zij de principes van het masterplan gaan vertalen in eigen projecten? 
Welk evenementen zouden biJdragen aan d.:> kvendigheid van de Plage? ... 

De jachthavenclubs werken aan nieuwe plannen. De taak. van de gebiedsregisseur bestaal 
bier uit het opvolgen van de toekomstplannen. Hoe kunnen deze zoveel mogelijk afgestemd 
warden op de 1deeen mt het masterplan') Waar ligt de focus van de Jachthaven, hoeveel 
ruimte is noclig voor bootopslag, zal de miniatuurvijver al dan niet worden ingenomen orn 
de jacf-tthaven !e kunnen reorganiseren - en zo Ja. waar kan de modelbouwclub clan terecht? 
Hoe kan de jachthaven deel gaan uitmaken van net recreatieve park en beter toegankeLijk en 
belee[baar warden? Kwmen een meuwe steiger en t of aamneerboe1en alvast gerealiseerd 
worden voor het verlevendigen van de watersport op de Schelde, ... ? Vele vragen die in een 
vervolgtra1ect vorm moeten kn_1gen 

gebiedsregie. 
stad Antwerpen. afdeling Staclsontwikkeling. Ruimte 

in samenwerking met: 
lokale horeca 
jachthavenclubs 
Waterwegen en Zeekanaal nv 
stad i\ntwerpen. afdeling Staclsomwikkeling. Vergunnmgen 
staclAntwerpen, afdeling Onclememen en Stadsmarketmg. Detailhandel en 1foreca 
AG Steclel�jk Onclerwijs Antwerpen 
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