
Dat zijn 7 Ringparken, een  Scheldebrug 
en de Oosterweelverbinding. Elk 
Ringpark is een bundeling van 
leefbaarheidsprojecten die vandaag als 
één geheel worden ontworpen. 

In deze brochure kan je het voorontwerp 
voor Ringpark Noordkasteel, 
Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn 
en het concept voor Ringpark Zuid 
ontdekken.
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Verbinding tussen de parken
Na een jaar van intensief participeren zijn de 
ontwerpteams klaar met hun voorontwerp voor Ringpark 
Groenendaal, Noordkasteel, Lobroekdok, Het Schijn en 
met het conceptontwerp voor Ringpark Zuid.

Voor alle ontwerpen volgt de komende maanden een 
grondige technische afstemming tussen de parken 
en andere projecten in de buurt door de betrokken 
districten, team intendant, de burgerbewegingen en 
partners die instaan voor de uitvoering van De Grote 
Verbinding. Ook de volgende stappen richting uitvoering 
staan op de planning.

Oosterweelverbinding
De Ringparken in het noorden zijn sterk verbonden met 
de Oosterweelverbinding op rechteroever. Tijdens het 
ontwerpproces werkten de ontwerpers al nauw samen 
met Lantis, de bouwheer voor de Oosterweelverbinding. 
Nu volgt de finale technische afstemming tussen de 
infrastructuur en de toekomstige parken.

Met de aannemers voor de Oosterweelverbinding 
op rechteroever bekijken we of er delen van de 
noordelijke Ringparken al mee tijdens de bouw van de 
Oosterweelverbinding kunnen aangelegd worden. 

Waar staan we vandaag?

Vijvers en Oosterweelkerk
De huidige vijver van het voormalige fort is het hart van 
het park. In het verlengde van de vijver, waar vroeger 
de grachten rond het fort lagen, komt een nieuwe 
ondiepe vijver die via wandelpaden bereikbaar is. Het 
Oosterweelkerkje en de wal van het  historische fort 
worden opnieuw zichtbare onderdelen van het park. 

Scheldedijk
De Scheldedijk, of wandeldijk, wordt verhoogd 
om stad en haven te beschermen tegen mogelijke 
overstromingen. Het bestaande groen rond de vijver 
en de slikken en schorren van de Schelde worden 
behouden.  Aan de kant van de Royerssluis trekken we 
de dijk door tot aan het Amerikadok.

Als wandelaar of fietser kan je op de nieuwe dijk 
genieten van het prachtige panorama op de haven of de 
stad. 

Oosterweelsteenweg en Ringfietspad
Van de Oosterweelsteenweg maken we een groene 
parkweg met erlangs een fiets- en wandelpad. Het 
Ringfietspad, dat van oost naar west door het park loopt, 
sluit aan op de nieuwe fietsbrug in het verlengde van 
de historische wal van het Noordkasteel. Dé snelste 
verbinding van de stad richting haven en de nieuwe 
Scheldetunnel.

SAMGA-plein
Het SAMGA-plein, ter hoogte van de 19de-eeuwse 
SAMGA-silo, is de toegang naar het nieuwe park met 
een indrukwekkend zicht op de achterliggende haven. 

Ringpark Noordkasteel
Nieuwe entrée van haven naar stad

Het Noordkasteel is uniek. Het is een 
monument voor cultuur en natuur in 
Antwerpen met een lange en rijke 
geschiedenis, een groene oase op de 
drempel tussen stad en haven.  

Het blijft een natuurlijke groene plek 
waar je kan komen uitwaaien, tot rust 
kan komen en kennis kan maken met het 
historisch verleden van deze bijzondere 
plek, van de Schelde, de haven en het 
zicht op de stad.

Zicht op de verhoogde wandeldijk langs de Schelde.

De nieuwe Oosterweelsteenweg.

Het SAMGA-pleiin

Voorontwerpen noordelijke Ringparken 
worden finaal goedgekeurd.

Voorontwerp Ringpark Zuid en 
Pomppark Zuid (onderdeel van 
Ringpark Groene Vesten) is klaar

voorjaar
2022

Voorontwerpen noordelijke 
Ringparken zijn klaar.

Conceptontwerp Ringpark Zuid 
is klaar.

11
2021

Welke onderdelen van de noordelijke 
Ringparken kunnen er al verder 

uitgewerkt worden tijdens de bouw 
van de Oosterweelverbinding.

zomer
2022

Zicht op de vijver aan het Noordkasteel. 
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De Stadsserre
Aan de rand, tegen het spoor, komt de blikvanger: 
de stadsserre rondom de openingen in de tunnel 
van de verlaagde Ring. De juiste invulling ervan 
ligt nog niet vast maar dit kan een botanische tuin, 
een stadslandbouwproject of  een locatie zijn waar 
kinderen leren over gezond en duurzaam voedsel.

Ringpark Groenendaal
Groene verbinding tussen Luchtbal en Merksem

Ringpark Groenendaal maakt de verbinding 
tussen Luchtbal en Merksem. Een deel van het 
park ligt bovenop de tunnels van de vernieuwde 
Ring, een ander deel loopt langs de vernieuwde 
Ring. 

In dit nieuwe park kan je sporten, spelen, luieren 
of picknicken op een groot grasveld en waar je 
gemakkelijk en veilig kan fietsen of een trein, bus of 
tram kan nemen. 

Groen dak over de Ring
Het groene dak op de tunnels van de vernieuwde 
Ring is het hart van het park en een belangrijke 
ontmoetingsplek die Merksem en Luchtbal verbindt 
met elkaar. Het maakt ook de verbinding met het 
station Luchtbal en met de stad door het aanbod van 
fiets, bus, tram, trein, auto en deelmobiliteit. 

Aan station Luchtbal geven twee nieuwe 
stationspleinen toegang tot het station. Een 
groene brug over de Groenendaallaan verbindt de 
verschillende parkdelen met elkaar zodat voetgangers, 

fietsers, maar ook dieren vlot de oversteek kunnen 
maken.

Tuinen Luchtbal en Merksem
Het braakliggend stuk grond tussen de Ring en de 
sporen, aan de kant van Luchtbal, transformeren we tot 
een natuurtuin voor iedereen met een grote uitkijkheuvel 
op het einde van het Ringpark.

Aan de kant van Merksem loopt er een langgerekt park 
van aan de Masurebrug tot aan de nieuwe overkapping 
dat drie verschillende zones heeft, waaronder een 
groene en natte ecologische corridor die kan dienen als 
waterbuffer bij hevig regenval of als koelteplek bij hitte 
en droogte. Zo helpt het park om de klimaatuitdagingen 
in de toekomst mee op te vangen.

Via een groene en ecologische brug maken we de 
verbinding met Ringpark Lobroekdok. Hiervoor 
herbruiken we een deel van de zogenoemde 
bypass, de tijdelijke snelweg om de werken aan de 
Oosterweelverbinding te kunnen uitvoeren.

Ringpark Lobroekdok
Waterpark over de Ring  
en langs het Albertkanaal
Water is overal in het nieuwe Ringpark 
Lobroekdok dat bovenop de tunnels van de 
vernieuwde Ring komt. 

Water in de hoofdrol
In het Lobroekdok kan je een zwemdok van wel 200 
meter lang vinden, de ideale plek om tijdens de zomer 
met het hele gezin naartoe te trekken. Ook de rivier 
Het Schijn, die nu onder de grond loopt, wordt terug 
zichtbaar in het nieuwe park. Langs deze rivier begint 
een wandel- en looppad dat toegang geeft tot heel het 
park.

Tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal ligt de 
waterspeeltuin. Het water in de speeltuin is ondiep, 
zodat kinderen hier veilig spelen in het water.

Park Kap Dam
Dit groene deel van het park ligt tussen het Lobroekdok 
en de spoorwegbrug, op het dak van de Ring. In het 
park wisselen ligweides, sportvelden en groen elkaar af 
met de speel- en sportveldjes voor de jongsten zo dicht 
mogelijk tegen de woonwijk Den Dam aan. 

Kades Albertkanaal
Het Ringfietspad wordt samen met een breed wandelpad 
doorgetrokken langs de kade van het Albertkanaal tot 
aan de fietsbrug aan de IJzerlaan. 

Aan de ene kant geniet je van het Albertkanaal en 
de voorbijvarende boten, aan de andere kant van de 
natuurlijke vooroever, een zone van ondiep water met 
bijzondere planten en dieren. Deze vooroever vormt een 
buffer tussen het wandel- en fietspad en de open sleuf 
van de Ring. 

Kap Sportpaleis 
Op de overkapping aan het Sportpaleis vind je een 
schaduwrijke ligweide die aansluit op het zwemdok. Of 
kan je gaan picknicken, spelen of sporten op de groene 
speelstrook langs het Schijn.

Naast het Sportpaleis komt een nieuwe verbinding naar 
de wijk Kronenbrug. Hier kan je een buurtsportparkje, 
een parkeergebouw en de logistieke toegang naar het 
Sportpaleis vinden.

IJzerlaanpark
Het IJzerlaanpark vind je aan de overkant van het 
Albertkanaal, naar de Groenendaallaan toe. Je kijkt 
vanop een terras aan een gezellig pleintje naar de 
spelende kinderen in de buurtspeeltuin. Nadien kan je 
te voet door het park naar het Albertkanaal of Den Dam 
wandelen. Fietsers krijgen een eigen fietspad aan de 
rand van het park. 

Zicht op een van de nieuwe stationspleinen in 
het park.

Zicht op de uitkijkheuvel aan het einde van het park, in de 
natuurtuin tussen het spoor en de Ring.

Zicht op de waterspeeltuin in het park.

Zicht op de kap aan het Sportpaleis.
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Ringpark Het Schijn
Deurne en Borgerhout worden échte buren

De Schijnvallei en het Schijn spelen de hoofdrol in 
dit Ringpark. We vertakken de rivier en leggen ze 
opnieuw helemaal bovengronds met twee eilanden 
en glooiende oevers. De bestaande toegangen tot 
het park worden buurtpleinen en een overkapping 
aan Hof ter Lo verbindt Deurne en Borgerhout voor 
fietsers en voetgangers.

Eilanden in het Ringpark
Op het parkeiland kan je gaan wandelen, spelen of 
rustig genieten langs het water. Het tweede eiland staat 
volledig in het teken van de natuur en is enkel bereikbaar 
langs een vlonderpad. 

Op termijn wordt de hele Schijnvallei achter de Ten 
Eekhovelei een oase van groen om rustig te kuieren 
langs het water en waar ook de huidige volkstuintjes een 
plek krijgen.

Het Ringfietspad komt tussen de Ring en het Schijn 
te liggen en maakt met een nieuwe fietsbrug over 
de Schijnpoortweg de verbinding met het Ringpark 
Lobroekdok. Aan de andere kant van het park zorgt een 
fietstunnel onder de Turnhoutsebaan, aan de buitenkant 
van de Ring, voor de verbinding met het Rivierenhof.

Ingangen van het Ringpark
Het Ringpark ligt tussen de huidige Ring en een dicht 
bevolkte woonwijk. Er zijn dan ook vele buren met elk 
hun eigen wensen en noden. 

Om het park beter te verbinden met de wijken errond 
worden de bestaande toegangen uitgebouwd tot echte 
buurtpleinen waar plek is voor sport, spel of een terrasje. 
Met een nieuwe groene parkverbinding over de Ring 
aan Hof ter Lo worden Deurne en Borgerhout met elkaar 
verbonden voor wandelaars en fietsers.

Ringpark Zuid
Nieuwe groene verbindingen tussen de wijken

Ringpark Zuid zorgt voor heel wat nieuwe 
verbindingen en groene ruimte tussen Nieuw Zuid, 
de Brederodewijk, de Tentoonstellingswijk en het 
Kiel. Dit door een compactere inrichting van het 
op- en afritten complex aan Antwerpen Zuid. 

Promenade en buurtparken
De promenade, die als een hoefijzer door het park loopt, 
verbindt de omliggende wijken met elkaar en met de 
Scheldekaaien. Hier wandel je in 30 minuten langs drie 
buurtparken. 

In het Leienpark, met onder andere de Konijnenwei 
en park Nieuw Zuid, kan je terecht voor sport en spel. 
Het tweede buurtpark, het Campuspark, kan je vinden 
langs de Emiel Vloorsstraat. Van hieruit kan je te voet 
of met de fiets het hele park doorsteken tot aan Nieuw 
Zuid. Het derde buurtpark ligt aan het einde van de 
Jan de Voslei en is een uitbreiding van het Kielpark 
naar de Tentoonstellingswijk, op de nieuwe kap over de 
aansluiting naar de A12. 

Langs de buurtparken is er ook ruimte voor nieuwe 
wijken om te wonen, te werken, te gaan sporten of naar 
een voorstelling of buurthuis te gaan.

Het buitenpark
Het buitenpark is een ‘toegankelijke wildernis’, waar we 
uitgaan van de kenmerken van het bestaande groen en 
landschap. De buurtparken brengen het toekomstige 
park tot vlakbij de bebouwing. Het buitenpark maakt 
met zijn ecologische corridors de verbinding met het 
natuurgebied de Hobokense Polder. 

Een mogelijke invulling van de verbinding tussen het huidige Kielpark 
en de nieuwe overkapping naar de Jan de Voslei.

Een mogelijke invulling van het buitenpark.

Een mogelijke invulling van de Konijnenweide als 
onderdeel van het Leienpark.

Een mogelijke invulling 
van het Campuspark.

Het meanderend Schijn met de eilanden en zicht op kap Hof ter Lo.

Een mogelijke invulling van een buurtplein met levendige functie en 
watertoevoer vanuit de wijk.

We leggen de rivier het Schijn terug open aan 
de Schijnpoort.
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Ringpark Groene Vesten
Het ontwerpteam voor Ringpark Groene Vesten heeft 
in juli 2021 zijn landschapsontwerp voor het volledige 
projectgebied afgerond. 

Nu wordt het eerste deelproject, Pomppark Zuid gelegen 
tussen de Desguinlei en de spoorweg, verder uitgewerkt. 
Het voorontwerp zal in het voorjaar van 2022 voorgesteld 
worden aan de buurt.

Ringpark West
In Ringpark West zijn al een groot deel van de nieuwe 
fietspaden en geluidsschermen uitgevoerd en is de 
aannemer samen met Lantis bezig met uitwerking van 
de nog te realiseren groene bermen. De uitvoering 
gebeurt samen met de lopende werken voor de 
Oosterweelverbinding op Linkeroever. 

Scheldebrug
Momenteel lopen nog verschillende bijkomende studies. 
Deze zijn nodig om alle rondvoorwaarden voor dit 
project scherp te stellen en de bezorgdheden van de 
stakeholders te ondervangen.

Het eindresultaat moet ervoor zorgen dat ook hier 
een multidisciplinair team aan de slag kan om zo snel 
mogelijk beide oevers met elkaar te verbinden.

Ringpark West, Groene Vesten en de Scheldebrug

www.degroteverbinding.be
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Bouw jij mee aan 
De Grote  
Verbinding?
Wanneer je kiest voor één van de 
jobs van De Grote Verbinding heb 
je veel kans op werk. Het zijn één 
voor één jobs waar veel vacatures 
voor zijn, nu én in de toekomst. In 
de bouwsector heb je bovendien 
veel doorgroeimogelijkheden. 

Surf naar  
www.degroteverbinding.be/
jobs en ontdek het jobaanbod 
van de stad Antwerpen, Lantis 
en de VDAB. Of neem een kijkje 
bij de vele opleidingen in de 
bouwsector.

Concept voor Pomppark Zuid  
@ BUUR - Latz - Greisch - SWP - Antea  - Levuur


