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Wijnegem zal samen met twee
particuliere eigenaars een nieuwe
woonwijk aanleggen op acht hec-
tare grond. De landbouwers ver-
kochten hun weiden, waar giste-
ren nog dikbilrunderen in de eer-
ste sneeuw stonden, drie jaar
geleden grotendeels aan bouw-
promotoren Novus en Matexi. De
gemeente Wijnegem bezit 20%
van de gronden. “Het ging om
woonuitbreidingsgebied dat in
2016 herbestemd werd tot woon-
gebied”, legt schepen van Ruimte-
lijke Ordening Maarten Janssens
(N-VA) uit. “Omdat Wijnegem in
grootstedelijk gebied ligt, kan dit
nog.”

Om omwonenden maximaal in-
spraak te geven, werden een week
lang infosessies en workshops ge-
organiseerd onder leiding van
ontwerpteam Atelier Romain uit
Gent. Zo’n tweehonderd burgers
namen deel. “Vorige vrijdag hiel-
den we een eerste presentatie in
gemeenschapscentrum ’t Gast-
huis waarop we via infopanelen
input aan de inwoners gaven”,
gaat Janssens verder. “Zaterdag
hielden we een fietstocht met de
ontwerpers en projectontwikke-
laars langs andere inspirerende

projecten zoals de Annonciaden
en Axel Vervoordt om hen voeling
met het karakter van onze ge-
meente te doen krijgen. De vol-
gende dagen werkten we nog ver-
der met onder meer De Lijn, duur-
zaamheidsexperten en Vlaams
Bouwmeester Leo Van Broeck.”

600 nieuwe inwoners
Tot de laatste minuten werd aan

de maquette voor het masterplan
geknutseld dat de inwoners gis-
teravond in primeur te zien kre-
gen. Tijdens de co-creatieweek
bleek duidelijk dat de inwoners
vooral bezorgd zijn over het ver-
lies van open ruimte en zich zor-

gen maken over mobiliteit en
sluipverkeer. Wijnegem zal door
dit nieuw woonproject immers
groeien van 10.000 inwoners
naar minstens 600 extra. “We
hebben het aantal wooneenheden
nu vastgelegd op circa 290”, ver-
telt Roseline Supply, coördinator
van de co-creatieweek project
Ertbrugge. “Maar de realisatie
wordt gespreid over tien jaar om
onze scholen en kinderopvang
mee te laten groeien, met waar-
schijnlijk een vergunningsaan-
vraag voor de eerste fase dit na-
jaar. Wat opvalt, is het centraal
groot groen hart dat publiek toe-
gankelijk is voor iedereen. Alle

zomereiken die er nu staan blij-
ven behouden. Ook de boerderij
blijft voorlopig zeker staan. Er
wordt gezocht naar een nuttige
invulling.”

Tegen de Houtlaan komen ap-
partementen met zes bouwlagen,
hetzelfde aantal als bij het Annon-
ciadenproject. Als het van de
Vlaamse Bouwmeester had afge-
hangen, mochten dat er zelfs ze-
ven zijn. “Maar wij vinden de den-
siteit zo goed. Naast appartemen-
ten komen er gesloten en
halfopen bebouwingen. Die staan
allemaal dicht opeen om zo veel
mogelijk publiek groen over te
houden”, zegt Boris Huyghebaert
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van ontwerpbureau Atelier Ro-
main. “Aan de Houtlaan komt een
geluidsbuffer.”

Zone 70 
Op vraag van de buurtbewoners

werd van het Agentschap Wegen
en Verkeer bedongen dat de
Houtlaan zone 70 wordt tussen
de Turnhoutsebaan en de Merk-
semsebaan, met ook verkeerslich-
ten voor de zwakke weggebrui-
kers. Er komt een groene trage
weg naar de fortvlakte zodat de
bewoners van de nieuwe wijk te
voet naar de tram kunnen. De he-
le wijk krijgt een nieuw circulatie-
plan om sluipverkeer aan te pak-
ken. “We hebben echt naar een
consensus gestreefd”, zegt ont-
werper Huyghebaert. “Nu gaat
om een afgesloten ontoegankelij-
ke weides, straks krijgen de om-
wonenden veel gemeenschappe-
lijk, publiek groen in de plaats. Ik
ben ervan overtuigd dat de ruim-
telijke kwaliteit verbeterd wordt.”

Dat op de afsluitende dag ook de
opmerkingen van de criticasters
op de infopanelen bleven hangen,
bewijst dat de organisatoren van
de co-creatieweek niks willen ver-
bloemen. Een buurtbewoner
schreef op een papiertje dat nu
echt de laatste buffer met Deurne
en de stad verdwijnt. Een andere
burger vindt dan weer dat dit
frontaal ingaat tegen alle moder-
ne opvattingen van ontharding.
“Maar dit is nu eenmaal door de
hogere overheid bestemd als
woongebied”, zegt schepen Jans-
sens.   

290 woningen, 70 km/u en 
alleen hoogbouw langs Houtlaan

Co-creatieweek legt krijtlijnen van nieuwe woonwijk Ertbrugge vast 

Donderdagavond toonde de ge-
meente Wijnegem samen met 
bouwpromotoren Novus en Ma-
texi al een eerste maquette van 
de nieuwe woonwijk Ertbrugge 
die de komende tien jaar tussen 
de Houtlaan, de Merksemsebaan 
en de Ertbruggestraat moet ver-
rijzen. Het resultaat van de eerste 
co-creatieweek in onze regio.

KRISTIN MATTHYSSEN

Enkele van de actoren rond de maquette, met derde van links schepen Maarten Janssens (N-VA), met de 
gestreepte sjaal Boris Huyghebaert van ontwerpbureau Atelier Romain en tweede van rechts Roseline Supply, 
coördinator van de co-creatieweek. FOTO  KRISTIN MATTHYSSEN 

Normaal zou het provinciebe-
stuur nog een uitspraak doen over
de vergunning, maar daar heeft
de Zwarte Duif niet op gewacht.

Natuurpunt blij met intrekking aanvraag schietstand op Groot Schietveld 
Net als bij hun eerste aanvraag vo-
rig jaar, die ook op heel wat verzet
botste. Natuurpunt Antwerpen
Noord & Kempen is erg tevreden
met deze beslissing. “We zijn in
eerste instantie tevreden dat zo-
wel Brasschaat als Brecht gehoor
heeft gegeven aan de bezwaren.
De eerste keer waren dat er
3.600, bij de tweede aanvraag
6.300. Daarvan kwamen er  2.400
van bewoners uit Brasschaat,
Brecht en Wuustwezel. Meer dan

4.000 bezwaren kwamen van be-
woners in de provincie, want ook
wandelaars uit Kalmthout, Essen
en Schoten weten de rust en de
natuur van het gebied te waarde-
ren”, reageert Peter Symens. 

90 ton staalhagel
“Gezien alle negatieve adviezen

van de gemeenten, het Agent-
schap van Natuur en Bos en
AGOP-ruimte en de vele bezwa-
ren zagen we niet in hoe de pro-

vincie dit volgens een wettig ka-
der kon vergunnen”, gaat Symens
verder. “Wellicht heeft de club dat
zelf ook ingezien. We hopen dat
het nu duidelijk is dat er geen
plaats is voor zo’n schietstand. De
verstoring door ruim 2 miljoen
schoten per jaar en de verontrei-
niging door 227 ton kleiduiven en
90 ton staalhagel zijn onverenig-
baar met het Europese bescher-
mingsstatuut als vogel- en habi-
tatrichtlijngebied.” 

Volgens Sport Vlaanderen was
het wel een ideale locatie. “Er is
nergens in Vlaanderen draagvlak
voor. Dan moet je je de vraag stel-
len of er in zo’n dichtbevolkt
Vlaanderen wel plaats is voor de-
ze sport?” Het is niet duidelijk of
de club nog een derde poging zal
wagen. “Het klopt dat wij onze
aanvraag hebben ingetrokken.
Wij beraden ons over de toe-
komst”, reageert voorzitter Kris
de Kort van de Zwarte Duif. (ella)

Brasschaat, Brecht, Wuustwezel 

De Brasschaatse kleiduif-
schietclub de Zwarte Duif heeft 
voor de tweede keer haar aan-
vraag voor een schietstand op het 
Groot Schietveld ingetrokken. De 
club klonk nochtans strijdvaardig 
ondanks de ruim 6.300 bezwaar-
schriften en negatieve adviezen. 

In de kapel De Heuvels loopt 
volgend weekend het kunstpro-
ject Bazeingha. Muziek, schilder-
kunst, poëzie en fotografie gaan 
er hand in hand.

De nieuwbakken Belgische 
groep Gauss opent vrijdagavond 
28 februari de festiviteiten. De 
groep begint om 20u en speelt 
gratis. Zaterdag en zondag is er 
doorlopend van 14 tot 18u film, 
fotografie, poëzie en schilder-

kunst. Guido De Schepper toont 
de kosmos van geboorte tot 
dood. Robert Biesemans, Guy 
Renders en Nancy Van de Parre 
tonen hun fotografisch werk en 
Marc Kennes, Linda Tuerlinckx 
en Inge Van Wesenbeeck hun 
schilderkunst. Zondagavond is er 
het slotconcert van Neighbours 
en Kris Dom. Tickets voor dit 
concert zijn te koop via 
kikh.jouwweb.be.   (jbr)

Kunstproject in kapel De Heuvels 
KAPELLEN  

best zouden evolueren. Voor 
Massenhoven zou er een groen 
dorpspark aangelegd worden. 
Kostprijs:  400.000 euro. 

“We zullen de bezwaarschriften
analyseren en zeker rekening 
houden met fundamentele be-
zwaren”, zegt burgemeester Luc 
Van Hove (CD&V). “Maar het 
gaat vooral om voorgedrukte for-
mulieren die ondertekend wer-
den, vooral door bewoners uit de 

wijk Vogelzang.  Er staan enkele 
onwaarheden op dat formulier, 
zoals de bewering dat er veel bo-
men zouden sneuvelen die niet 
opnieuw geplant zullen worden. 
Er wordt ook beweerd dat wij 
een breed betonnen pad willen 
aanleggen waar nu nog gras ligt. 
Ook dat klopt niet.” Het is de be-
doeling om nog dit najaar met de 
aanleg van het dorpspark in Mas-
senhoven te starten. (kma)

Het openbaar onderzoek naar 
het dorpspark dat de gemeente 
Zandhoven in Massenhoven wil 
aanleggen, is net afgesloten. 
Honderd inwoners dienden een 
bezwaarschrift in. Opmerkelijk, 
want de plannen hebben een op-
waardering van het dorp op het 
oog. De gemeente liet land-
schapsbureau Omgeving in 2016 
plannen uittekenen hoe de vijf 
deeldorpen in de toekomst het 

Honderd bezwaarschriften tegen geplande aanleg dorpspark
ZANDHOVEN, MASSENHOVEN   


