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Ringpark Groene Vesten

En we bedenken het 
Ringpark Groene Vesten 
samen met jou!
Het is niet alleen aan de experten en de ontwerpers om dit nieuwe 
Ringpark vorm te geven. Op verscheidene momenten tijdens het 
ontwerpproces luisteren we intensief naar de Antwerpenaar - die 
uiteindelijk als bewoner dé ervaringsexpert is voor dit Ringpark - 
om input en feedback te geven op de mogelijke plannen.
Zo zijn er de interactieve Ringdagen die we enkele keren per jaar 
organiseren. Er is daarnaast ook een online participatieplatform 
(www.degroteverbinding.be/ringparkgroenevesten) waar we 
geregeld heel specifieke antwoorden zoeken bij de Antwerpenaar. 
Beide zijn publiek toegankelijk. Maar er is ook een specifieke groep 
van 30 gelote omwonenden, die tijdens het hele proces maandelijks 
met ons rond de ontwerptafel zit. Vestenbouwers noemen we hen! 
Aan hen vragen we heel specifieke feedback over de dingen die 
op dat moment in het ontwerp aan de orde zijn. Zij zijn onze eerste 
aftoetsing en helpen ons het Ringpark Groene Vesten te ontwerpen 
tot dat wat de buurt nodig heeft.

Eén groot park verbindt 
alle groene ruimte naast de 
snelweg
Om straks een overkapping te kunnen realiseren, zijn er nog flink wat 
aanpassingen aan de huidige Ring nodig. Zo wordt onder andere het 
doorgaand en lokaal verkeer van elkaar gescheiden in aparte kokers 
en zullen ook de op- en afritten herbekeken worden. Voor het exacte 
tracé van de nieuwe Ring is nog heel wat studiewerk nodig. Maar we 
weten nu al dat de ruimte-inname van de snelweg in de toekomst niet 
helemaal dezelfde zal zijn als die van vandaag. Daarom moeten we bij 
de aanleg van Ringpark Groene Vesten rekening houden met het feit dat 
mogelijk een deel van het park straks opnieuw zal worden aangepast 
aan de overkapping. Er wordt dus nu naast een groot deel ‘permanent 
park’ ook een stukje ‘transitie-landschap’ ontworpen, waar beweging, 
experiment en verandering worden toegejuicht.
Voor de uitvoeringsplannen van het park maken we telkens de afweging 
tussen duurzame investeringen die in het permanente deel van het park 
liggen (en dus ook op lange termijn zullen blijven) en tijdelijke  ingrepen 
die noodzakelijk zijn om heel wat mensen een betere omgevingskwaliteit 
te geven op korte termijn. Door slim met die investeringen om te gaan, 
zijn ze straks niet allemaal verloren, maar kunnen ze gerecycleerd worden 
in een andere toepassing op of naast het dak van de Ring.

We omarmen de geschiedenis 
van de Groene Vesten en 
rijgen bestaande en nieuwe 
parkruimtes aan elkaar 
Het Ringpark Groene Vesten wordt gemaakt op de grondvesten van 
de vroegere  Brialmontomwalling. We zoeken inspiratie in die vroegere 
vestenstructuur en brengen zo samenhang in het nieuwe ontwerp. 
We maken geen letterlijke vertaling, maar zoeken naar een eigen 
vormentaal voor het gloednieuwe Ringpark Groene Vesten, met als basis 
de fascinerende geschiedenis van de Grote Omwalling. De vroegere 
historische fronten worden nu een reeks ‘vestenparken’ (zoals Park 
Brialmont en Mastvest) die op regelmatige afstand van elkaar liggen. 
De geluidsbermen en het waterverhaal vormen nieuwe karakteristieke 
structuren net als de vroegere omwalling en de verdedigingsgrachten 
tussen stad en daarbuiten. We wensen bovenal verbindingen te maken 
langsheen de Ring én tussen binnen- en buitenzijde van de stad. Zo kan 
de Antwerpenaar de groene ruimte langs de Ring terug heroveren.

Groene ‘nerven’ verweven 
het Ringpark via een zacht 
netwerk met de stad

Met veel ruimte voor water 
in het Ringpark Groene 
Vesten dragen we bij aan een 
klimaatrobuuste stad 
We maken van de groene ruimte rond de Ring een immense waterspons 
voor de stad. Deze ‘spons’ vult in de periodes van regen en geeft water 
af in de drogere tijden. We gebruiken daarvoor zo veel mogelijk de 
bestaande topografie van het park. Een continu systeem van wadi’s wordt  
afgewisseld met royalere infiltratiezones en waterbuffers die nodig zijn 
om hevige regenbuien op te vangen.

De waterlaag draagt in belangrijke mate bij tot de nieuwe identiteit 
van het Ringpark Groene Vesten: het water legt de structuur van de 
historische vesten bloot en versterkt de samenhang in het Ringpark. 
Droge en nattere zones zorgen voor een afwisseling in het landschap en 
bieden bovendien veel kansen voor natuur.

Met deze ingrepen realiseren we de eerste stappen van de langetermijnvisie 
van het Waterplan van de stad Antwerpen. Bovendien kan het Ringpark 
zo een hefboom zijn in de transformatie van de omliggende wijken naar 
een meer duurzame openbare ruimte en waterhuishouding.

Sterk staaltje stadsnatuur in 
een ecologisch netwerk
Ecologen hebben de afgelopen maanden in het volledige Ringpark de 
Groene Vesten de natuur geïnventariseerd. Dat leverde een unieke reeks 
gedetailleerde data op, die de ontwerpers als basis kunnen gebruiken. 
Er is vandaag al veel diversiteit aan soorten te vinden. In sommige 
groenzones is zelfs echte topnatuur te vinden. 

We willen die bestaande ecologische kwaliteit zeker bewaren en doen er 
liefst nog een schepje bovenop. We onderzoeken hoe we zo veel mogelijk 
barrières en knelpunten voor ecologische verbindingen wegwerken door 
bijvoorbeeld ecopassages onder de bruggen te voorzien. Bestaande 
habitats versterken we en breiden we uit waar mogelijk. Ook gaan we 
aan de slag met nieuwe stedelijke natuurtypes. Zo zetten we nog meer 
in op biodiversiteit en werken we aan waardevolle natuur midden in de 
stad.
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Op dit paneel presenteert het ontwerpteam een inkijk in hun conceptontwerp.

Ringpark Groene Vesten - zo’n 450 voetbalvelden groot - maakt van dit gebied langs de Ring een 
echt park voor de buurt en de stad. Volg de kunstwerken en ga vandaag al op ontdekking langs dit 
bijzondere park. Aan elk kunstwerk krijg je meer informatie of kan je meewerken aan de verdere groei 
van dit park.

alle figuren op dit paneel zijn werkdocumenten van het ontwerpteam BUUR-LATZ-GREISCH-SWP

Waar het Ringpad en Singelpad parallel met de snelweg lopen, staan 
de ‘nerven’ dwars op de Ring en verbinden ze het Ringpark met de 
omliggende wijken.
Deze groene verbindingen zijn voor bewoners een aangename en veilige 
route naar het park. Tegelijkertijd brengen ze ook het Ringpark tot diep 
in de wijk. 

De nerven zijn zo geselecteerd dat ze de interessantste routes vanuit de 
wijk tot groen, spel, sport en andere programma’s integreren. De inrichting 
houdt volop rekening met de zachte weggebruiker. Waar mogelijk krijgt 
de nerf ook een expliciete rol om regenwater te verzamelen/infiltreren 
en maakt ze deel uit van het ecologisch netwerk. Straks zijn deze nerven 
belangrijke toegangen tot op de overkapping. Ondertussen onderzoekt 
de stad of het mogelijk is om via een of meerdere nerven de Ring alte 
overbruggen.
(Strikt genomen worden de nerven niet gerealiseerd met het budget dat 
voorzien is voor het Ringpark.)

Bermen en schermen zorgen 
voor een gezonder en stiller 
Ringpark
De leefbaarheid verhogen is een van de belangrijkste doelstellingen 
van het Ringpark Groene Vesten. Voor de onderste bouwlagen van de 
bebouwingen zullen nieuwe bermen en schermen een belangrijk verschil 

maken voor de geluids- en luchtkwaliteit.  Daarnaast zetten we heel erg 
in op de optimalisatie van de kwaliteit van de groene ruimte. We streven 
daarbij de geluidskwaliteit van het Stadspark van Antwerpen na. Naast 
het verbeteren van de bestaande parken, worden ook vele lawaaierige 
stukjes ‘restgroen’ nu toch voldoende aangenaam om ook volwaardig 
park te kunnen zijn voor de aangrenzende wijken. 

De bermen en schermen plaatsen we zo dicht mogelijk bij de Ring. Niet 
alleen werken we zo het best aan de leefbaarheid , we maken ook extra 
parkruimte bij. Deze ‘leefbaarheidsmaatregelen’ worden vormgegeven 
als een mooi en continu landschapselement . Zo geeft het identiteit en 
herkenbaarheid aan het Ringpark Groene Vesten.

Vlotter en veiliger van A naar 
B via het verbeterde Ringpad
Het bestaand Ringfietspad wordt in het nieuwe park omgevormd tot 
een breder en comfortabeler Rin  gpad. Het maakt deel uit van een 
hoogwaardige verbinding  die de Antwerpse Ring volgt en die aansluit 
op verschillende fietsostrades.  
Bijzondere aandacht gaat uit naar het realiseren  van veilige kruisingen met 
autowegen. Op verschillende plaatsen wordt een extra onderdoorgang 
gemaakt of gaan we met een fietsbrug  over de weg. We willen het 
Ringpad zo extra aantrekkelijk maken om mensen uit de auto en op de 
fiets te krijgen.

De bestaande fietstunnels worden waar mogelijk verbreed, om een zo 
aangenaam mogelijke doorgang te voorzien. We bieden daarbij niet 
enkel ruimte voor fietsers, maar ook voetgangers en beestjes kunnen 
hier in de toekomst makkelijker passeren.

We plaatsen het Ringpad vlak naast de bermen. Zo vormt het pad geen 
barrière in het park. Af en toe kiezen we ervoor om het Ringpad extra 
breed te maken. Zo wordt het een ruimte waar alle parkgebruikers van 
het nieuwe Ringpark Groene Vesten kunnen genieten.

beeldje van de vroegere omwalling

structuurschets van het Ringpark Groene Vesten

Het ontwerpteam maakt suggesties voor deze te verbreden en nieuwe 
onderdoorgangen en bruggen voor voetgangers en fietsers.
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