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Volgens het gewest plan ligt dit project gebied va n 39 ha in woo nreservegebied. Het gebied wo rdt aa n de rand doors neden
door een wat erloo p en kent ee n zeer oog risico tot overstromen. In het gemeentelijk structuurpla n van de gemeente wo rdt
de zone aa nged uid als een zo ne die als open ru imt e moet worden herbest emd Op vraag va n de ontw ikkelaa r werd
onderzocht onder welke ra ndvoo rwaa rden het gebied ontwikkelbaa r zou zijn en op welke w ij ze dit geïnit ieerd zou ku nnen
worden
In eerste inst antie werd een uitgebreid onderzoek gevoerd naa r de waterpro blematiek. Daa ru it bleek dat deze zich voo ral in
het noo rdelijk gedeelte bevond en dat in het zuidelijk en oost elijk gedeelt e het t errein iet s hoger is gelegen da n de rest va n het
gebied. Deze hogere zones slu ite n aa n bij de omliggende bebouw ing die hoofdza kelijk dat eert uit de jaren 70 en 80 en
gekenmerkt wo rdt doo r bel-et age wo ningen met gelijkvloe rse ga rages. De waterloopbeheerder gaf duidelijke
ra ndvoorwaa rden op t ot welk pe il het terrein ontw ikkeld kon worden en we lke bergingscapaciteit op het t errein
gegaran deerd moest worden.
e

Va nu it die vaststelling werd er voor geopteerd om 2/3 va n het gebied niet t e bebo uwen en als potent ieel te overstromen
gebied in t e richten en 1/3 va n het gebied voo r woningbouw t e reserveren. In dit gebied wo rden ee n 400 wooneenheden
gepla nd. Dit betekent wel dat er aa n ee n hogere dicht heid ontw ikkeld moet worden, maa r gezien de omliggende bebouwing
aan die zijde va n het te rrein en het feit dat aa ngeslot en wordt bij het groot st edelijk gebied An t we rpen was dit ru imtelijk
ve rantwoo rd.
Tevens werd onderzoc ht op welke ma nier de woningbouw ka n bijd ragen aa n het beperken va n de wateroverlast . Hiertoe
werd een uit gebreid syst eem bergingsmogelijkhede n op, in en t usse n de gebouwen uitgewerkt die tegelijkert ijd een
meerwaa rde vormen voor de wo ni ngen en de woo nomgeving. Dit leidde er eveneens t oe dat er voo r geopt eerd werd om de
wegenis t ot een minim um t e beperke n en op goed bereikba re plekken aan de ra nden va n de w ijk parkings t e voorzien de
won ingen te voet bereikt kunnen worden.

Op het terrein bevindt zich ook een oude hoeve. Dit inspireerde ons om de typologie van een vrijstaande hoeve te
introduceren als een nieuwe bebouwingsvo rm en rond deze hoeve nieuwe hoeves met collectieve woonvormen en
voorzieningen te voorzien. Op die man ier wordt ook een band gezicht tussen de bestaande woonwij ken rond het perceel en
de nieuwe ontwikkelingen erin. Zo wordt voorgesteld om de bestaande gedesaffecteerde hoeve om te vormen tot een
ontmoet ingscentrum voor de buurt met een biow inkel en co-work plekken, de om liggende pe rcelen in te richten als plukt uin
en (co llectieve) volkstuinen en een manege en een lokaal koffiehuis met med iatheek te voorzien.
De niet ontwikkelba re zone van het terrein wordt op een natuurlijke manier als meersengebied ingericht met een aantal
wandelpaden of knuppelpaden die het gebied doorkruisen. De in richtingskost wordt op die man ier zo min imaal mogelijk
gehouden terwijl de meerwaarde voor de omliggende won ingen en de omliggende bestaande wijk maximaa l is en tevens een
oploss ing biedt voor de waterproblematiek die het projectgebied ruimschoot s ove rschrijdt.

