
Centraal in Berchem liggen heel wat groene gebieden: het De Villegaspark, natuur
gebied Wolvenberg en het Brilschanspark. Dankzij het masterplan Park Brialmont 
kunnen die gebieden uitgroeien tot één groen hart voor het district en tot een 
duurzaam onderdeel van de Groene Singel. Met deze nieuwsbrief houden we u op 
de hoogte van het project. Wandelt u binnenkort mee in Park Brialmont?

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de eerste twee deelprojecten uit het master
plan Park Brialmont: de entree aan de Grotesteenweg en de groene zone ten wes
ten van natuurgebied Wolvenberg. De ambitie is om in 2018 al van start te gaan 
met deze eerste stappen.

INHOUD:
Pag 02 Deelproject 1: Entree Grotesteenweg
Pag 03 Deelproject 2: Groene zone tussen Ring en Singel 
Pag 04 Natuur en erfgoed 

Als u deze nieuwsbrief voortaan graag digitaal ontvangt, dan kan u zich daarvoor inschrijven via: 
info@vespa.antwerpen.be met vermelding ‘digitale nieuwsbrief Park Brialmont’. Eerdere nieuwsbrieven 

kan u downloaden op www.berchem.be/parkbrialmont.
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JANUARI 2018

©
 A

G
 V

ES
PA

 | 
B

ar
t 

G
os

se
lin

14800479_Masterplan_Park_Brialmont_2-luik_A4.indd   1 11/12/17   16:59



Deelproject 1: Entree Grotesteenweg
De ingang vanaf de Grote
steenweg wordt een promi
nentere toegang naar het 
park. Het historische land
schappelijke profiel van de 
Brialmontomwalling wordt 
hier hersteld in zijn origine
le vorm. De kenmerkende 
historische lijnen worden 
benadrukt door te spelen 
met hoogtes en laagtes en 
duidelijke paden.

In de buurt van deze entree komt ook een ligweide die in verbinding staat met de 
Brilschansvijver door een langgerekte terrassenstructuur (zie afbeelding hierboven). 

De stad Antwerpen en het district Berchem startten samen het masterplan Park Brial-
mont. Het masterplan werd uitgewerkt door het ontwerpteam CLUSTER en Witteveen+ 
Bos onder regie van AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en 
stadsprojecten Antwerpen. Het ontwerpteam hield rekening met de inspraak van buurt-
bewoners en gebruikers van de parken. Tussen eind 2012 en 2015 gingen op verschillen-
de momenten in totaal zo’n 180 mensen het gesprek aan.

Ontwerpteam en inspraak

Deelproject 1:  
Entree Grotesteenweg

Deelproject 2: Groene zone 
tussen Ring en Singel ten 
westen van Wolvenberg
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entree Grotesteenweg - terrassenstructuur aan vijver

toekomstkaart masterplan Park Brialmont
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Deelproject 2: Groene zone tussen Ring en Singel
Tussen Ring en Singel ligt het natuurreservaat Wolvenberg, het enige natuurge
bied in de binnenstad van Antwerpen. Binnen Park Brialmont blijft natuurgebied 
Wolven berg een natuurreservaat waar de natuur haar gang kan gaan. 

Het gebied ten westen van natuurgebied Wolvenberg wordt omgevormd tot een 
nieuwe open groene ruimte. De volkstuinen maken daar plaats voor een waardevol 
natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Dat is een wen
selijke aanvulling op het zeer schaarse publiek toegankelijke groen in OudBerchem. 

Het nieuwe recreatieve natuurlandschap ten westen van Wolvenberg wordt aan
gelegd met hoogtes en laagtes. Daardoor ontstaan twee komvormige ruimtes die 
zorgen voor een aangenamer geluidsklimaat. U vindt er in de toekomst ook een ge
zellige picknickruimte te midden van een weide met fruitbomen. Verder komen er 
natuurspeelplekken, een speelheuvel en wandelpaden doorheen de beboste zones.

De volkstuinders die nu nog tuinieren aan de Singel verhuizen naar extra percelen 
in park Het Prieel en andere sites in de buurt.

Het uitvoeren van de twee eerste deelprojecten van Park Brialmont staat op de planning 
voor de tweede helft van 2018.

Timing
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nieuwe recreatieve groene zone ten westen van Wolvenberg
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Natuur en erfgoed

Centraal thema in Park Brialmont is de combinatie 
van natuur en erfgoed. Dat past bij de bestaande 
sterktes van het gebied:

 • Door de aanwezigheid van het natuur

  gebied Wolvenberg kan er een waardevol   

  natuurpark ontwikkeld worden. 

 • De restanten van de Brialmontomwalling 

  maken het mogelijk de bijna vergeten om

  walling opnieuw beleefbaar te maken en 
  te integreren in de omgeving.

De Ring en Singel snijden vandaag dwars door de drie groene zones die samen het 
Park Brialmont vormen. Het masterplan geeft suggesties voor een parkverbinding 
over de Ring, bijvoorbeeld een ecoduct. De overkappingsintendant van de Vlaamse 
overheid en het ontwerpteam van Ringzone Zuidoost bekijken hoe dat ontwerp past 
in het grotere plaatje van de overkapping van de Antwerpse Ring.

Parkverbinding

Meer info
Download het masterplan Park Brialmont op www.berchem.be/parkbrialmont.
Voor meer informatie over het project Park Brialmont kan u terecht bij AG VESPA:  
03 259 28 10 of info@vespa.antwerpen.be.

de ‘big five’  
van Berchem

aalscholver

wezel

vleermuisijsvogel

alpenwatersalamander

historisch plan Brilschans
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