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degroteverbinding.be/ringparkgroenevesten

Ringpark Groene Vesten - zo’n 450 voetbalvelden 
groot - maakt van dit gebied langs de Ring een 
groene plek voor de buurt en de stad.

Volg de kunstwerken en ga op ontdekking langs dit 
bijzondere park. Aan elk kunstwerk krijg je meer 
informatie over het werk, de kunstenaar en de plek 
in het park. Scan de QR-code en werk mee aan de 
verdere groei van Ringpark Groene Vesten. 

Expeditie  
Groene Vesten
Ga op stap langs de kunstroute in 
openlucht, ontdek dit bijzondere park en 
werk mee aan de verdere groei.Van 1 augustus tot 20 september 2020
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Kunstroute 
Expeditie 
Groene 
Vesten

Ringpark Groene Vesten

1 - Berchembrug
De Berchembrug is vandaag een van 
de weinige oversteken voor fietsers en 
voetgangers die de wijken aan beide 
kanten van de Ring met elkaar verbinden.  

 ¬ Nico Delaide met ‘Blauw en groen, 
de liefdevolle kleuren.’

2 - Onder de spoorbrug - 
Posthofbrug
Het Ringfietspad duikt hier onder de 
Posthofbrug en de sporen door. Het is de 
snelste manier om deze knoop van wegen 
en sporen te kruisen. 

 ¬ Vera Bohnen met ‘La vie 8’

 ¬ Grete Moortgat met ‘Lazy summer 
afternoon’

3 - Borsbeeksebrug
Langs de Ring zijn er tientallen van deze 
plekjes te vinden die we met elkaar gaan 
verbinden. 

 ¬ Kate Carrein met ‘Apocalyps’

 ¬ Bert Sarah met ‘Verbinding’

4 - Ringfietspad - Luitenant 
Lippenslaan
De ontwerpers zoeken vandaag uit hoe 
we het Ringfietspad door, over of onder 
deze knoop kunnen aanleggen. 

 ¬ Walter Bott met ‘Be Aware’

 ¬ Tania Vlaar met ‘Verbinding’

5 - Geluidsberm Joe English
Hier kan je langs het vernieuwde 
Ringfietspad het effect ervaren van 
een mogelijk type berm. Onder de 
Stenenbrug door zijn er wanden 
geplaatst.

 ¬ Christel Weyts met ‘Let’s play’

 ¬ Claudia Baertsoen met ‘Waterfall’

6 - Tuinwijk - verbinding 
Rivierenhof
Je bevindt je op het uiterste noordelijke 
puntje van Ringpark Groene Vesten. Hier 
sluit het park aan op het Rivierenhof en op 
Ringpark het Schijn.  

 ¬ Diana Van Steen met 
‘Coronawandeling’

 ¬ Gabriëlla Segers met ‘Ontvanger’

7 - Water langs de Ring - 
Stenenbrug
Op deze plek kan je een van de vele 
pompstations langs de Ring terugvinden. 
Die zorgen ervoor dat de snelweg niet 
onder water loopt. 

 ¬ Henri Gosset met ‘Licht en  
onbezorgd in de Overkapping’

 ¬ Hilde Vossen met ‘Naar de  
Overzijde’

8 - Verbinding Borgerhout - 
Oudstrijderslaan
Vanuit Borgerhout intra muros moet je 
niet enkel de Singel oversteken om de 
Ring te bereiken, je moet ook nog voorbij 
de spoorweg geraken. Hier en daar kan je 
gelukkig onder de sporen door. 

 ¬ Kristel Van Rumste met ‘Antwerp 
Courthouse / New Palace of 
Justice. Justitiepaleis Antwerpen’

 ¬ Joanna Caus met ‘Turn back the 
hands of time’

9 - Nieuw Zurenborg
Wist je dat de stad aan de 
binnenstadszijde van het ringspoor een 
nieuw parkgebied wil aanleggen?  

 ¬ Lia Samson met ‘De nieuwe weg’

 ¬ Liliane Helsen met ‘Observatie’

10 - Toekomstbos
Het toekomstbos is sinds 2014 aangelegd 
als een groene publieke ruimte met 
een vlonderpad en een amfibieënpoel. 
Langs de Ring wordt een berm, wand of 
scherm aangelegd om het effect van het 
geluid te reduceren en de impact op de 
luchtkwaliteit te verbeteren. 

11 - Park Brialmont - 
Wolvenberg
Wolvenberg is een speciaal natuurgebied 
door zijn vele verschillende ecologische 
systemen op een kleine oppervlakte. Hét 
enige natuurgebied binnen de Ring om je 
te verwonderen over de diversiteit van de 
Antwerpse natuur!

 ¬ Renate Els Aerts met ‘Kwartet ‘Olla 
Vogala’’

 ¬ Jeroen Deley met ‘Ode aan Christo’

12 - Park Brialmont - De 
Villegaspark
Het masterplan voor dit park verenigt 
het De Villegaspark, natuurgebied 
Wolvenberg en het Brilschanspark tot 
één groen gebied. Natuur, ecologie en 
het historisch erfgoed van de voormalige 
militaire omwalling spelen hier een 
hoofdrol.  

 ¬ Kristina Smidts met ‘De grote 
verbinding’

 ¬ Avdia Van Art met ‘Brug tussen 
mensen’

13 - Park Brialmont - 
Wolvenberg
Hier werken we aan een recreatief 
natuurpark ten westen van natuurgebied 
Wolvenberg. Wist je dat langs de Singel 
een ketting van wadi’s is aangelegd en 
dat de wadi’s en de kuilen dienstdoen 
als waterbuffer en zorgen voor lokale 
infiltratie van het hemelwater? 

 ¬ Wim Rosiers met ‘We passeren 
maar…’

 ¬ Theo Beck met ‘Gehoorzaamheid’

14 - De Singel
We staan hier naast een van de meest 
herkenbare gebouwen langs de Singel én 
de Ring. 

 ¬ Albert Nielandt met ‘De 
grote interfamiliale en andere 
verbindingen’

 ¬ Sonja Michiels met ‘Hand in hand in 
Antwerpen’

15 - De Desguinlei
Deze hondenweide ligt vandaag tussen 
twee grote verkeersassen: de Ring en de 
Singel. We willen dat deze groene ruimte 
een volwaardig onderdeel wordt van het 
Ringpark. 

 ¬ Chris Van Buggenhout met ‘Een 
honds pleidooi’

 ¬ Chris Willaert met ‘Ijs’

16 - Station Zuid
Op korte termijn gaat de NMBS, in 
samenwerking met de stad Antwerpen, 
de ingang van het station herinrichten. 
Zo verbeteren we het reiscomfort en de 
publieke ruimte.  

 ¬ Erik Wathy met ‘Het is tussen 
mensen’

 ¬ Melanie Bivacco met ‘Under my 
Skin’

17 - Mastvest
Het Mastvest is een van de best 
bewaarde overblijfsels van de volledige 
Brialmontomwalling. Op termijn willen 
we een voetgangers- en fietsverbinding 
tussen Mastvest en de groene ruimte aan 
de overzijde van de Ring.

 ¬ Janno Bollen met ‘Hangend 
Schroot’

 ¬ Marie-Louise Van Reet met ‘Tuinier’

18 - Eerste overkapping
Op deze overkapping, uit 1981, zijn de 
mogelijkheden op de kap zeer beperkt. 
Bij de toekomstige overkappingen van 
de Ring wordt er rekening gehouden met 
een volwaardige invulling en gebruik als 
groene ruimte.

 ¬ Vera Siccard met ‘Zonder titel,  uit 
de reeks “De twaalf Werken”.’

 ¬ Bob Torfs met ‘Positieve muur’

19 - Leeuwerikpark
Dit parkje ligt een beetje verscholen in de 
oksel van de aansluiting van de E19 op de 
Ring. 

 ¬ Christoffel Peetermans met 
‘Shadows keep connected’

 ¬ Karin Leveau met ‘Verlangen’

20 - Park Brialmont - 
Brilschanspark
Het masterplan voor dit park verenigt 
het De Villegaspark, natuurgebied 
Wolvenberg en het Brilschanspark tot één 
groen gebied. 

 ¬ Ludo Janssens met ‘Relax’

 ¬ Ronald Jervis met ‘Intiem 
verbonden’


