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 Context en opbouw verslag 

 

In mei en juni 2019 organiseerden Antea Group en DenS Communicatie een reeks luisterdagen bij de start van het 

geïntegreerd planningsproces voor omleidingsweg tussen de N10 Liersesteenweg en de R11 Krijgsbaan, de zoge-

naamde ‘ Nv-weg’.  

Na deze luisterdagen bleek dat enkele stakeholders en bewoners in en om het projectgebied niet deelnamen. In 

overleg met de stad Mortsel besloot het Agentschap Wegen en Verkeer om een 4de luisterdag aan deze reeks toe 

te voegen om alle bekommernissen goed te vatten voor de eigenlijke start van het onderzoek. Tijdens deze vierde 

luisterdag zagen we volgende groepen: 

- Bewoners van het woonwagenterrein in het projectgebied 

- Voetbalploeg VC Mortsel OG 

- Wijkbewoners Savelkoul (groep 3) en een vertegenwoordiger van de Milieuraad Mortsel 

Dit verslag vormt een aanvulling bij het syntheseverslag van de eerste drie luisterdagen. Om verwarring te vermij-

den, integreren we de informatie niet in het eerste syntheseverslag. Zo kunnen geïnteresseerden in één oogop-

slag zien welke bijkomende informatie de laatste reeks gesprekken opleverden. We houden wel de indeling van 

de synthesenota aan. 

- Hoofdthema’s: 

o Beheer- vs. Infrastructuurscenario; 

o Tracé van de weg; 

o Verkeersdruk en verkeersveiligheid; 

o Natuur en landschap. 

- Aandachtspunten voor het onderzoek. 

- Omgevingsinformatie  

- Verslag in beeld 

- Bijlagen 

o Nagestuurde nota’s van de deelnemers 
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 Beheer- vs. infrastructuurscenario 

De deelnemers van de 4de luisterdag zijn geen voorstander van een nieuwe weg. Ze geloven ook niet 

dat met beheersmaatregelen of de aanleg van een nieuwe weg het verkeer uit de kernen gehouden 

kan worden. 

- Mortsel is van oudsher een knooppunt van wegen. Het verkeer zal altijd een weg door de ge-

meenten blijven zoeken. 

- Toeritdosering verplaatst het fileprobleem en laat het verkeer voor Mortsel stremmen. Dit kan 

wel bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in het centrum van Mortsel, maar lost het mobili-

teitsprobleem er niet op. 

- Een cameracordon is geen goede optie omdat het begrip ‘doorgaand verkeer’ moeilijk te vatten 

is. Wie vanuit de wijk Savelkoul naar het werk rijdt, kan de kernen van Borsbeek of Mortsel niet 

vermijden.  

- De problematiek van de vrachtwagens is geen recent fenomeen , maar bestaat al ruim 30 jaar. 

Volgens één bewoner van de wijk Savelkoul stonden de vrachtwagens toen ook al aan te schui-

ven op de Liersesteenweg (N10) van boven op de brug en waren de files even lang (zelfs met 2 x 

2 rijstroken). Enkele andere bewoners spreken dit tegen. 

- In de studie van Soresma (2009) werd een nieuwe weg alleen als een tijdelijke oplossing gezien. 

Waarom zou dit 10 jaar later anders zijn? 

Indertijd werd geen omvangrijk verkeerskundig onderzoek gevoerd. Dit gebeurt nu wel. 

- Als nu een nieuwe weg wordt aangelegd, is dit een slechte besteding van overheidsgeld. Het is 

alleen een tijdelijke en erg dure oplossing. Op termijn loopt alles opnieuw vol, want wie de over-

stap maakte van de auto naar het openbaar vervoer of de fiets zal terug in de auto stappen eens 

de nieuwe weg er ligt.  

 

 Tracé van de weg 

 Eigendomsstructuur 

 Bewoners woonwagenterrein 

In de projectzone situeert zich het terrein voor woonwagenbewoners (26 gezinnen – ca. 100 perso-

nen). De bewoners zijn bekommerd om de hinder die zowel de aanleg als het gebruik van de weg met 

zich zal meebrengen voor hen, maar ook voor de boerderijen in het projectgebied, de omliggende 

wijken, sportclubs, het waterzuiveringsstation, enz. Ze vrezen bovendien dat de Nv-weg even druk 

wordt als de Krijgsbaan.  

 Tracékeuze 

Als de nieuwe weg er toch komt, moet die zo ver mogelijk van bewoning, het woonwagenterrein, de 

sportvelden en het groen liggen zodat die voor zo weinig mogelijk mensen storend of hinderlijk is.  

 Noordelijk tracé met aantakking op Borsbeeksesteenweg 

Voetbalclub Mortsel OG is geen voorstander van een nieuwe weg omdat dit de verkeersproblema-

tiek niet zal oplossen. Als de weg er toch komt, is het meest noordelijke tracé (zo ver mogelijk van de 

voetbalterreinen verwijderd) de enige min of meer aanvaardbare optie. Maar ook dan zal het meest 
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noordelijke terrein (palend aan de ophoging) dat met andere verenigingen gedeeld wordt, wellicht 

sneuvelen. Dit moet vermeden worden. 

- Recent werd een kantine voor Voetbalclub Mortsel OG gebouwd. Voor de ploeg is het uitgeslo-

ten dat het tracé van de Nv-weg tussen de kantine en de velden komt. Voor jonge spelers is het 

te gevaarlijk om de weg over te steken, ook als die in een sleuf met brug ligt.  

- Een weg vlakbij de velden is hoe dan ook geen optie. De spelers zijn niet zo ervaren en trappen 

de bal regelmatig over de omheining. De ploeg wil niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

ongevallen op de Nv-weg. 

- Bij insleuving van de Nv-weg moet rekening gehouden worden met de waterhuishouding zodat 

het gras op de voetbalterreinen voldoende water houdt/krijgt. Een tunnel onder de voetbalter-

reinen is niet aanvaardbaar. 

- De voetbalclub kampt met een aanzienlijk capaciteitstekort. Het kan niet de bedoeling zijn dat er 

een veld sneuvelt bij de aanleg van de Nv-weg en/of bij de aansluiting op de Krijgsbaan. 

- Er is nu (slechts) 1 kunstgrasveld. Deze velden hebben een veel grotere capaciteit.  

- Er bestaan initiatieven om beheer, onderhoud en beregening te delen met de andere verenigin-

gen. 

 Parallel met spoorweg 

Als toch gekozen wordt voor de aanleg van een nieuwe weg, zou de infrastructuur voor de bewoners 

van het woonwagenterrein zo veel mogelijk aan de kant van de spoorweg gebundeld moeten worden. 

Zo raakt het terrein niet ingeklemd tussen twee erg drukke wegen en behouden de bewoners de open-

heid naar het groen en de bunkers. 

 

 Knooppunten 

 Capenberg 

Als de Nv-weg er komt, zal die ter hoogte van Capenberg op de Liersesteenweg aansluiten. Auto’s 

staan er hoe dan ook in file. Volgens de bewoners van de wijk Savelkoul zal de problematiek er alleen 

nog verder toenemen. 

 R11 Krijgsbaan 

Op de Krijgsbaan wordt een nieuwe aansluiting voor de woonwagenbewoners voorzien tussen de brug 

en de tunnel. De ontsluiting van het woonwagenterrein en de sportvelden moet eerst aansluiten op 

de nieuwe weg die vervolgens aantakt op de R11 Krijgsbaan. 

 Tramterminal 

Aansluiting van de Nv-weg op de Park&Ride is volgens de bewoners van de wijk Savelkoul evenmin 

een optie, want dit brengt de leefbaarheid van de wijk Gillegom. Het natuurgebiedje nabij Breedveld 

(omgeving Boechoutsesteenweg) komt niet in het gedrang. 

 

  



 

NV-weg – annex bij syntheseverslag luisterdagen – dag 4 | 5 

 Verkeersdruk en verkeersveiligheid 

 Volop inzetten op mobiliteitsalternatieven 

 Openbaar vervoer 

 Optimaliseren 

Voor de bewoners van Wijk Savelkoul vormt het openbaar vervoer geen valabel alternatief. 

- Het openbaar vervoer in Borsbeek is nauwelijks uitgebouwd.  

- De Lijn eiste in Mortsel de volledige middenbaan op. Alleen bussen van De Lijn en hulpdiensten 

mogen er op, maar taxi’s, schoolbussen en  collectief vervoer van/naar de haven niet. Die staan 

ook mee in de file. Andere gebruikers kunnen het type verkeerslichten namelijk niet gebruiken. 

- Eerst moeten de frequenties (of de capaciteit) en de amplitude van de tramlijnen worden ver-

groot en verruimd zodat mensen een goed alternatief hebben en bereid zijn om de auto te laten 

staan. In Mortsel wordt omgekeerd geredeneerd. De stad maakt autorijden eerst onmogelijk. 

Dan pas wordt nagedacht over de optimalisatie van het openbaar vervoer. 

- De frequentie van Lijn 7 is ontoereikend. ’s Morgens en vooral ’s avonds zou de tram langer 

moeten rijden (bv. van 6 u ’s morgens tot 4 u ’s nachts) en het aantal ticket-automaten kan 

eveneens verhoogd worden. Deze ontbreken nu zelfs helemaal op de P&R. 

 Fietsen 

Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan de invloed van de fietsostrade naar Lier. Als veel 

mensen bereid zijn om de overstap te maken van de auto naar fietsen en e-bikes, haalt dit ook al 

heel wat auto’s uit de files. 

Maar anderzijds trekt dit mogelijk op zijn beurt weer meer auto’s aan die van verder komen. 

 Fietsen langs het projectgebied 

Sinds de Krijgsbaan is afgesloten voor wegenwerken, is het verkeer sterk verminderd. Dit komt de 

veiligheid van de fietsers zeker ten goede. De vraag is echter of het verkeer op de Krijgsbaan in de 

toekomst permanent zal verminderen door de aanleg van de Nv-weg.  

 

 Natuur en landschap 

 Waardevol landschap – groene long 

Voor de bewoners van het woonwagenterrein en van de wijk Savelkoul vormt het projectgebied een 

belangrijke groene ruimte. 

- Het gebied lokt heel wat ornithologen die er zeldzame vogelsoorten komen bewonderen.  

- Het is vrijwel een stiltegebied zo vlak bij de stad en een aantrekkingspool voor wandelaars en 

fietsers. 

- Schoolgaande kinderen (Sint-Jozef, Sint-Gabriel) kunnen er langs veilige routes van en naar 

school fietsen. 

- Van Hof Savelkoul kunnen ze door de velden tot Lier rijden zonder zwaar verkeer te passeren.  

Met de aanleg van een nieuwe weg wordt dit teniet gedaan. 
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 Waterverbindingen en waterberging 

De Fortloop en de Koude Beek lopen gedeeltelijk door het projectgebied. Bij de aanleg  van de Nv-weg 

moet rekening gehouden worden met de waterhuishouding. De groene verbinding van de Koude Beek 

waarover in het RUP Sportlandschap wordt teniet gedaan indien ene weg deze kruist. 

 

 Aandachtspunten voor het onderzoek 

 Leefbaarheid  

 Bewoners woonwagenterrein 

De woonwagenbewoners vragen bij het onderzoek naar en de aanleg van de Nv-weg aandacht voor 

de leefbaarheid. De voornaamste bekommernissen zijn: 

- geluidsoverlast. 

- luchtvervuiling. De luchthaven en het verkeer op de Krijgsbaan zorgen nu al voor veel uitstoot. 

Een nieuwe weg zal dit nog verder in de hand werken. 

- veiligheid voor de kinderen. 

 Wijk Savelkoul 

Tot nu toe werd nooit een studie gemaakt van het aantal potentieel gehinderden bij de aanleg van 

een nieuwe weg. Dit moet zeker meegenomen worden in het onderzoek voor de Nv-weg. 

 

 Herkomst-bestemmingsonderzoek / verkeersmetingen 

Er wordt gevreesd dat de nieuwe weg een aanzuigeffect zal hebben op mensen van Edegem en om-

geving. Dit moet mee onderzocht worden in het herkomst-bestemmingsonderzoek. 

 

 Afstemming met andere infrastructuur- en mobiliteitsplannen 

 2de spoorontsluiting haven Antwerpen 

Eerder was er sprake van de mogelijke bundeling van de Nv-weg met de uitbreiding van het goede-

renspoor (Ijzeren Rijn parallel met huidige spoorlijn). Deze nieuwe goederenspoorlijn parallel aan 

bestaande spoorlijn wordt niet meer weerhouden als alternatief voor de tweede spoortoegang ha-

ven Antwerpen.   
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 Relevante omgevingsinformatie 

 Verkeersbewegingen 

 Bewoners woonwagenterrein 

Van en naar het terrein zijn er dagelijks heel wat verkeersbewegingen: 

- Kinderen van bewoners gaan afwisselend met de fiets of met de auto naar scholen in Mortsel, 

Borsbeek, Boechout, Berchem en Deurne. Vooral ’s morgens en na school is dit druk. 

- Het sportlandschap zorgt voor een grote verkeersdruk. Veel bewoners van het woonwagenter-

rein werken op zelfstandige basis en verplaatsen zich met lichte bestelwagen. Geparkeerde wa-

gens van de clubs bemoeilijken de toegang tot het kamp. 

- Bovendien is het voor occasionele bezoekers van de sportvelden niet duidelijk dat de weg in het 

woonwagenterrein stopt. Vaak rijden ze met hoge snelheid het terrein op en keren er. Dit is erg 

gevaarlijk voor spelende kinderen die de weg aan de ingang van het terrein moeten oversteken 

om het speelterreintje te bereiken. 

 Voetbalploeg VC Mortsel OG 

- De voetbalclub telt 450 leden. De club kan probleemloos 200 extra leden inschrijven, maar 

moest een stop invoeren omdat het aantal terreinen ontoereikend is. 

- De meeste spelers komen met de auto of de fiets vanuit Berchem, Borsbeek, Boechout en Mort-

sel. 

o Elke dag zijn er trainingen vanaf 16.30 u. 

o In het weekend zijn er wedstrijden vanaf 9.15 tot 22 u. 

- De club organiseert samen met de andere clubs aan het Sportlandschap toernooien waarop heel 

wat mensen afkomen. 

 

 Weetjes 

De familie woonwagenbewoners (26 gezinnen) wonen sinds 1974-75 op het terrein, maar hoorde 

pas recent dat er mogelijk een weg door het gebied wordt aangelegd.  

Het terrein was oorspronkelijk eigendom van de Bond zonder Naam en werd overgenomen door de 

gemeente met de uitdrukkelijke belofte dat het terrein er altijd mocht blijven. De familie is erg ge-

hecht aan dit stukje grond. 

Begin oktober 2019 starten herinrichtingswerken op het woonwagenterrein (o.m. renovatie, betere 

sanitaire voorzieningen, aansluiting op aardgas, ontharding, …). De bewoners verhuizen tijdelijk naar 

de rand van het terrein en komen omstreeks oktober 2020 (na het beëindigen van de werken) weer 

naar hun eigen plaats. Door de werken daalt de private ruimte voor de bewoners met ongeveer 

20 %, maar dit gebeurt ten voordele van hun gemeenschappelijke ruimte . 

De ontharding is nodig omdat het terrein in / aan een natuurgebied ligt. Daarom is het voor de be-

woners niet te rijmen dat er een nieuwe weg door het natuurgebied kan aangelegd worden. Dit zal 

voor hen ook extra hinder qua geluid, licht en lucht met zich meebrengen. Ze worden voortaan graag 

ook op de hoogte gehouden (rechtstreeks via mail én onrechtstreeks via Bert Mertens van de stad 

Mortsel). 
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Bij de opmaak van gemeentelijk RUP Sportlandschap diende VC Mortsel OG een bezwaarschrift in. 

Hierop kwam nooit reactie en er werd geen rekening mee gehouden. Het bezwaarschrift wordt na-

gestuurd en toegevoegd als bijlage bij het syntheseverslag. 

De architect van Mortsel voorzag op het Sportlandschap een heuvel met betonblokken (zitplaatsen). 

Die ligt te ver van de voetbalvelden af om gebruikt te worden. De ruimte kan beter voor andere doel-

einden aangewend worden (bv. extra terrein). 

 Verslag in beeld 

Zie volgende bladzijde 
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 Bijlagen 

 Nota Wijk Savelkoul – deelnemers luisterdag 4/9/2019 
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Luistermoment, Mortsel 

 

Uittreksels uit Ruimtelijke uitvoeringsplannen, studie uitgevoerd door Soresma 

 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Koude Beek': 

uitgevoerd door SORESMA nv Britselei 23 2000 Antwerpen 

https://www.mortsel.be/ruimte:Y5pOIKWiRRGjcbD7HUpLiw/ruimtelijke_ordening/Goedgekeurde_ruimte-

lijke_uitvoeringsplannen/RUP_Koude_Beek 

goedkeuring: 20 september 2012,  deputatie provincie Antwerpen  

definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Mortsel: zitting van 19 juni 2012. 

Pag.24 en 25 

(…)4.1.2 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richtinggevend deel  

Bron: Stramien, juni 2006, ruimtelijk structuurplan Mortsel  

Kaart 15: gewenste structuur stadsdeel Savelkoul  

Kaart 16: gewenste structuur stadsdeel Sint Jozef  

Mortsel moet zijn schaarse groene ruimten maximaal benutten en als troef uitspelen. De fortengordel (+ oude 

spoorwegberm) en de groene vinger (+ corridor “vallei Koude Beek”) zijn belangrijke structurele elementen in de 

stad, maar zijn vandaag nog onvoldoende zichtbaar en voelbaar door de sterke barrièrewerking van de sporenbun-

dels. Dit heeft te maken met het introverte karakter van deze ruimten.  

De corridor van de Koude Beekvallei is essentieel in de groene en natuurgerichte afwerking van het bebouwd weef-

sel tussen Mortsel en Boechout. Ze vormt een natuurlijke grens tussen deze gemeenten en een verbindend element 

tussen Fort 3 en het parkgebied Fruithof te Hove. De Koude Beek is beeldbepalend van op de Liersesteenweg. Het 

is dan ook van belang dat deze groencorridor behouden blijft en kwalitatief wordt ondersteund, met verdere uit-

bouw in de richting van Fort 3 (zoals voorzien in het GNOP). Storende elementen kunnen beter geherlokaliseerd 

worden. De stad nam dan ook het initiatief om de groenafvalverwerking zodanig af te bouwen dat geen afzonder-

lijke opslag langs de Liersesteenweg nodig is. De huidige natuurinrichtingsprojecten kunnen verder gestimuleerd en 

uitgebreid worden richting Hove. Kleinschalige groenprojecten zullen zorgen voor de consolidatie en de herwaar-

dering van deze groene ruimte.  

De open ruimte corridor tussen Mortsel en Boechout dient gevrijwaard te worden van bebouwing. Verder mag de 

bebouwing niet naar elkaar toegroeien. Nieuwe bebouwing of uitbreiding van de bestaande bebouwing is niet toe-

gelaten. Dit staat gelijk met het bestendigen van de toestand, zoals weergegeven op het gewestplan.  

 

(…)Voor de vallei van de Koude Beek streeft de gemeente Mortsel naar het herstel van het cultuurhistorisch land-

schap door uitbreiding van kleine landschapselementen en door de Koude Beek meer natuurgetrouw in te richten 

en te beheren. Hiervoor zijn reeds de eerste stappen gezet. 

4.5 HARMONISCH PARKBEHEER  

Bron: www.bosengroen.be  

https://www.mortsel.be/ruimte:Y5pOIKWiRRGjcbD7HUpLiw/ruimtelijke_ordening/Goedgekeurde_ruimtelijke_uitvoeringsplannen/RUP_Koude_Beek
https://www.mortsel.be/ruimte:Y5pOIKWiRRGjcbD7HUpLiw/ruimtelijke_ordening/Goedgekeurde_ruimtelijke_uitvoeringsplannen/RUP_Koude_Beek
http://www.bosengroen.be/
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De afdeling Bos en Groen, het huidige Agentschap voor Natuur en Bos, stelde begin 2002 harmonisch park- en 

groenbeheer voor. Deze visie gaan uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en 

milieugerichte beleids- en beheersmaatregelen. Vanuit twaalf uitgangspunten zijn zes pijlers voor het moderne 

park- en groenbeheer afgebakend: duurzaamheid, dynamiek, diversiteit, mensgerichtheid, natuurgerichtheid, mili-

eugerichtheid. 

 Duidelijke verwijzing naar de schare groene ruimtes in Mortsel 

 Koude Beek Vallei wordt als deel gezien van groene vinger die loopt van park Fruithof tot aan Fort 3 (een 
weg door dit gebied amputeert deze vinger) 

 Storende elementen: herlokaliseren dus zeker geen nieuwe (verbindingsweg, bebouwing) toevoegen en in 
groene ruimte geen nieuwe bebouwing toelaten (is nu ook al niet meer gerespecteerd) 

 Cultuurhistorisch landschap herstellen (dus zeker niet verder verminken) 

 Ook al een studie van Natuur en Bos in 2002: wees in dezelfde richting 

 Gaan er studies blijven uitgevoerd worden tot er één op de tafel komt die iets anders beweert? 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Sportlandschap': file:///C:/Users/Nicole/Downloads/toelichtings-

nota%20RUP%20Sportlandschap%20(1).pdf 

uitgevoerd door SORESMA nv Britselei 23 2000 Antwerpen 

goedkeuring: 6 mei 2010 bestendige deputatie provincie Antwerpen 

definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Mortsel: zitting van 23 februari 2009. 

Volgende elementen zijn geselecteerd als elementen van de gewenste ruimtelijke structuur:  

(…) De stad (hier Mortsel) selecteert de vallei van de Koude Beek als waardevolle beekvallei en als open-ruimtecor-

ridor met structurerende waarde op bovengemeentelijk niveau.  

 

(…)In het sterk verstedelijkt gebied van het grootstedelijk gebied Antwerpen is er een belangrijk tekort aan, en vraag 

naar recreatief groengebied. Nieuwe of bestaande randstedelijke of recreatieve groenpolen worden ontwikkeld of 

uitgebreid. Zij verhogen in belangrijke mate de leefkwaliteit van het stedelijk milieu. Zij vervullen een belangrijke 

rol als open ruimte kamers in of nabij het stedelijk weefsel. 

Op 03.10.79 werd bij Koninklijk Besluit het gewestplan Antwerpen goedgekeurd waartoe Mortsel behoort. Het plan-

gebied is nagenoeg geheel ingekleurd als agrarisch gebied. De voetbalterreinen van Cantincrode in het zuidwesten 

zijn gelegen in een gebied voor dagrecreatie, het woonwagenterrein centraal in het studiegebied in een pleister-

plaats voor nomaden en woonwagenbewoners en het waterzuiveringsstation aan de oostelijke grens van het plan-

gebied ligt in een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorzieningen. Van noordwest naar zuid-

oost loopt over het gebied een reservatiedienstbaarheidsgebied voor de aanleg van een omleidingsweg. 

4.3 Alternatieven omleidingsweg  

Zie Bijlage: Kaart – Alternatieven omleiding N10  

Zowel in het Mortsels Beleidsplan 2001-2006, het Mortsels Mobiliteitsplan (beleidsplan, mei 2003) als in het Ge-

meentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mortsel wordt de optie voor een verbindingsweg op grondgebied Mortsel tus-

sen N10 en R11, de zogenaamde omleidingsweg, niet weerhouden. Dit standpunt werd grondig geargumenteerd.  

 Ten eerste heeft door de gewestplanwijziging in verband met het tracé omleidingsweg (schrappen van de 
verbinding met Diksmuidelaan) de omleidingsweg haar vooropgestelde functie als directe verbinding met 
Antwerpen verloren en zullen de verkeersproblemen zich enkel verplaatsen naar de Krijgsbaan (R11). Deze 
staat nu reeds onder druk van een aantal ruimtelijke beslissingen in het verleden (een vooralsnog louter 
autogericht Shopping Center) en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op en rond het vliegveld van 
Deurne.  

file:///C:/Users/Nicole/Downloads/toelichtingsnota%20RUP%20Sportlandschap%20(1).pdf
file:///C:/Users/Nicole/Downloads/toelichtingsnota%20RUP%20Sportlandschap%20(1).pdf
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 Ten tweede meent de stad Mortsel dat de verkeersdruk op de R11 zal toenemen door de realisatie van de 
omleidingsweg en dat dit een aanzuigend effect zal genereren op bijkomend autoverkeer. Door dit aanzui-
gend effect zal meer en meer autoverkeer zijn weg zoeken via Hove, Boechout, Lint, Edegem, … met een 
ernstige verkeerimpact voor deze gemeenten tot gevolg.  

 En ten derde zal een nieuwe omleidingsweg het landschappelijk beeld ernstig verstoren. Bovendien is het 
huidige tracé van de omleidingsweg onrealistisch omdat de aansluitingen met de N10 ofwel technisch niet 
haalbaar zijn (huidig tracé voorziet in aansluiting op de brug over de spoorlijn in het grensgebied tussen 
Mortsel en Boechout) ofwel de ruimte ontbreekt voor het verleggen van het tracé (aanleg terminus tram 
met park en ride ter hoogte van kruispunt N10 en Borsbeeksesteenweg Boechout). 
 

5.1 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling: 

(…) Eén landschap 

Het toekomstige sportlandschap moet ervaren worden als één ruimtelijk samenhangend landschappelijk gebied. 

 In 2009 vond stad Mortsel dit gebied nog belangrijk als open corridor, wat is er gewijzigd? Zijn er nieuwe, 
grotere corridors bijgekomen? 

 In 2009 werd er als gesignaleerd dat er een tekort was aan recreatief groengebied en dat groenpolen bij-
dragen aan de leefbaarheid (dus zeker geen pleidooi om de schaarse ‘open ruimte kamers’ te versnipperen 

 Reeds in beleidsplan 2001-2006 werd optie voor verbindingsweg niet weerhouden, hiervoor worden duide-
lijke en nog steeds geldende argumenten aangehaald: 

o Zorgt voor verplaatsing probleem 
o Zorgt voor een aanzuigeffect 
o Meer autoverkeer in omringende gemeentes 
o Landschappelijk beeld wordt ernstig verstoord. 

 Het al bestaande sportlandschap zou deel uitmaken van één ruimtelijk samenhangend deel 

 Gaan er studies blijven uitgevoerd worden tot er één op de tafel komt die iets anders beweert? 
 

Eigen aanvoelen: 

Wij ervaren het gebied tussen spoorweg, Borbeeksesteenweg, Krijgsbaan als een heerlijk rustig gebied om te wan-

delen, joggen en fietsen. 

Met andere woorden een gebied dat vlakbij de sterk verstedelijkt gebied ruimte biedt voor iedereen die rust zoekt 

in het groen. Het is voor iedereen bereikbaar én toegankelijk dus zeker geen privilege voor de omliggende wijken 

en bewoners.  

Op elk moment van de dag zie je dan ook daadwerkelijk mensen gebruik maken van dit gebied om zich te verplaat-

sen (zeer vaak per fiets) of om hier te wandelen of te joggen.  

Het is verbazend hoe stil het hier is ondanks de aanwezigheid van een druk gebruikt (goederen)spoor, luchthaven 

én druk bereden steenweg. Ik zou durven stellen dat het één van de weinige bijna stiltegebieden is in de wijde 

omtrek.  

Het groot ruimtelijk gevoel dat men hier ervaart door het ontbreken van (veel) bebouwing en bomen, geeft je een 

vrijheidsgevoel dat je op weinig plaatsen zo vlak bij bebouwing nog kan ervaren. 

Overlast op N10 is NIET van recente datum 

Vaak wordt geargumenteerd dat de overlast en filevorming op N10 begonnen is bij de versmalling van deze weg. 

Dit is absoluut niet waar. 

Ik woon al 30 jaar in Wijk Savelkoul 

 Kinderen tussen 1994 en 2003 naar Sint Jozef school 
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 ter hoogte van kruispunt Hof Savelkoul / Liersesteenweg toen al 
o Laveren tussen de vrachtwagens die kruispunt blokkeerden 
o Stilstaande file tot boven op de brug (Hof van Reyen) (tussen 7u en 9u) 

 file kruispunt N10 – Oude Godstraat – Mechelsesteenweg én file aan kruispunt Mechelsesteenweg – Vre-
debaan – R11: bestonden toen ook al, wij gebruikten steeds de ‘sluipweg’ via de Lindenlei (nu afgesloten 
aan Liersesteenweg) om centrum Mortsel te vermijden 

Gezien overal het verkeer is toegenomen op de wegen zijn ook in centrum Mortsel de files min of meer permanent 

geworden maar ter hoogte van kruispunt Hof Savelkoul / Liersesteenweg is er enkel file als er een probleem is op 

de autostrade 
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 Nota VC Mortsel OG 

 

Commentaar van Gecoro Mortsel op het bezwaarschrift dat voetbalclub Mortsel indiende tijdens het openbaar 

onderzoek van het ontwerp-RUP Sportlandschap 

 

zie ook  : milieuraadmortselbe.webhosting.be/adv09/av090910a%20RUP%20sport_gemeenteraad.pdf  

 

Bart Van Hertbruggen voorzitter voetbalclub Mortsel Stelt vast dat de uitbouw van het sportlandschap wordt 

gehypothekeerd door de omleidingsweg en dat terreinen worden voorzien op dit traject. Het aanleggen van 

terreinen op dit traject is geen optie en los ervan is er onvoldoende ruimte om in de noodzakelijke uitbouw te 

voorzien. Vraagt om de toekomst rond de “omleidingsweg” duidelijk te omschrijven.  

Gecoro: De gemeente kan hierin geen beslissing nemen noch meer duidelijkheid brengen. 

 

Er wordt bezwaar ingediend tegen het feit dat in deelzone 2 geen mogelijkheid is om cafetaria en kleedkamers 

aan te leggen. Terreinen zonder cafetaria is financieel niet haalbaar, waarbij het verzoek om dit mogelijk te ma-

ken.  

Gecoro: Vanuit de ruimtelijke visie is gekozen om de gebouwen en parkeervoorzieningen maximaal te bundelen 

rond de ontsluitingsinfrastructuur. Gecoro vraagt om de mogelijkheid tot het plaatsen van fietsenstallingen te 

voorzien in zone 2. 

 

De besproken structuurschets is niet teruggevonden in het dossier.  

Gecoro: De structuurschets is opgenomen in kaartenbundel bij de toelichtingsnota. 

 

Vraagt te vermelden dat de aanleg van een goed voetbalterrein enkele jaren duurt.  

Gecoro: Heeft voornamelijk te maken met de inrichting van het terrein, is niet relevant in functie van de opmaak 

van het RUP. 

 

Er zijn twijfels over de bereikbaarheid van de terreinen bij realisatie van de “omleidingsweg”, een alternatieve 

ontsluiting dient voorzien.  

Gecoro: Het plan voorziet slechts beperkt in de mogelijkheid voor ontsluiting van het gebied bij realisatie van de 

omleidingsweg. Zolang deze niet gerealiseerd is kunnen een aantal zones efficiënter worden ontsloten langs be-

staande wegen. Voorgesteld wordt om de toekomstige ontsluiting naar het woonwagenterrein als suggestiereser-

vatiestrook op te nemen en deze door te trekken tot tegen de sportvelden, die enkel van toepassing wordt van 

het moment dat de omleidingsweg wordt gerealiseerd.   

 


