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RINGLAND, 
HET LAND  

OP HET DAK 
VAN DE RING

GROENE VINGERS EN GEZONDE 
STADSONTWIKKELING
Het concept ‘Groene Singel’, zoals 
uitgewerkt in het strategische 
Ruimtelijk Structuurplan 

Antwerpen (s-RSA), ziet het hele 
gebied rond de Ring als een 
volwaardige groene verbinding op 
stadsregionaal niveau. Het vormt 
de ontbrekende schakel tussen  

de grote groene vingers die de 
agglomeratie infiltreren - de 
zogenaamde 5 parken uit het ruimtelijk 
structuurplan: Laaglandpark, Rivieren- 
hof, Vliegveld van Deurne, Park 
Den Brandt-Nachtegalenpark en 
Zuiderpark. Zonder overkapping 
kunnen deze verbindingen echter 
nooit uitgroeien tot een volwaardig 
ecologisch systeem, dan blijft de 
Groene Singel beperkt tot een 
strook weinig bruikbaar ‘veredeld 
schermgroen’, gelegen langs een zeer 
drukke verkeersweg.

Ook op vlak van stadsontwikkeling 
levert het concept ‘Ringland’ 
een belangrijke bijdrage. Tal van 
probleemplekken in de stad – 
meestal al bestudeerd en niet 
toevallig bijna allemaal gelegen 
langs of dicht bij de Ring – worden 
nu omgetoverd tot toplocaties. Die 
zijn, na de overkapping, uitermate 
geschikt voor zeer uiteenlopende 
functies zoals wonen, scholen, 
voorzieningen en tewerkstelling. 
De ruimte die gecreëerd wordt 
volstaat bovendien om een zeer 

groot deel van de noden die zich 
vandaag of morgen in de stad 
stellen ook effectief te lenigen (cfr. 
programma Labo XX). 
De prognoses geven aan dat er tus-
sen 2020-2030 40.000 inwoners in 
de stadsregio zullen bijkomen. 75% 
ervan kan opgevangen worden in 
deze nieuw te ontwikkelen zones, of 
in nabijgelegen zones zoals Nieuw 
Zurenborg (waar woonontwik- 
keling vandaag problematisch is - juist 
omwille van de nabijheid van de Ring).

Ringland, het 10de Antwerpse district

↑ De stad Antwerpen hanteert het concept van de Groene Singel als topprioriteit in het ruimtelijk beleid, uit-
getekend in haar strategisch-Ruimtelijk Structuurplan. Fietspaden zijn heraangelegd, er staan meer bomen, maar 
de nefaste invloed van de Ring (slechte lucht en lawaai) veranderde niet 

↑ In het kader van het Vlaams stedenbeleid, ontving de stad Antwerpen 
subsidies voor ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelingskansen van 
een aantal probleemplekken. Toch komen een aantal van die projecten niet 
van de grond, omwille van de negatieve impact van de nabijgelegen Ring

↑ Als de Ring morgen overkapt zou zijn, veranderen al die probleemplekken 
plots in stedelijke toplocaties. Nieuwe woonwijken krijgen een meerwaarde, 
juist omdat ze aan een park gelegen zijn. Een kinderkribbe in de voormalige 
jeugdherberg aan de Mastvest wordt plots wel te verantwoorden

Het verder uitgewerkte en uitgebreide tunnelontwerp – met nu ook 
de verkeerswisselaars en delen van de Singel onder de grond - creëert 
nog meer nieuwe ruimte tussen kernstad en voorstad. In totaal bijna 
400 ha, ongeveer 1,5 keer de binnenstad van Antwerpen. Voor de 
ontwikkeling ervan hanteerde Ringland als streefcijfer altijd een ver-
houding van 80% groen (in tal van vormen) en 20% voor bijkomende 
stadsontwikkeling (eveneens divers). Deze aanpak past perfect in de 
doelstellingen en uitdagingen die de stad Antwerpen zich stelt.

Studiebureau OMGEVING over de nieuwe publieke ruimte
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met wallen en grachten. Die  
historische landschapspatronen  
kunnen de basis vormen voor een 
aantal hedendaagse parken. 
De totaalbeelden van toen 
bieden nog steeds inspi-
ratie voor een nieuw en 
reliëfrijk landschap - even kunst- 
matig maar nu niet opgebouwd 
vanuit militaire logica, wel vanuit 
de weg- en parkinfrastructuur.

VERBINDING VAN WAARDE-
VOLLE GROENGEBIEDEN
Doorheen die nieuwe groen-

structuur 
is de con-
tinuïteit van 
ecologische 
verbindingen 
essentieel. 
Daarom zijn 
de huidige  
natuurwaarden 
geïnventariseerd 
en maximaal 

in het voorstel geïntegreerd 
(Wolvenberg en andere biolo-
gisch waardevolle gebieden). 
Daar bovenop vangen we met 

Hoe is het ontwerp opgevat? De uitdaging is helder: een nieuwe stad-
slandschap creëren, met een grote uitstraling en veel ruimte voor 
uiteenlopende activiteiten en functies. Verscheidenheid mag echter 
niet leiden tot versnippering, uit het ontwerp moet ook samenhang 
spreken. Om die dubbele opdracht waar te maken (eenheid en verschei-
denheid), wordt in het ontwerp van de groene verbinding continuïteit 
ingebouwd in de ecologische structuur, de waterhuishouding en de 
infrastructuur (wegen, fietspaden, tramlijnen). Ook de historische 
structuur wordt geïntegreerd.
Groen is het verbindend element bij uitstek. De nieuwe bebouwing 
wordt daarin zorgvuldig ingepast, soms in totaal nieuwe wijken, soms 
afgestemd op de afwerking van bestaande woonwijken.

DE GESCHIEDENIS TOT LEVEN 
BRENGEN
De voormalige Brialmontom-
walling, waarop nu de Ring ligt, is 
meer dan honderd jaar geleden 
gedemilitariseerd. In de eerste 
ontwerpen voor de herinrichting 
ervan (Stedenbouwkundige wed-
strijd 1910 - gewonnen door Henry 
Prost, stadsbouwmeester van 
Parijs) werden een aantal cruciale 
elementen uit de oude omwalling  
opgenomen. Maar het plan is 
nooit gerealiseerd. 
Bij de aanleg van de Ring, zes-
tig  jaar later, 
zijn er enkel 
wat toevallige 
restgebieden 
overgebleven 
– de meest 
herkenbare zijn 
de driehoekige 
waterpartijen 
van de Bril- 
schans (Berchem) 
en de Mastvest (Kiel). 
Dat militaire landschap van lang 
geleden had een kunstmatige 
topografie - een specifiek reliëf 

URBAN HEAT ISLAND EFFECT
Met een sterk parkontwerp, 
met open randen en een door-
dachte topografie en met een 
goede combinatie van begroei-
ingstypes en voldoende open 
water, zal het Ringlandpark zor-
gen voor afkoeling. Mede door de 
oppervlakte, blijft het effect niet  
beperkt tot de directe omgeving  
maar zal het voelbaar zijn tot 
ver in de stad. Waar het park 
lager ligt dan haar omgeving  
en waar de spoorwegberm een 
barrière vormt, zal het effect iets 

minder zijn. Vooral langs de brede 
dwarslanen en –straten en onder 
de bruggen door zal het afkoelend 
effect over grote afstand voelbaar 
zijn.

VENTILATIE VAN DE STAD
Het Ringlandpark zal zeker fun-
geren als ventilatiecorridor. Om 
dit optimaal mogelijk te maken, 
is het belangrijk dat een zo breed 
mogelijke zone doorstroombaar is. 
Dit betekent dat er geen dwarse 
obstructies voorkomen en dat de 
beplanting die luchtstroming niet 

direct hindert. Dwarsverbindin-
gen door het park lopen best op 
maaiveldniveau of over een brug, 
eerder dan over een verhoogde 
berm. Bebossing over heel de 
breedte van het park is met het oog
op de ventilatie ook niet 
aangewezen. Bebouwing langs de 
rand van het park moet een goede 
dwarse doorluchting mogelijk 
maken. Daar moet zeker op gelet 
worden nabij de straten en lanen 
die op het park uitkomen, zodat 
hierin maximale ventilatie mogelijk 
wordt. (info Geert De Blust)

Ontwerp van een veelzijdig stadslandschap 

Ringland koelt de stad af

een bovengronds watersysteem, 
van singels en waterpartijen, het 
vele regenwater van de Ring en 
de omliggende wijken op. Dit is 
veel duurzamer dan de huidige 
pompsystemen – die hebben kilo-
meters buizen nodig om de hele 
omgeving van de Ring permanent 
te kunnen droogzuigen. 
Een aantal waardevolle groene 
snelwegbermen verdwijnt onver-
mijdelijk, maar het nieuwe 
ontwerp van het ringlandschap 
zal de ecologische waarde ervan 
op korte termijn vervangen en 
versterken. De Hobokense Pol-
der is een goed voorbeeld. Deze 
voormalige laag gelegen polder 
werd opgevuld met  puin van de 
Brialmontomwalling, maar is op 
redelijk korte tijd weer geëvo-
lueerd tot een zeer waardevol 
natuurgebied. Dat kan ook op 
grote stukken van het nieuwe 
Ringpark.  

EFFICIËNT EN LOGISCH OPEN-
BAAR VERVOER
Doorheen Ringland lopen naast 
de Nieuwe Singel nog een aantal 
nieuwe infrastructuren, onder meer 
de geplande Singeltram.  Een light-
rail (via de bestaande spoorlijn en 
op de spoorwegberm) kan de voor-
stad met Ringland verbinden - met 
stations waar radiale tramlijnen de 
cirkellijnen kruisen. Daar horen ook 
een aantal nieuwe randparkings 
bij. Er is ook een zeer breed nieuw 
Ringfietspad ingetekend, maar dit 
loopt nu door een gezonde groene 
omgeving, en niet langer naast de 
lawaaierige Ring, de zone met de 
slechtste luchtkwaliteit. 

De huidige natuur-
waarden werden maxi-
maal geïnventariseerd 
en in het voorstel geïnte-
greerd, waardoor de eco-
logische verbindingen de 
nodige contiuIteit krijgen

ONTWERP LANDSCHAP
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↑ Tot aan de aanleg van de Ring eind jaren ’60, fungeerden de Vesten van 
de voormalige Brialmontomwalling als een groene oase voor de stad. Het 
was een ‘kunstmatig, reliëfrijk landschap met grachten en wallen en veel 
ruimte voor sport en spel, volkstuinen, natuur en recreatie

↑ Het Groene Singel-concept van de stad Antwerpen ziet de ringruimte als 
een groene ecologische verbinding tussen vijf grote parken rond de stad, 
die er op allemaal min of meer op aantakken. Door Ringland kan dit echt 
op een volwaardige manier gerealiseerd worden. 

↑ Dwarsverbindingen tussen de kernstad en de voorstad verlopen van-
daag via de bruggen over de Ring. Het is er altijd druk en lawaaierig, vaak 
ook gevaarlijk. Ringland biedt de kans om die verbindingen uit te bouwen 
op maat van het zacht verkeer (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer) 
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BEDRIJVENZONES
Ook de functionele invulling houdt 
rekening met de context. Zo is 
er aan de rand van het Kiel een 
Groothandelsmarkt met bedrijven-
zone – daar worden geen woningen 
voorzien, wel een zone met ruimte 
voor tewerkstelling of grote winkels 
(misschien enkele grootschalige 
detailhandels vanuit de Boomse- 
steenweg). Ook extra voorzienin-
gen vinden hier een plek – een 
vernieuwd en groter Bouwcentrum, 
of een modern voetbalstadion met 
aanvullende accommodatie en 
uitzicht op de Schelde … Een thuis-
haven voor Antwerp United ?

DUURZAME WOONWIJKEN
Een andere manier om te 
ontwikkelen, is ook gebieden die 
vrijkomen net naast de overkapping 
om te vormen tot duurzame wijken. 
Bouwen op de tunnels zelf is als 
optie niet weerhouden, dat zou 
teveel bijkomende eisen stellen 
naar de tunnelbouw zelf. Het is ook 
helemaal niet nodig - ernaast is 
plaats genoeg. Plekken die hiervoor 
het meest in aanmerking komen zijn 
de verschillende stationsomgevingen 
(Zuid, Berchem, Ooststatie, 
Schijnpoort, Dam, Merksem-Luchtbal). 

EEN NIEUWE DYNAMIEK VOOR 
VEEL PROJECTEN
Voor een aantal sites in de directe 
omgeving van de Ring bestaan 
reeds ontwikkelingsvoorstellen. 
Vele daarvan, zoals Nieuw Zuren-
borg of de vroegere Jeugdherberg, 
liggen al jaren in de kast - juist 
omwille van het probleem van de 
Ring. Hier kan de overkapping een 
geweldige stimulans betekenen, de 
stadsvernieuwing kan hier opnieuw 
en op volle kracht tot stand komen. 
Daarnaast komt heel veel nieuwe 
ruimte vrij om ook de bijkomende 
noden die zich de komende jaren 
stellen te lenigen. Die ontwikke-
ling is dubbel interessant. De beste 
manier om de mobiliteit in en om 
de stad te beheersen, is namelijk 
om er zoveel mogelijk mensen te 
laten wonen. Uit alle cijfers blijkt 
dat het verplaatsingspatroon van 
stadsbewoners veel duurzamer is.

DE NIEUWE VOORKANT VAN DE 
STAD
Voor een aantal sites in de directe 
omgeving van de Ring bestaan 
reeds ontwikkelingsvoorstellen. 
Vele daarvan, zoals Nieuw Zurenborg 
of de vroegere Jeugdherberg, 
liggen al jaren in de kast - juist 
omwille van het probleem van de 
Ring. Hier kan de overkapping een 
geweldige stimulans betekenen, de 
stadsvernieuwing kan hier opnieuw 
en op volle kracht tot stand komen. 
Daarnaast komt heel veel nieuwe 
ruimte vrij om ook de bijkomende 
noden die zich de komende jaren 
stellen te lenigen. Die ontwikkeling 
is dubbel interessant. De beste 
manier om de mobiliteit in en om 
de stad te beheersen, is namelijk 
om er zoveel mogelijk mensen te 
laten wonen. Uit alle cijfers blijkt 
dat het verplaatsingspatroon van 
stadsbewoners veel duurzamer is.

In Maastricht wordt momenteel 
volop aan de overkapping van de 
A2 gewerkt. Deze autosnelweg 
is de belangrijkste noord-zuid-
verbinding van Nederland. Om in 
Maastricht de overlast te beperken 
en stadsontwikkeling alle kansen 
te geven, verdwijnt de A2 voor 
2.3 kilometer onder grond. De 

hoeveelheid voertuigen boven-
gronds neemt daardoor met maar 
liefst 80% af.
De overkapping van Maastricht 
draagt volop bij aan de ontwik-
keling en vernieuwing van het 
stadsdeel Maastricht-Oost, onder 
meer door ongeveer 1100 nieuwe 
woningen en 30.000 m2 commer-

Dwarsdenken op maat van de omliggende wijken

Maastricht, een goed voorbeeld

Naast het lineaire parklandschap, zijn ook dwarsverbindingen tus-
sen de wijken van zeer groot belang. Die moeten telkens inspelen op 
het karakter van de directe omgeving en nieuwe ontmoetingsplekken 
creëren tussen de wijken Intra en Extra Muros. Op de grote over-
zichtskaart zijn de eerste suggesties uitgewerkt. Het moet de bedoeling 
zijn om die in de toekomst concreter in te vullen en vorm te geven. Het 
zou een mooie opdracht kunnen zijn voor de districten om hiervoor een 
proces op te zetten met de bewoners van de omliggende wijken. 

Andere halteplaatsen op de 
Singeltramlijn worden ontwikkeld als 
secundaire zones, het geheel altijd 
in een verhouding 80% groen - 20% 
bebouwing. Alles bij elkaar worden 
in dit ontwerpvoorstel voor het 10de 
district van Antwerpen een tiental 
nieuwe ontwikkelingszones 
ingetekend en tot op zekere hoogte 
uitgewerkt. Die schematische 
volumestudies zijn ook als basis 
gehanteerd voor het onderzoek naar 
het ontwikkelingspotentieel rond de 
overkapping (zie verder), maar het 
blijven natuurlijk maar eerste indicaties. 
In een volgend stadium is vanuit de stad 
verder te onderzoeken welke effectieve 
noden zich stellen en welke functies 
best waar terecht komen. De lucht-
kwaliteitskaarten kunnen daarvoor zeer 
nuttig zijn en mede richtinggevend. 
Wonen is uiteraard alleen te voorzien in 
zones met een gezonde lucht, maar in 
omgevingen waar die wat minder is (in 
de nabijheid van de uitstoot aan tunnel-
monden) stellen kantoorgebouwen met 
gesloten gevels en interne ventilatiesys-
temen bijvoorbeeld geen problemen. 

RUIMTE VOOR NATUUR EN  
RECREATIE - EN ZOVEEL MEER
Naast de stedelijke ontwikkeling past 
hier ook een programma bij voor 
nieuwe groene stadsruimte. Zonder 
afbreuk te doen aan de ecologische 
continuïteit (gevormd door de 
waardevolle natuurgebieden) 
kunnen in de open ruimte diverse 
groene kamers ingericht worden, 
telkens afgestemd op een ander 
gebruik. 
Vlak bij de dichtstbevolkte 
woonwijken horen logischerwijze 
buurtparken en speeltuintjes - 
die hoeven zelfs niet groot te zijn, 
nabijheid is hier het belangrijkste. 
Iets verderaf zijn er natuurlijk de 
grote groenverbindingen tussen de 
parken, waardoorheen fietspaden 
lopen. Ook sportvelden, speelpleinen 
en ruimere recreatieve plekken 
passen daar – zij zijn onderdeel van 
het globale parklandschap. Net 
als de volkstuinen en eventuele 
productieve landschappen (met 
mogelijkheden voor stadslandbouw).

cieel vastgoed. Nog belangijker 
is echter het wegnemen van de 
barrière: de huidige A2-snelweg. 
Hierdoor ontstaat ‘De Groene 
Loper’ en worden wijken opnieuw 
met elkaar verbonden. 
De voorbereidende werken begon-
nen in 2011, eind 2016 zullen de 
tunnels gebruiksklaar zijn.

↑ Weinig mensen kunnen zich inbeelden over hoeveel extra ruimte Ringland wel gaat. Zelfs grote verkeerswisselaars (zoals hier aan de Plantijn en Moretuslei bijvoorbeeld) zijn perfect te inte-
greren in dit nieuwe groene stadslandschap. Naast dit knooppunt is bijvoorbeeld ook ruimte voor een grote wadi voor opvang van hemelwater (afbeelding door OMGEVING)

ONTWERP LANDSCHAP

Dam

Schijnvallei

Morkhoven

Berchem station

Berchem

Kiel

Groothandels-
markt

Antwerpen-Oost

Merksem

Sportpaleis

Zuidstation

Antwerpen Noord

↑ De stationsomgevingen zijn de meest aangewezen plekken voor 
bijkomende stadsontwikkelingen, juist omdat ze qua mobiliteit en bereik-
baarheid zoveel voordelen bieden. Hier is ruimte voor kantoren, andere 
vormen van tewerkstelling, of voorzieningen allerhande



10 wijken van het 10de district

 ↑ Overzichtskaart (afbeelding door OMGEVING)

 1. HET STADIONPARK
Als het van Ringland afhangt, krijgt Antwer-
pen er een nieuw stadion bij. De Antwerpse 
voetbalploegen kunnen er samen in huizen. 
Of pikt u graag een stadionconcert mee? In 
ieder geval wordt dit een nieuw stadsbaken, 

vlakbij het Zuidstation, op een boogscheut 
van Linkeroever en nabij de op- en afrit-
ten naar Gent en Brussel. De ideale ligging 
creëert ook ruimte voor extra bedrijvigheid 
nabij de Groothandelsmarkt. 

Alle ingrediënten voor een levendig nieuw district in Antwerpen liggen op tafel. Net 
zoals de Scheldekaaien dat doen, zal Ringland de stad een nieuwe voorkant kunnen 
geven, we zullen in de toekomst weer naar de Ring toe leven.
Om de grote noden van de Antwerpse bevolking een plaats te geven op het dak van de 
Ring, delen we Ringland op in 10 wijken. Elke wijk heeft een eigen identiteit, u kan er 
mee aan helpen werken. Breng gerust uw ideeën in via info@ringland.be. Hier alvast 
een eerste voorstel - aan u om dit aan te vullen.

 2. HET ZUIDSTATION
Het Zuidstation wordt één van de wijken 
waar het meeste ontwikkeld wordt. Van 
woningen, crèches en scholen tot winkels 
en kantoren. Het is de grote broer van de 

wijk Nieuw-Zuid (aan de kaaien) met tussen 
beiden in de Konijnenwei - de ideale plek 
om te gaan vliegeren, zonnen en joggen.

 3. DE WEZENBERGWIJK
Vlakbij het Zuidstation en de tramlijnen 
naar het centrum vind je vandaag het Bou-
wcentrum (Antwerp Expo) dat dringend aan 
uitbreiding toe is. De internationale kun-
stencampus De Singel (met conservatorium) 
ligt vlakbij de luide Ring en het olympische 
Wezenbergzwembad kan maar moeilijk een 
raampje openzetten. Het kan dus een pak 

beter. Dat geldt ook voor de voormalige 
Jeugdherberg op de Mastvest, waar nu een 
kleuterschool is gehuisvest. In de toekomst 
geven we aan al deze plekken weer adem-
ruimte. We voorzien ook extra ruimte voor 
onderwijs - net als aan Park Spoor Noord is 
hier plek voor (hoge)scholen. Wie weet stu-
deer je later wel op Ringland …

 4. HET GROENE HART
Berchem heeft dringend nood aan een park 
dat beide stadsdelen met elkaar verbindt. 
Nu ligt de Ring er middenin en is de fiets-
brug de enige echte trage verbinding.  
De Singel die normaal bovenop de tun-
nels van Ringland ligt, gaat hier mee onder 
de grond, zodat er geen barrière meer is. 
Hierdoor geraken we makkelijk onder de 
spoorwegbruggen, daar kan in de toe-

komst misschien een skatepark komen 
(net als op Spoor Noord). Met Ringland 
kan je weldra dan ook kuieren of fietsen 
van het Villegaspark naar de Brilschans. 
Eindelijk worden deze twee groene lon-
gen met elkaar verbonden en kan de 
Wolvenberg uitgroeien tot één groot 
natuurreservaat (vandaag opgesplitst in 
twee delen aan weerszijden van de Ring). 

 5. BERCHEM-STATION
De omgeving van Berchem Station is volop 
in ontwikkeling, maar vandaag ligt de kan-
toorwijk Post X  wat ongelukkig en benepen 
tussen de huidige Singel en de Ring. Met 
Ringland gaan we er hier enorm op vooruit. 
Het plein voor Berchem Station wordt 

dan niet meer doorsneden door de Sin-
gel (aangezien die bovenop de Ring komt). 
Daarnaast kan het groen van Ringland 
doordringen tot in de patio’s van Post X. Er 
wordt zelfs een nieuwe zone aangesneden, 
met extra ruimte voor wonen en kantoren.



↑ Ringland ter hoogte van Borgerhout. Met links de wijk Nieuw-Zurenborg, de Nieuwe 
Singel die bovengronds loopt en na het op-en afrittencomplex van de Plantijn Moretuslei 
naar beneden duikt. Hierdoor komt het Rivierenhof tot tegen de stadsrand van Borger-
hout. Een enorme groene long ontstaat vlakbij het dichtsbevolkte en minst groene 
district van Antwerpen. (afbeelding door OMGEVING)

 6. NIEUW ZURENBORG
Voor de wijk Nieuw-Zurenborg zijn al 
vele plannen getekend. De buurt wil een 
buurtpark en dat kan er ook komen, in 
combinatie met woningen. Met Ring-
land krijgen de omliggende buurten er 
bovenop nog een veel groter stuk groen 
bij. We voorzien op dit stukje Ring (waar 
de bewoning dichtbij de Ring ligt) voor-

namelijk een ecologische corridor. Zodat 
fauna en flora makkelijk kunnen migreren 
naar de parken in het zuiden en noorden. 
‘En surplus’ leggen we hier een grote wadi 
aan. Dit grote opvangbekken voor regen-
water, kan op termijn zelfs omgevormd 
worden tot een ecologische zwemvijver. 
Net als in Boekenbergpark.

 7. ’T RIVIERENHOF
Borgerhoudt van mensen stelde het 
ooit voor en nu kan het ook werkelijk-
heid worden: met Ringland komt het 
Rivierenhof tot tegen de stadsrand van  
Borgerhout. Ook de Tuinwijk krijgt  
eindelijk minder lawaai en minder lucht-
vervuiling. De overkapping wordt namelijk 
doorgetrokken tot aan de Sterckshoflei  
en wie weet zelfs tot aan het rond punt van 

Wommelgem. Dat is technisch mogelijk. 
Het grote verkeersknooppunt van de 
E313 komt onder de grond waardoor 
een enorme groene ruimte ontstaat. De 
ontwerpers van OMGEVING stellen hier 
een Ringlandberg voor. De ideale plek om 
over de stad te kijken en een overzicht 
over Ringland te krijgen. En in de winter 
kan je er naar beneden sleeën.

 8. DE SCHIJNVALLEI
Naast de Schelde telt Antwerpen nog een 
andere rivier - de Schijn! Die stroomt van 
in de Kempen, langs het Rivierenhof tot in 
het Lobroekdok. Maar die rivier heeft meer 
ruimte nodig en die is er genoeg bij Ringland. 
De zogenaamde Hollandse knoop moet dan 

wel verdwijnen, het op- en afrittencomplex 
aan het Sportpaleis moet compacter. Zo 
wordt het aangenaam wonen en sporten 
in de wijk Schijnvallei. Met Park Spoor Oost 
vlakbij wordt dit een echte groene lob in het 
dichtstbevolkte deel van ’t stad.

 9. KANAALDOKKEN
Het Lobroekdok, het Albertkanaal. Dit 
wordt de waterrijke wijk van het 10e 
district. Er kan gewoond en gewerkt 
worden aan het water, net zoals nu reeds 

op het Eilandje. Er is zelfs plaats voor 
mooie woontorens, drijvende woningen  
en een elegante fietsbrug die alle wijken 
met elkaar verbindt.

 10. LAAGLANDPARKWIJK
De snelweg loopt vandaag langs de Luchtbal 
en de uitbreiding van Merksem. Hier zijn 
ooit veel mensen komen wonen - dicht bij 
de haven maar nu wel vlak naast de Ring. 
Ook die wijken hebben nood aan gezonde 
lucht, minder lawaai en meer groen. Van-
daar dat we de overkapping doortrekken tot 

aan het knooppunt van de E19 en de A12. 
Het Laaglandpark kan daardoor echt attrac-
tief worden – om te sporten, te wandelen of 
de stad even te ontvluchten. Maar er is ook 
ruimte voor een nieuwe randafwerking met 
scholen, woningen en kantoren. Dit wordt 
de Laaglandparkwijk! 


