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KRONENBURG
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Kronenburg
Kronenburg is gesitueerd in Deurne-Noord. Het is de enige wijk die volledig ten noorden van de Bisschoppenhoflaan  
gelegen is. Ze wordt omgeven door infrastructuren en bedrijventerrein. De wijk dateert uit het begin van de 20e eeuw. Ze 
werd samen met het Albertkanaal ontwikkeld en bestaat vooral uit kleine rijhuizen. Deze werden i.f.v. de huisvesting van 
arbeiders gebouwd. Kronenburg is opgebouwd uit enkele parallelle straten, die evenwijdig met het Albertkanaal lopen. Op 
twee plaatsen wordt dit systeem doorsneden door straten die loodrecht tussen de Tweemontstraat en Bisschoppenhoflaan 
opgespannen zijn. Een directe relatie met het Albertkanaal is er niet.

Er is niet veel publiek groen in Kronenburg aanwezig. Er werden slechts 5 groene plekjes aangetroffen en een stukje  
buffergroen langs de Schijnpoortweg. 

Bij het ontstaan van de wijk werd geen 
aandacht aan groen geschonken. De 
meeste huizen hebben kleine tuinen.  
Enkele straten zijn langs één of beide  
zijden van voortuinstroken voorzien. De 
meeste van deze stroken zuid- of oost-
gericht georiënteerd werden. 

EENZIJDIGE VOORTUINEN

VAN DUYST

BEVERNAGE

VAN CORTBEEMDE

VAN AMSTEL

02

03

04

05

01

TWEEMONT

De wijk heeft geen centrale 
plek en weinig voorzieningen. 
Twee scholen en een kerk 
vormen herkenningspunten.  
De school Van Duyst is  
geclusterd met een diensten-
centrum en kinderopvang. In 
combinatie met het groene  
plein is dit de plek met  
de meeste centraliteit en  
verblijfskwaliteit. 

BEPERKTE CENTRALITEIT

A

B

C

Hoewel er een ruime middenberm 
aanwezig is, wordt de Bisschoppen-
hoflaan gedomineerd door verkeer. 
De jonge bomen in de berm zijn  
visueel nauwelijk aanwezig. 

BEGRENZENDE LAAN
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Kronenburg telt vandaag 6081 inwoners en 
is één van de meest dichtbevolkte wijken van 
Deurne. Door het weinige aanwezige groen 
en het hoge inwoneraantal, beschikt een  
bewoner van deze wijk gemiddeld over 
slechts 1,2 m² groen. Dat cijfer ligt ver onder  
het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw). De  
Bisschoppenhoflaan fungeert als barrière.

OPPERVLAKTE      38,7 ha
AANTAL INWONERS  6081    inw
WOONDICHTHEID    157    inw/ha
GROENAANDEEL        1,2 m²/inw

 TEKORTZONES
Naast het erg lage groenaandeel wordt  
Kronenburg ook geconfronteerd met grote 
tekortzones voor woon-, buurt- en wijkgroen. 

 VERZEGELING
Deze tekortzones worden in de eerste plaats 
veroorzaakt door de lage groenoppervlakte.  
Maar liefst 83% van de oppervlakte is  
verzegeld. 17% van het grondoppervlak is 
groen ingericht. Het publieke groenaandeel 
is minimaal (2%). 

verzegeld
83%

publiek 
groen

2%

tuin groen
13%

voortuin 
groen

2%

01

01
01

02

01

In bijna heel Kronenburg is er wijkgroen 
(>10 ha) tekort. Alleen de bouwblokken  
aan de Van Der Delftstraat vallen  
binnen bereik van het landschap langs 
het Schijn (=Groene bedding). 

In heel de wijk is er ook buurtgroen  
(>1 ha) te weinig. 

GEEN WIJK- EN BUURTGROEN

02

Enkele straathoeken zijn als ‘groene 
sproeten’ ingericht. Deze kleine groene 
plekjes functioneren als woongroen 
(<0,5 ha). Ook zij volstaan echter niet 
om heel Kronenburg minimaal van groen 
te voorzien. 

WOONGROEN

01
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Klimaat
 WATER: HUIDIGE SITUATIE

Kronenburg ligt in de vroegere vallei van het 
Klein Schijn en lager dan Deurne-Noord. 
Het oppervlaktewater stroomt er van nature  
naartoe. De noordelijke rand krijgt met over-
stroming te maken. Het afstromende water 
kan er niet meer naar een open waterloop en 
t.g.v. de hoge verzegeling vindt er nauwelijks 
infiltratie plaats. 

De waterproblematiek blijft niet beperkt tot 
oppervlaktewater. Ook het rioleringsstelsel 
zorgt voor problemen. Bij hevige regenval 
staat er 0,5 m water in de omgeving van de 
Tweemontstraat. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Uit de klimaatscenario’s blijkt het  
overstromingsrisico stabiel te blijven. De  
problematiek van het rioleringsstelsel neemt 
wel toe. Bij een extreme bui in 2050 wordt 
verwacht dat het aantal rioolpunten, waaruit 
water naar boven komt, zal toenemen. Het 
peil van het water neemt toe tot 0,7m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
De hoge verzegeling heeft impact op de 
leefomgeving en gezondheidsrisico’s van 
de wijkbewoners. Uit de SUHI-kaart blijkt 
dat de wijk 12 tot 16 °C meer opwarmt dan 
het Antwerps gemiddelde. De grootste op-
warming treedt op nabij het bedrijventerrein 
(Tweemontstraat en Merksemsesteenweg) 
en centraal in de wijk ter hoogte van de Ten 
Nessestraat. 

HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat er 
‘s nachts 4°C minder afkoeling optreedt dan 
gemiddeld in de stad. De afkoeling is in de 
hele wijk ongeveer even laag. 

water T20

SUHI

CLUHI

huidig

2050H
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Gezondheid
 GELUID

Kronenburg ligt vlakbij de Ring. Ook de  
Bisschoppenhoflaan is een drukke verkeers-
as. De geluidsnorm (55 dB) wordt in de hele 
wijk overschreden. Dit heeft een negatieve 
impact op het gunstige effect van groen: zo-
wel in de publieke groene plekjes als in de 
tuinen is er teveel lawaai om er van rust te 
kunnen genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
Zowel de Ring als Bisschoppenhoflaan  
hebben ook invloed op de luchtkwaliteit in de 
wijk. Alleen in het noordoostelijke deel van 
de wijk wordt voor NO2 de norm (<40 µ/m³) 
niet overschreden. Nabij het kruispunt van de 
Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan zijn 
hoge concentraties vastgesteld. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijk. In 
beide gevallen wordt de norm volgens de  
w e r e l d g e z o n d s h e i d s o r g a n i s a t i e  
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in de 
hele wijk overschreden. De Europese norm 
is minder streng (respectievelijk 40 µ/m³ en 
25 µ/m³) en wordt nergens in de wijk bereikt 
of overschreden. De hoogste concentraties 
zijn eveneens ter hoogte van het kruispunt 
Schijnpoortweg - Bisschoppenhoflaan aan-
getroffen. De impact van het weinige groen is  
er te beperkt in verhouding tot de bron  
(aantal wagens) om hier het niveau van de 
ganse wijk te kunnen handhaven. 

Geluid

NO2

PM10

PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

Het pleintje naast de kerk 
is afgesloten en daardoor 
onderbenut. Het wordt  
zelden gebruikt

BLIJDE BOODSCHAP

01

01

02

Een oud bedrijfsterrein in 
de Van Amstelstraat staat 
al lang te koop. Verwerf en 
benut dit voor meer groen of 
parkeren. 

VAN AMSTELSTRAAT

02

Creëer groene verbindingen 
tussen de Tweemontstraat  
en het Albertkanaal via  
leegstaande halfindustriële 
panden en percelen. 

ALBERTKANAAL

03

03

Bewoners uit de 
Van Amstelstraat, 
Merksemsesteenweg 
en Bisschoppenhoflaan  
willen hun straten  
groener maken en zelf 
hieraan meewerken. 

GROENERE STRATEN

04

04

04

04

Er zijn steeds meer verharde 
voortuinen, waardoor straten 
een grijs en lelijk straatbeeld 
krijgen. Treedt hier tegen op. 

GRIJZE VOORTUINEN

22% >40% groen
35% >60% grijs
43% >90% grijs

05

05
05

05

05

05
05



TEN EEKHOVE - 
CONFORTA



67

Ten Eekhove - Conforta
Ten Eekhove - Conforta  is gesitueerd in Deurne-Noord. De wijk ligt tussen het Schijntje en de Merksemsesteenweg  
enerzijds en de Bisschoppenhoflaan en Ter Heydelaan anderzijds. De wijk dateert uit het einde van de 19e en begin van de 
20e eeuw. Ze bestaat vooral uit kleine rijhuizen. Deze werden i.f.v. de huisvesting van arbeiders gebouwd. De wijk heeft een 
redelijk amorfe opbouw, maar door de repetitie van enkele typen arbeiderswoningen straalt ze toch een zekere eenheid uit.
Het noordelijk deel (Schijnpoort) sluit min of meer aan bij Kronenburg en wordt gekenmerkt door rechte, van oost naar west  
georiënteerde straten. Het zuidelijk deel (Ten Eekhove) is als een soort tuinwijk ontwikkeld. Alle huizen hebben er  
voortuinen en de straten zijn er meer organisch georganiseerd. Het westelijk deel (Conforta) is qua stratenpatroon min of 
meer het spiegelbeeld van Schijnpoort, maar dan minder groen. 

Er is niet veel publiek groen in Ten Eekhove - Conforta aanwezig. Er werden slechts 6 groene plekjes aangetroffen.  
Sommige plekken zijn groene pleintjes of hoekjes, eentje is een openbaar groen binnengebied. 

01

02

03

04

05

06

JOZEF NELLENS

VAN REYEN

BLIVENS

BISTHOVE

DRIE TOREKENS

VAN DEYNSE

De wijk is opgebouwd rond enkele 
brede straten, die oorspronkelijk 
statige groene lanen waren. Nu 
zijn het louter nog verkeerswegen. 
De groene bermen zijn verdwenen 
en het statige bomenbestand is  
geminimaliseerd. De assen  
slingeren zowel door als rond de 
wijk en vormen eerder barrières 
dan centraliteiten.

VERGRIJSDE LANEN

A

Bij het ontstaan van de wijk werd selectief aandacht aan 
groen geschonken. De meeste huizen hebben kleine tuinen. 
Enkele straten werden langs één of beide zijden van voor-
tuinstroken voorzien diezuid- of oostgericht georiënteerd 
zijn. Aleen in het tuinwijkachtige deel van Ten Eekhove zijn 
er langs beide zijden van de straat voortuinen.

EENZIJDIGE VOORTUINEN

B

Ter hoogte van Drie Torekens is 
er een groen plekje. Samen met 
het kasteel is dit het enige restant 
van het domein Lakbors (18e - 19e 
eeuw). Het ligt centraal en vormt 
een markante plek in de wijk. Rond 
deze locatie liggen ook enkele 
scholen geclusterd. 

GROENE MICROCENTRALITEIT

D

Er werd destijds weinig publiek 
groen ingericht in de wijk. Er zijn 
drie miniparkjes die midden in 
het bouwweefsel ingepast zijn. 
Bisthoven en J.Nellens vormen 
centrale punten waarop de om-
liggende straten werden gericht.

MINIPARKEN

E

C

De groene plekjes Blivens 
en Van Reyen zijn pas  
de afgelopen decennia  
ontstaan. Ze werden 
opengemaakt om het lage 
groenaandeel in de wijk 
wat te doen toenemen. Ze 
missen echter attractiviteit. 

GROENE PRIKKELS
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Ten Eekhove - Conforta telt vandaag 9989  
inwoners en is één van de dichtstbevolkte 
wijken van Deurne. Door het weinige groen 
en het hoge inwoneraantal, beschikt een  
bewoner in Schijnpoort - Ten Eekhove  
gemiddeld over 13,8 m² groen en in Conforta 
over slechts 0,7 m² groen. Dat cijfer ligt ver 
onder het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw). 

OPPERVLAKTE      84,5 ha
AANTAL INWONERS  9989    inw
WOONDICHTHEID    118    inw/ha
GROENAANDEEL        7,2 m²/inw

 TEKORTZONES
Naast het lage groenaandeel wordt de wijk 
ook geconfronteerd met tekortzones voor 
woon-, buurt- en wijkgroen. 

 VERZEGELING
De tekortzones zijn veroorzaakt door de 
lage groenoppervlakte. 71% van de opper-
vlakte van de wijk is verzegeld. 29% van het  
oppervlak is groen ingericht. Hiervan neemt 
het Schijntje een groot aandeel in. Binnen het 
bouwweefsel zelf is er weinig groen. 

01

01

02

TEKORT WOONGROEN
De centrale miniparkjes 
functioneren als woon-
groen (<0,5 ha). Ter hoogte 
van Schijnpoort volstaan 
zij echter niet om heel de 
wijk minimaal van groen te 
voorzien. 

02

BEPERKT WIJK- EN 
BUURTGROENTEKORT
Alleen in de noordelijke 
rand van beide wjken is 
er wijkgroen (>10 ha) en  
buurtgroen (>1 ha) te  
weinig. Het Schijntje  
bediend het grootste deel 
van de wijk. 

01
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Klimaat
 WATER: HUIDIGE SITUATIE

Ten Eekhove - Conforta grenst aan de  
vallei van het Groot Schijn. In de wijk zelf zijn 
er geen recent overstroomde zones, maar in 
de vallei komt het meest zuidelijke deel wel 
regelmatig onder water te staan. 

In sommige straten doet zich toch af en 
toe wateroverlast voor. Die ontstaat in de  
riolering. Bij sommige rioolpunten in de Ter 
Heydelaan, Ten Eekhovelei en Lakborslei 
staat het water soms 0,7 m hoog. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er geen 
toenemende overstromingsdruk vanuit de 
Schijnvallei. Het rioleringsprobleem breidt 
zich wel over bijna de hele wijk uit. Niet  
alleen zal er in bijna alle straten water staan, 
ook het peil van het water zal toenemen tot 
0,9 m. Een aandachtspunt is een mogelijke 
pompuitval ter hoogte van het Groot Schijn. 
Als dit gebeurd bij een extreme regenbui  
(T100) kan in twee etmalen de wijk  
overstromen. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het hoge aandeel verzegeling heeft impact 
op de leefomgeving en gezondheidsrisico’s 
van de wijkbewoners. Uit de SUHI-kaart blijkt 
dat de wijk 10 tot 15 °C meer opwarmt dan 
het Antwerps gemiddelde. De grootste op-
warming treedt op tussen de Lakborslei en 
Confortalei. Waar de Schijnvallei reikt tot in 
de Ten Eekhovelei is de gunstige invloed van 
het robuuste groene landschap merkbaar tot 
150 m in de wijk. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat er ‘s 
nachts 3,5 tot 4°C minder afkoeling optreedt  
dan gemiddeld in de stad. De sterkste  
afkoeling treedt op waar de groene Schijn-
vallei tot in de Ten Eekhovelei komt. Het 
open Schijn heeft hier nog net een positieve 
impact. 

 

T100

SUHI

CLUHI

water T20

huidig

2050H
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Gezondheid 
 GELUID

Ten Eekhove - Conforta ligt vlakbij de Ring 
en de Bisschoppenhoflaan. De geluidsnorm  
(55 dB) wordt in de hele wijk overschreden. 
Dit heeft een negatieve impact op het gun-
stige effect van groen: in de publieke groene 
plekjes en in de tuinen is er teveel lawaai om 
er van rust te kunnen genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
Zowel de Ring als de Bisschoppenhoflaan 
hebben ook invloed op de luchtkwaliteit in 
de wijk. Alleen in het oostelijke deel van de 
wijk wordt voor NO2 de norm (<40 µ/m³) niet 
overschreden. Nabij het kruispunt van de 
Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan zijn 
de hoogst concentraties vastgesteld. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijk. In 
beide gevallen wordt de norm volgens de  
w e r e l d g e z o n d s h e i d s o r g a n i s a t i e  
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in de 
hele wijk overschreden. De Europese norm is 
minder streng (respectievelijk 40 µ/m³ en 25 
µ/m³) en wordt nergens in de wijk bereikt of 
overschreden. De hoogste concentraties zijn 
ter hoogte van het kruispunt Schijnpoortweg - 
Bisschoppenhoflaan aangetroffen. De impact  
van het weinige groen is er te beperkt in  
verhouding tot de bron (aantal wagens) om 
het niveau van de wijk te kunnen handhaven.

Geluid

NO2

PM2,5PM10
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  
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Maak van de werken aan de 
Ring gebruik om de lawaai- 
hinder op te lossen, zoveel  
mogelijk nieuw groen te creëren 
en trage wegen vanuit Deurne 
naar Borgerhout te voorzien. 

OPWAARDERING RINGZONE

01

De voortuinen in de straten rond de 
Jozef Nellenslei moeten voldoende 
onderhouden worden: de hagen 
hangen er vaak over het voetpad en 
belemmeren doorgang.

HAGEN

02

Er zijn steeds meer verharde 
voortuinen, waardoor straten 
een grijs en lelijk straatbeeld 
krijgen. Treedt hier tegen op. 

GRIJZE VOORTUINEN

38% >40% groen
22% >60% grijs
40% >90% grijs 09

Maak een meer continue 
groene berm in de Lakborslei 
en voorzie grote bomen op 
de ronde punten. 

VERLANING

08

In de Ter Heydelaan en de Blivens-
straat zijn er parkeerstroken. Die 
zouden groener gemaakt kunnen 
worden met o.a. enkele bomen. 

GROENE PARKEERSTROKEN

07

Bomen in grote voortuinen 
van de Bisschoppenhoflaan  
zorgen mee voor een  
groenere straat. Versterk de 
initiatieven. 

BOMEN IN VOORTUINEN

04

Bewoners willen hun straat groener maken en zelf 
hieraan meewerken:

GROENERE STRATEN

- Lakborslei
- De Manstraat
- Confortalei
- Van Weselestraat
- Ter Heydelaan
- Merksemsesteenweg
- Van Nevelestraat
 

- Bisschoppenhoflaan
- De Francqueslei
- Bisthovelei
- Ten Eekhovelei
- Van Reyenstraat
- Van Heetveldelei
- De Gryspeerstraat

03

Bedrijfspanden in de Van 
Weselestraat hebben grijze 
blinde gevels. Kunnen die 
muren vergroend worden? 
Of kunnen de sites op termijn 
meer opengemaakt worden 
als publieke groene plekken?

GRIJZE PLEKKEN

05

Sommige groene 
plekken zouden  
attractiever en nog 
groener gemaakt  
kunnen worden, o.a. 
met grote bomen. Nu 
zijn ze te grijs en wat 
verwaarloosd. Pak 
ook het sluikstorten 
aan. 

PLEKKEN 
OPWAARDEREN

06



DEURNE DORP - EXPO
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Deurne Dorp - Expo
DeurneDorp - Expo  is gesitueerd in Deurne-Noord. De wijk ligt tussen het Schijntje en de Gallifortlei enerzijds en de Ter 
Heydelaan en het Rivierenhof anderzijds.  DeurneDorp - Expo omvat de zone met de oudste bewoning van Deurne: de  
historische dorpskern. Het deel Expo dateert uit het begin van de 20e eeuw en later. De wijk heeft een redelijk amorfe 
opbouw. De oude dorpsstructuur rond de Turnhoutsebaan versmelt ter hoogte van de Frank Craeybeckxlaan met de 20e 
eeuwse bouwblokkenstructuur. Het westelijke deel, het Dorp, is gegroeid rond de kerk en langs de Turnhoutsebaan. De 
zuidelijke stegen staan loodrecht op de steenweg en lopen richting Rivierenhof. Het deel Expo is opgehangen tussen de 
assen van de Ter Heydelaan, de Frank Craeybeckxlaan en de Gallifortlei. De straten vormen er een webachtige structuur 
met centraal erin de groene plekjes van Eikblok en C.Schut. 

Er is wel wat publiek groen in DeurneDorp - Expo aanwezig. Er werden slechts 5 groene plekjes aangetroffen, maar in de 
wijk zijn ook het begraafpark Sint-Fredegandus en een deel van het Rivierenhof gelegen. Het groene plekje aan de Pieter 
De Ridderstraat wordt momenteel helemaal vernieuwd.  

EIKBLOK

FREDEGANDUS

CORNELIS SCHUT

KORAALPLAATS

MAURICE DEQUEECKER

01

02

03

04

05

In het Dorp zijn er bijna geen voortuinen.  
In Expo hebben de meeste straten 
aan één zijde voortuinen, in sommige  
straten zelfs aan twee kanten. Net als  
elders neemt ook hier het aandeel  
verzegelde  voortuinen toe. 

TWEEDELING VOORTUINEN

A

C.Schut en Eikblok  
vormen allebei een  
centraal groen plekje 
in het deel Expo. De  
bouwblokken zijn errond 
ingepast. 

MINIPARKEN

BDe Frank Craeybeckx-
laan - Te Couwelaerlei 
vormt een centraliteit, 
zowel voor de wijk 
als voor heel Deurne. 
Groene plantsoenen 
markeren de plek in de 
assen. De omgeving 
van de Fredegandus-
kerk is meer een lokale 
centraliteit. 

CENTRALITEIT

C

Fredegandus vormt een 
groene schakel tussen de 
Schijnvallei en de centrale 
plek in de wijk ter hoogte van 
Deurne-Expo. 

GROENE SCHAKEL

D

De TFrank Craeybeckxlaan, 
Turnhoutsebaan, Gallifort-
lei,  Te Couwelaerlei en Ter  
Heydelaan zijn eerder  
scheidende dan verbindende 
elementen. Ze begrenzen en 
verdelen de wijk. 

BEGRENZENDE ASSEN

E

Aan de Koraalplaats  
ligt een groen eiland 
tussen districthuis, 
steenweg en stegen. 
Het verlevendigt dit 
binnengebied. 

GROENE PRIKKEL

F

Het districtshuis is 
het administratieve  
centrum van Deurne 
en ligt ingebed in 
het Rivierenhof. Het  
district heeft een echt 
groen hart. 

GROEN HART

G
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Tekorten
 GROENAANDEEL

DeurneDorp - Expo telt vandaag 6136  
inwoners en is één van de eerder matig  
bevolkte wijken van Deurne. Doordat zo-
wel een stukje van de Schijnvallei als het  
begraafpark Fredegandus tot het deel 
Dorp behoort, beschikt een bewoner hier  
gemiddeld over 48,3 m² groen. In het deel 
Expo is dit gemiddeld slechts 1,5 m² groen 
per inwoner. De ene helft van de wijk haalt 
dus ruim het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw), 
maar de andere wijkhelft scoort er aanzienlijk 
onder 

OPPERVLAKTE      58,4 ha
AANTAL INWONERS  6136    inw
WOONDICHTHEID    105    inw/ha
GROENAANDEEL      24,9 m²/inw

 TEKORTZONES
Naast het lage groenaandeel wordt de wijk 
ook geconfronteerd met een tekortzone voor 
buurtgroen in het deel Expo. 

 VERZEGELING
DeurneDorp - Expo is een wijk waarin  
redelijk wat bebouwing en verharding  
aanwezig is. 68% van de wijkoppervlakte is 
verzegeld. 31% of bijna 1/3e van het grond-
oppervlak is groen ingericht. Hiervan nemen 
Schijntje en Rivierenhof een groot aandeel in.

verzegeld
68%

publiek 
groen
17%

tuin groen
13%

voortuin 
groen

1%

01

01

01

01

02

In het wijkdeel Dorp is er niet alleen 
voldoende groen per inwoner, er zijn 
ook geen tekortzones voor woon-, 
buurt- of wijkgroen. 

DORP: VOLDOENDE GROEN

01

02

In het wijkddel Expo is er te weinig 
groen per inwoner en ook een tekort-
zone voor buurtgroen (> 1ha) ter 
hoogte van de Clara Snellingsstraat. 
Er zijn geen tekortzones voor wijk- 
(>10 ha) en woongroen (> 0,5 ha).

EXPO: TEKORT BUURTGROEN
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 WATER: HUIDIGE SITUATIE
DeurneDorp - Expo grenst aan de  
Schijnvallei. In de wijk zelf is er alleen in de 
Hooftvunderlei een recent overstroomde 
zone. In de groene Schijnvallei komen delen 
wel regelmatig onder water te staan. 

In sommige straten doet zich soms water-
overlast voor. Die ontstaat dan in de riolering. 
Bij sommige rioolpunten in de Lakborslei, Ter 
Heydelaan, Gallifortlei, C. Snellingsstraat en 
M. Corvensstraat staat het water soms 0,7 m 
hoog. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
zelf geen toename van de overstromingsdruk 
vanuit de Schijnvallei te verwachten. Deze 
wordt in het Rivierenhof opgevangen. Wel 
blijkt het rioleringsprobleem zich over bijna 
de hele wijk uit te breiden. Niet alleen zal in 
nagenoeg alle straten water op straat staan, 
ook het peil zal toenemen tot 0,9 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Door het matige aandeel verzegeling blijft de 
impact op de leef-omgeving en gezondheids-
risico’s van de wijkbewoners redelijk. Uit de 
SUHI-kaart blijkt dat de wijk 0 tot 11 °C meer 
opwarmt dan het Antwerps gemiddelde. De  
positieve impact van de Schijnvallei en  
Fredegandus is duidelijk merkbaar in de  
straten die er rechtstreeks aan grenzen. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat er 
‘s nachts 3 tot 4°C minder afkoeling optreedt 
dan gemiddeld in de stad. Opvallend is dat 
zowel het Rivierenhof als Fredegandus meer 
afkoelen, maar dat het Schijntje even warm 
blijft als het bouwweefsel. Op deze plek 
is er in de Schijnvallei veel infrastructuur- 
verharding aanwezig, die de warmte langer 
bijhoudt.

Klimaat

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

DeurneDorp - Expo ligt vlakbij de Ring en de 
Turnhoutsebaan. De geluidsnorm (55 dB) 
wordt in bijna de hele wijk overschreden.  
Alleen in de omgeving van het Atheneum blijft 
het voldoende stil in de binnen-gebieden. In 
de publieke groene plekjes is er echter teveel 
lawaai om er van rust te kunnen genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
Zowel de Ring als de Turnhoutsebaan  
hebben ook invloed op de luchtkwaliteit in de 
wijk. Alleen in het noordoostelijke deel van 
de wijk wordt voor NO2 de norm (<40 µ/m³) 
niet overschreden. Rond de Turnhoutsebaan 
en de Frank Craeybeckxlaan zijn de hoogste 
concentraties vastgesteld. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijk. In 
beide gevallen wordt de norm volgens de  
w e r e l d g e z o n d s h e i d s o r g a n i s a t i e  
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in de 
hele wijk overschreden. De Europese norm 
is minder streng (respectievelijk 40 µ/m³ en 
25 µ/m³) en wordt nergens in de wijk bereikt 
of overschreden. De hoogste concentraties  
zijn ter hoogte van de Turnhoutsebaan  
aangetroffen. 

Geluid

NO2

PM10
PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

Er zijn enkele poorten die 
meer open zouden kunnen 
en er zijn enkele plekken 
waar extra toegangen een 
meerwaarde zouden zijn. 

FREDEGANDUS

01

01

01

01

01

0101

Het lawaai van de RIng is 
tot in Expo merkbaar. Los dit 
op bij de werken en voorzie  
zoveel mogelijk groen.

OVER DE RING

02

02

De tuin van de dekenij is een stukje 
groen dat onderbenut wordt. Kan dit 
opengesteld worden?

TUIN DEKENIJ

03

03

Er is wel een beetje groen 
maar eigenlijk is dit plein 
vooral een parking. Maak er 
een echt groen plein van. 

RODE KRUISPLEIN

04

04

De bomen langs de 
Katteweg nemen veel 
licht weg. Kunnen ze 
gesnoeid worden? 

KATTEWEG

05

05

GRIJZE VOORTUINEN

Er zijn steeds meer verharde 
voortuinen, waardoor straten 
een grijs en lelijk straatbeeld 
krijgen. Treedt hier tegen op. 

30% >40% groen
33% >60% grijs
37% >90% grijs

06
06

06 06

Creëer in Te Couwelaerlei, 
Terheydelaan en Frank 
Craeybecklaan meer groene 
middenbermen met grote  
bomen en boomgroepen 
i.p.v. parkeerplaatsen. 

BERMEN I.P.V. PARKEREN

07
07

07

07

07

10

Bewoners willen groenere straten en 
zelf hieraan meewerken: 
- Palinckstraat
- Eikblokstraat
- Te Couwelaerlei
- Eyendijckstraat

GROENERE STRATEN

- Gallifortlei
- Cornelis Schutstraat
- Laurentia Poststraat
- Stalinsstraat10

10
10

10

10

10

10

10

Voorzie in de hele Lakborslei een 
groene middenberm en snelheids-
remmers. Plant bomen langs het 
pad bij de volkstuinen en leg er 
extensieve gras- of bloemstroken 
aan.. 

GROENE BERM

11

11

11

Voorzie in de Palinckstraat 
en de Clara Snellingsstraat  
meer straatbomen en boom-
spiegels met siergrassen.

MEER STRAATBOMEN

0808

0808

Voorzie langs het St-Paulus-
pad en in de Te Couwelaerlei 
zitbanken bij het groen.  

ZITGELEGENHEDEN

09

09

09

Een samentuin bij het groene 
plekje kan de locatie opladen 
en overlast verminderen.

SAMENTUIN

12
12

Benut de hoek aan het kruis-
punt van de Turnhoutsebaan 
- Hooftvunderlei, die al jaren 
leeg staat, om extra groen te 
voorzien. 

NIEUWE GROENE PLEK

13

13



KERKEVELD - 
BREMWEIDE
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Kerkeveld - Bremweide
Kerkeveld - Bremweide is gesitueerd in Deurne-Noord. De wijk ligt tussen de Bisschoppenhoflaan en de Terheydelaan. 
De bewoonde strook ten noorden van de Bisschoppenhoflaan (Kruiningen) wordt voor het groenplan ook tot deze wijk  
gerekend. De wijk Kerkeveld - Bremweide dateert uit het midden van de 20e eeuw. Eén van de eerste grote gebouwen was 
het Bosuilstadion. De wijk is opgebouwd rond de aanwezige groene ruimten. De bouwblokken en -groepen in het grootste 
deel van Kerkeveld zijn gericht op het groen, enkel in het zuidoostelijke stuk is de inplanting van het bouwweefsel eerder 
amorf. De woningen in het deel Bremweide zijn allemaal langs het landschap geschikt.

Er is veel ruimte voor groen in de wijk aanwezig. Er werden 2 publieke groene plekken aangetroffen: het Bisschoppenhof-
park en Bosuil. Ook de Bremweide, die deel uitmaakt van het stedelijke landschap ‘Glacis van Ertbrugge’, behoort tot de 
wijk. 

BISSCHOPPENHOF

BOSUIL

BREMWEIDE

01

02

03

De westelijke kop van het  
Bisschoppenhof sluit aan bij 
wat sociale voorzieningen ter  
hoogte van de kerk O.L.V.  
Bijstand. Deze plek ligt  
geografisch excentrisch maar 
vormt wel een microcentraliteit 
in de wijk. 

MICROCENTRALITEIT

A

Het Bisschoppenhof is 
één van de oudste groene  
gebieden in Deurne. De  
delen van het park rond het 
kasteel bestonden al in de 18e 
eeuw en zijn vrij goed bewaard  
gebleven. De huidige vorm van 
het park dateert van het begin 
van de 20e eeuw. 

GROENE GETUIGE

C

Ter hoogte van de Bremweide 
is de Bisschoppenhoflaan een 
heel drukke verkeersweg. De 
as begrenst het groengebied en  
vormt een barrière voor de  
woningen ten noorden ervan. 

BEGRENZENDE LAAN

B

Bijna alle gebouwen in de 
wijk hebben voortuinen. Ter 
hoogte van Bosuil zijn dit 
zelfs redelijk diepe stroken, 
die echter ook steeds meer 
verhard worden. 

OVERAL VOORTUINEN

D

Tussen het stadion en de woon-
blokken van Bosuil werd een 
campus met zorggebouwen  
ingeplant. De aanvankelijk  
groene campus wordt steeds 
meer verdicht waardoor het  
intussen eerder een barrière dan 
permeabele verbinding tussen 
de groengebieden is geworden.   

GRIJZE ZORGCAMPUS

E
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Kerkeveld - Bremweide telt vandaag 7220 
inwoners en is, omdat de Bremweide  
volledig tot de wijk behoort, één van de minst  
dichtbevolkte wijken van Deurne. In  
Kerkeveld beschikt een bewoner gemiddeld 
over zo’n 23,8 m² groen, in Bremweide is dat 
maar liefst 420,2 m² groen en ten noorden 
van de Bisschoppenhoflaan 36,1 m² groen. 
In dit laatste deel gaat het echter over groen 
in het bedrijventerrein. Dit is eigenlijk niet 
bruikbaar voor de bewoners, waardoor het 
cijfer hier eerder gelijk is aan 0m². Het cijfer  
van Kerkeveld ligt onder het Vlaamse  
richtcijfer (30 m²/inw), dat van Bremweide 
ruim erboven. 

OPPERVLAKTE    125,8 ha
AANTAL INWONERS  7220    inw
WOONDICHTHEID      57    inw/ha
GROENAANDEEL    148,0 m²/inw

 TEKORTZONES
Ondanks het hoge groenaandeel wordt de 
wijk toch geconfronteerd met tekortzones 
voor woon-, buurt- en wijkgroen in het deel 
ten noorden van de Bisschoppenhoflaan en 
een kleine tekortzone voor wijkgroen in het 
deel Kerkeveld.

 VERZEGELING
Kerkeveld - Bremweide is een wijk waarin 
nog veel groen aanwezig is. 55% of meer 
dan de helft van het grondoppervlak in de 
wijk is groen ingericht. De publieke parken 
nemen hiervan een groot aandeel in (46%). 

verzegeld
45%publiek 

groen
46%

tuin groen
6%

voortuin 
groen

3%

01

01

02

Het merendeel van de wijk valt binnen 
het bereik van wijk- (>10 ha), buurt- 
(>1 ha) en woongroen (<0,5 ha). In 
Kerkveld is er enkel in de omgeving 
van het Raasplein een tekortzone  
voor wijkgroen. De afsluitingen aan 
de hondenloopzone creëren een  
missing link naar het Bisschoppenhof 
waardoor dit niet als wijkgroen werkt.  

TEKORT WIJKGROEN

01

De woningen ten noorden van de 
Bisschoppenhoflaan vallen in een 
tekortzone voor zowel wijk-, buurt-  
als woongroen. De Bisschoppen-
hoflaan vormt hier een barrière en 
heeft een impact op het bereik van 
de Bremweide. 

TEKORTEN WOON-, BUURT- EN 
WIJKGROEN

02
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 WATER: HUIDIGE SITUATIE
Kerkeveld - Bremweide ligt niet in of nabij 
een waterloop. Vandaag is de dichtstbijzijnde 
beek het ingekokerde Klein Schijn ter hoogte  
van het bedrijventerrein. Vroeger was er wel 
een kleine waterloop, de Walenbeek, die 
ter hoogte van de huidige hondenloopzone 
naar het Klein Schijn vloeide. In de wijk zijn 
er geen recent overstroomde zones.
Toch doet zich in sommige straten soms 
wateroverlast voor. Die ontstaat dan in de 
riolering. Bij sommige rioolpunten in de Jan 
Welterslaan en de Bisschoppenhoflaan staat 
het water soms 0,4 m hoog. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk  
geen overstromingsrisico te verwachten. Wel 
blijkt het rioleringsprobleem zich over bijna 
de hele wijk uit te breiden. Niet alleen zal er 
in nagenoeg alle straten water staan, ook het 
peil zal toenemen tot 0,6 m. Een aandachts-
punt is een mogelijke pompuitval aan het  
Albertkanaal. Bij een extreme bui kan vanuit 
het Klein Schijn overstroming van een stuk 
van de wijk en het Bisschoppenhof optreden. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het lage aandeel verzegeling heeft beperkte 
impact op de leefomgeving en gezondheids-
risico’s van de wijkbewoners. Uit de SUHI- 
kaart blijkt dat de wijk 5 tot 17 °C meer  
opwarmt dan het Antwerps gemiddelde. De 
hoogste waarde ligt ten noorden van de  
Bisschoppenhoflaan, de laagste in de Brem-
weide. Het woonweefsel warmt gemiddeld 
10°C op. De positieve verkoelende invloed 
van de groengebieden valt op. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat er ‘s 
nachts 2,3 to 4°C minder afkoeling optreedt  
dan gemiddeld in de stad. In het  
woonweefsel is dat rond de 3,6 °C. Vooral 
in de Bremweide treedt de afkoeling intenser 
op.

Klimaat

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid

 GELUID
Kerkeveld - Bremweide ligt langs de  
Bisschoppenhoflaan, een heel drukke  
verkeersas. De geluidsnorm (55 dB) wordt 
vooral rond deze straat overschreden. In 
het Bisschoppenhof en de Bremweide is er  
teveel verkeerslawaai om er van rust te  
kunnen genieten. In de meeste binnen- 
gebieden, tuinen en het publieke groen aan 
Bosuil is het geluidsniveau wel voldoende 
laag. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De Bisschoppenhoflaan heeft ook invloed 
op de luchtkwaliteit in de wijk. Alleen in het  
noordelijke deel van de wijk, rond deze 
as, wordt voor NO2 de norm (<40 µ/m³)  
overschreden. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijk. In 
beide gevallen wordt de norm volgens de  
w e r e l d g e z o n d s h e i d s o r g a n i s a t i e  
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in de 
hele wijk overschreden. De Europese norm 
is minder streng (respectievelijk 40 µ/m³ en 
25 µ/m³) en wordt nergens in de wijk bereikt 
of overschreden. De hoogste concentraties  
zijn eveneens ter hoogte van de  
Bisschoppenhoflaan aangetroffen. 

Geluid

NO2

PM10

PM2,5



83

Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

Bewoners van Oude Bosuil-
baan, Bisschoppenhoflaan, 
G.Van Deurnelaan en Bosuil 
willen groenere straten en 
zelf hieraan meewerken. 

GROENERE STRATEN

01
01

01

01

01

GRIJZE VOORTUINEN

43% >40% groen
28% >60% grijs
29% >90% grijs

Er zijn steeds meer verharde 
voortuinen, waardoor straten 
een grijs en lelijk straatbeeld 
krijgen. Treedt hier tegen op. 

02

02

02

02

Plant extra boomgroepen op 
de Bremweide. 

MEER BOMEN

03

03

03

03
03

Vergroen de gevels van de 
appartementsblokken. Zo 
worden ze mooier. 

GROENE GEVELS

04

04 04

04
04

Behoud maximaal bestaand 
groen en voorzie nieuwe 
groene elementen. 

GROENE PRIKKELS

05

05

05

05

05
05

Minder intensief onderhoud van de 
hondenloopzone en sportvelden en 
beter snoeien van de populieren. 

ONDERHOUD

06

06

06

06

Geen verhard fietspad 
door de Bremweide. 
Voorzie wel verlichting 
voor wandelaars en 
vuilbakken bij banken 
aan de hondenweide. 
Meer toezicht om sluik-
stort te vermijden. 

SELECTIEVE 
INFRASTRUCTUUR

07

07

07

07



GALLIFORT - 
TER RIVIEREN
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Gallifort - Ter Rivieren
Gallifort - Ter Rivieren is gesitueerd in Deurne-Noord. De wijk ligt centraal in deze districtshelft, tussen de Gallifortlei,  
Turnhoutsebaan, Terheydelaan, Alfons Schneiderlaan en Venneborglaan.De wijk dateert uit het begin van de 20e eeuw. Ze 
is ontwikkeld op de gronden van enkele vroegere kasteeldomeinen. Gallifort - Ter Rivieren is grotendeels opgebouwd uit 
rechtlijnige bouwblokken. De Ter Rivierenlaan vormt de centrale ruggegraat van de wijk. De as bestaat echter hoofdzakelijk 
uit woningen. Voorzieningen zijn er amper terug te vinden. Die komen weinig in de wijk voor en liggen eerder verspreid. 

Er is weinig openbaar groen in de wijk aanwezig. Er werden slechts 4 publieke groene plekken aangetroffen. Het zijn  
allemaal slechts groene straathoeken of kleine groene pleinen. De as van de Ter Rivierenlaan is het meest dominerende 
groenelement. 

LEEUWLANT

DENEUF

DEWIT

VAN CRAEN

01

02

03

04

In de wijkdelen Krelinger en Ter  
Rivieren zijn in de meeste straten  
aan twee zijden voortuinstroken  
aanwezig. In het deel Plankenberg 
zijn er weinig voortuinen. 

TWEEZIJDIGE VOORTUINEN

A

De plekjes De Neuf, De Wit 
en Leeuwlant zijn eerder 
straathoeken die een groene  
aankleding kregen. Ze 
hebben minder een 
verblijfskarakter. 

GROENE PRIKKELS

B

Het plekje Van Craen is de 
enige groene sproet die als 
een miniparkje ingericht en 
in de wijk ingebed ligt. 

MINIPARK

C

De Gallifortlei, Ter Heydelaan, 
Turnhoutsebaan, Venneborglaan 
en Alfons Schneiderlaan zijn 
groene assen die de wijk langs 
alle kanten begrenzen. 

BEGRENZENDE ASSEN

D

De Ter Rivierenlaan vormt een  
groene microcentraliteit in de wijk. Ze 
is structurerend en heeft een sterk 
groen karakter. 

GROENE MICROCENTRALITEIT

E
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Gallifort - Ter Rivieren telt vandaag 7124  
inwoners en is één van de  dichtst bevolkte  
wijken van Deurne. In Plankenberg beschikt 
een bewoner gemiddeld over slechts 2,3 m² 
groen, in Krelinger is dat zelfs maar 0,4 m² 
groen en in het deel Ter Rivieren bedraagt 
dit cijfer 2,0 m² groen. Deze cijfers liggen ver  
onder het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw).

OPPERVLAKTE      53,8 ha
AANTAL INWONERS  7124    inw
WOONDICHTHEID    132    inw/ha
GROENAANDEEL             1,6 m²/inw

 TEKORTZONES
Door het lage groenaandeel wordt Gallifort - 
Ter Rivieren geconfronteerd met tekortzones 
voor woon- en buurtgroen centraal in de wijk. 
De randen vallen wel binnen het bereik van 
het Rivierenhof en de Bremweide, die aan 
beide zijden aan de wijk grenzen.

  VERZEGELING
Gallifort - Ter Rivieren is een wijk waarin veel 
bebouwing en veel verharding aanwezig is. 
76% van het grondoppervlak is verzegeld. 
Het publieke groen neemt slechts 3% van de 
wijkoppervlakte in.  

verzegeld
76%

publiek 
groen

3%

tuin groen
18%

voortuin 
groen

3%

01

02

02 02

03

03
01

In een centrale zone rond de 
Paulus Beyestraat is er een 
tekortzone voor buurtgroen 
(>1 ha). Voor deze zone lig-
gen de grote groengebieden 
al te ver. 

TEKORT BUURTGROEN

De groene sproeten werken als 
woongroen (<0,5 ha), maar vol-
staan niet om overal groen te 
voorzien. Er is een tekortzone 
voor woongroen in de wijk. 

TEKORT WOONGROEN

02

Door de situering tussen de 
Bremweide en het Rivierenhof is 
er in deze wijk geen tekortzone 
voor wijkgroen (>10 ha). 

GEEN WIJKGROENTEKORT

03
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 WATER: HUIDIGE SITUATIE
Gallifort - Ter Rivieren ligt niet in of nabij een 
waterloop. De wijk ligt op een hoger gebied 
tussen de valleien van het Groot en het Klein 
Schijn. In de wijk zijn er geen recent over-
stroomde zones.

Toch doet zich in heel wat straten soms 
wateroverlast voor. Die ontstaat in de  
riolering. Bij rioolpunten in de Ter Rivieren-
laan,  Ter Heydelaan, F. Messingstraat, R. 
Kerssestraat, B. Leroystraat, Krelingerstraat, 
P. Beyestraat, Boshovestraat, De Neufstraat, 
B. De Bouwelei en Tirinusstraat staat het  
water soms tot 0,8 m hoog. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de 
wijk zelf geen risico op overstroming te  
verwachten. Wel blijkt het rioleringsprobleem 
zich over de hele wijk uit te breiden. Niet  
alleen zal er in nagenoeg alle straten water 
op straat staan, ook het peil van het water zal 
toenemen tot 1,0 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het hoge aandeel verzegeling heeft een  
impact op de leefomgeving en gezondheids-
risico’s van de wijkbewoners. Uit de SUHI-
kaart blijkt dat de wijk 2 tot 11 °C meer op-
warmt dan het Antwerps gemiddelde. De 
laagste waarde ligt nabij het Rivierenhof en 
ook de zone nabij de Bremweide heeft lagere 
waarden. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat er ‘s 
nachts 2,5 to 4°C minder afkoeling optreedt  
dan  gemiddeld in de stad. In het  
woonweefsel is dat rond de 3,7 °C. De zone 
nabij het Rivierenhof (d.i. de Schijnvallei) 
koelt het meest terug af.

Klimaat

SUHI

CLUHI

water T20

huidig

2050H
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Gezondheid
 GELUID

Gallifort - Ter Rivieren ligt langs de  
Turnhoutsebaan, een heel drukke verkeers-
as. De geluidsnorm (55 dB) wordt vooral 
rond deze straat overschreden. In de meeste  
binnengebieden en tuinen is het geluids- 
niveau voldoende laag om er van rust te  
kunnen genieten, maar dit is niet het geval  
in de kleine publieke groenplekjes. Het  
verkeerslawaai beïnvloedt hun kwaliteit als 
verblijfsplek.

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De Turnhoutsebaan heeft ook invloed op 
de luchtkwaliteit in de wijk. Alleen in het  
zuidelijke deel van de wijk, rond deze as en 
specifiek ter hoogte van het kruispunt met de  
Gallifortlei, wordt voor NO2 de norm  
(<40 µ/m³) overschreden. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5)is gelijk. In 
beide gevallen wordt de norm volgens de  
w e r e l d g e z o n d s h e i d s o r g a n i s a t i e  
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in de 
hele wijk overschreden. De Europese norm 
is minder streng (respectievelijk 40 µ/m³ en 
25 µ/m³) en wordt nergens in de wijk bereikt  
of overschreden. Ter hoogte van de  
Turnhoutsebaan blijken geen noemenswaar-
dige hogere concentraties aanwezig. De 
gunstige impact van het Rivierenhof speelt 
hier voor fijnstof wellicht wel een rol.

Geluid

NO2

PM2,5PM10
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  Maak deze plekjes wat kleur-

rijker, o.a. door het voorzien 
van wat speelaanleidingen. 

ACTIEVER GROEN

01

01

01

01

Deze groene plekken 
worden gebruikt als 
sluikstort en illegale  
hondenweide of  
parkeerplaats. 

VUIL

02

02

020202

03

Deze groene plekken 
zouden meer groen 
kunnen zijn door o.a. 
meer bomen i.p.v. de 
parkeerplaatsen. Voor-
zie dwarse parkings, 
dan kunnen er meer in 
de straat. Koop huizen 
op en maak er groen 
van. 

MEER GROEN

03
030303

Bewoners van de Boshove-
straat, de Turnhoutsebaan  
en de Plankenbergstraat  
willen groenere straten en 
hieraan zelf meewerken. 

GROENERE STRATEN

04

04

04

04

05

Het groen is hier niet 
optimaal: boomkaders 
met onkruid of te klein, 
beter andere bomen  
of bomen moeten  
gesnoeid worden,... . 

TRIESTIG GROEN

05

05

05

05

05
05

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde 
voortuinen, waardoor straten 
een grijs en lelijk straatbeeld 
krijgen. Treedt hier tegen op. 

06
06

06

06 35% >40% groen
43% >60% grijs
22% >90% grijs

Deze plekken zijn mooi groen 
ingericht en een meerwaarde 
voor de wijk. 

MOOI GROEN

07

0707

07



WIM SAERENS - 
ERTBRUGGE
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Wim Saerens - Ertbrugge
Wim Saerens - Ertbrugge is gesitueerd in Deurne-Noord. De wijk grens aan het Glacis van Ertbrugge. Ze wordt omgeven 
door de Ter Heydelaan, Schotensesteenweg, Venneborglaan en Alfons Schneiderlaan. De wijk dateert uit het midden  
van de 20e eeuw. Ze is opgebouwd uit rechtlijnige bouwblokken. De Ruggeveldlaan vormt de centrale ruggegraat van de 
wijk. 

Er is weinig openbaar groen in de wijk aanwezig. Er werden 3 publieke groene plekken aangetroffen. Twee daarvan zijn 
centrale plekken in de wijk, de andere ligt verborgen in een bouwblok. 

TWEEGEZUSTERS

WIM SAERENS

SAMYN

01

02

03

De Ter Heydelaan, de 
Alfons Schneiderlaan en 
de Venneborglaan zijn 
groene assen die de wijk  
langs drie kanten  
begrenzen. 

BEGRENZENDE LANEN

A

Het plekje Tweegezusters 
is een binnengebied van 
een bouwblok dat als een 
miniparkje is ingericht. 

VERBORGEN MINIPARK

B

In de hele wijk zijn in de 
straten bij de woningen 
aan twee zijden voortuin-
stroken aanwezig. Ze ver-
lenen de wijk een vrij rand-
stedelijke uitstraling.

TWEEZIJDIGE 
VOORTUINEN

C

De Ruggeveldlaan vormt de 
ruggegraat van de wijk. De 
groene trambedding maakt 
haar onderdeel van de 
groenstructuur van de wijk. 

STRUCTURERENDE LAAN

D

Aan de Schotensesteenweg loopt de 
wijk naadloos over in het Glacis van 
Ertbrugge. Een recent inrichtingsproject  
zorgt ervoor dat het landschap meer  
toegankelijk en beleefbaar wordt voor de 
wijk. 

ZACHTE LANDSCHAPSRAND

E

Het Wim Saerensplein ligt min of meer centraal in 
de wijk. Het is niet alleen een groen plekje. Erlangs 
zijn ook enkele commerciële functies (winkels,...) 
ingeplant. De tramhalte geeft het een extra uitstra-
ling. Het groene plein wordt heringericht. 

GROENE MICROCENTRALITEIT

F

Het groene plekje 
Samyn ligt ingebed 
in de structuur van 
de wijk. Het schakelt 
enkele bouwblokken 
aan elkaar.  

INGEBED MINIPARK

G De campus aan de Schotense-
steenweg dringt het landschap 
binnen. Hij vormt een barrière tus-
sen de wijk en het groengebied. 

CAMPUS

H
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Wim Saerens - Ertbrugge telt vandaag 7549 
inwoners en is een eerder matig bevolkte wijk 
in Deurne. Doordat een stukje van het Glacis  
van Ertbrugge tot het wijkdeel Ertbrugge  
behoort, beschikt een bewoner hier  
gemiddeld over 28,4 m² groen. In het deel 
Wim Saerens is dit gemiddeld slechts 2,6 m² 
groen per inwoner. De ene wijkhelft haalt net 
het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw) niet, de 
andere wijkhelft scoort er ruim onder 

OPPERVLAKTE        64,8 ha
AANTAL INWONERS  7549      inw
WOONDICHTHEID    116      inw/ha
GROENAANDEEL       15,5 m²/inw

 TEKORTZONES
Door het lage groenaandeel wordt de wijk 
geconfronteerd met een tekortzone voor 
woon- en buurtgroen. Deze is gesitueerd aan 
de Alfons Schneiderlaan en sluit aan bij de 
tekortzone in de naastgelegen wijk.

 VERZEGELING
Wim Saerens - Ertbrugge is een wijk met 
veel bebouwing en verharding. 62% van de  
wijkoppervlakte is verzegeld. 38% van het 
oppervlak is als groen ingericht. Het aandeel 
publiek groen neemt hiervan, vooral dankzij 
Ertbrugge, bijna de helft in.

verzegeld
62%

publiek 
groen
17%

tuin groen
16%

voortuin 
groen

5%

Door de situering naast de 
Bremweide en het Glacis van 
Ertbrugge is er in deze wijk 
geen tekortzone voor wijkgroen 
(>10 ha). 

GEEN WIJKGROENTEKORT

02

In een zone rond de Alfons Schneider-
laan is er een tekortzone voor buurtgroen 
(>1 ha). De twee grote groengebieden 
van Bremweide en Ertbrugge liggen al te  
ver weg om hier als buurtgroen te  
functioneren. Minipark Tweegezusters  
vult er het tekort voor woongroen  
(<0,5 ha) ook niet helemaal in. 

TEKORT WOON- EN BUURTGROEN

01

02

01

01
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 WATER: HUIDIGE SITUATIE
Wim Saerens - Ertbrugge ligt niet in of  
nabij een waterloop. De wijk ligt op een hoger 
gebied tussen de valleien van het Groot en 
het Klein Schijn en gaat over in het Glacis 
van Ertbrugge. In de wijk zijn er geen recent 
overstroomde zones.

Er zijn ook geen problemen met de water-
afvoer via het rioleringsstelsel. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
zelf ook dan geen risico op overstroming te 
verwachten. Wel blijkt er in een deel van de 
wijk een rioleringsprobleem te ontstaan. In 
een heel aantal straten zal water op straat 
staan met een peil tot 0,5 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Door het matige aandeel verzegeling blijft de 
impact op de leef-omgeving en gezondheids-
risico’s van de wijkbewoners redelijk. Uit de 
SUHI-kaart blijkt dat de wijk 5 °C minder tot  
9 °C meer opwarmt dan het Antwerps  
gemiddelde. De positieve impact van  
Bremweide en het Glacis van Ertbrugge is 
duidelijk merkbaar. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat er ‘s 
nachts in het bouwweefsel 3 tot 4°C minder 
afkoeling optreedt dan gemiddeld in de stad. 
In de grote groengebieden is dat slechts 2 °C.

Klimaat

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

Wim Saerens - Ertbrugge ligt verder van 
de grote verkeerswegen. De Ter Heydelaan 
en de Schotensesteenweg zijn de drukste  
verkeersassen. De geluidsnorm (55 dB)  
wordt in bijna de hele wijk in de straten  
overschreden, maar in de meeste binnen-
gebieden en tuinen blijft het wel voldoende 
stil om er van rust te kunnen genieten. Dat is 
vooral voor Tweegezusters een pluspunt.  

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De afstand tot de grote verkeerswegen  
beperkt de invloed ervan op de luchtkwaliteit 
in de wijk. Nergens in de wijk wordt voor NO2 
de norm (<40 µ/m³) overschreden.  

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijk maar 
minder positief. In beide gevallen wordt de  
norm volgens de wereldgezondsheids- 
organisatie (respectievelijk 20 µ/m³ en  
10 µ/m³) in de hele wijk wel overschreden. De  
Europese norm is minder streng  
(respectievelijk 40 µ/m³ en 25 µ/m³) en wordt 
nergens in de wijk bereikt of overschreden. 
Er zijn geen plekken met opvallend hogere 
concentraties. 

Geluid

NO2

PM10
PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

Verbeter de relatie tussen de Bremweide 
en de woonwijk. Maak werk van goed 
bereikbare attractieve toegangen. 

TER HEYDELAAN _ BREMWEIDE

01

01

01

01

Op de straathoeken in de C. 
Vermijlenlaan liggen grote 
verharde hoeken. Hier is 
ruimte om meer groen te 
voorzien. 

GROENERE HOEKEN

02

02
02

Bewoners van de A. Hermanslaan, G. 
Slingeneyerlaan, Venneborglaan, F. Van 
Heymbeecklaan, K. Van Overmeirelaan 
en Schotensesteenweg willen groenere 
straten en hieraan zelf meewerken. 

GROENERE STRATEN

03

03

03

03

03

03

03

Kies bij de aanleg van de 
A102 voor een boortunnel 
i.p.v. een cut-and-cover. Het 
fantastische landschap wordt 
anders vernietigd. 

BESCHERM LANDSCHAP

04

04

In de grote voortuinen is er plek 
om meer bomen te planten. 
Ook in de nieuwe inrichting van 
het Wim Saerensplein zouden 
meer bomen mogen komen. In 
de voortuinen voorkeur geven 
aan kleine inheemse bomen.

MEER BOMEN

05 05

05

05

05 05

Maak groene daken in de K. Overmeirel-
aan. Als heel de straat groendaken heeft 
is dit een betere link tussen Ertbrugge en 
het Wim Saerensplein voor o.a. insecten 
dan enkele straatbomen. 

POTENTIE GROENDAKEN

06

06

Het bestaande groen kan 
leuker ingericht worden en 
beter onderhouden (onkruid 
en dode bomen verwijderen, 
...).

GROEN OPWAARDEREN

08

08

08

08

08

De lange rijen garageboxen in 
de binnengebieden rond de G.  
Slingeneyerlaan zouden anders 
opgelost kunnen worden en plaats 
kunnen maken voor meer groen. 

GROENE BINNENGEBIEDEN

07
07

07

09

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde 
voortuinen, waardoor straten 
een grijs en lelijk straatbeeld 
krijgen. Treedt hier tegen op. 

38% >40% groen
41% >60% grijs
21% >90% grijs

09

09
09

09

09



VENNEBORG
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Venneborg
Venneborg is centraal gesitueerd in Deurne-Noord. De wijk wordt omgeven door de Venneborglaan, Turnhoutsebaan,  
Ruggeveldlaan en Schotensesteenweg. Venneborg dateert uit het begin van de 20e eeuw. Ze is ontwikkeld op de gron-
den van het gelijknamig kasteeldomein. Het is een redelijk willekeurig opgebouwde wijk met erg weinig publiek groen. De 
assen die haar begrenzen of doorsnijden omvatten enkele groenelementen, maar niet genoeg om echt structurerend te  
werken. Er zijn enkele kleine groene plekjes aan de randen van de wijk. Een centraliteit is er niet. Rond het Heilig Hart zijn 
er enkele voorzieningen, maar deze vertonen weinig samenhang. 

Er is weinig openbaar groen in de wijk aanwezig. Er werden 3 publieke groene plekken aangetroffen. Twee daarvan zijn 
slechts groene straathoeken, de andere groene plek hoort bij de kerk Heilig Hart. 

ERTBRUGGELAAN

HEILIG HART

VAN LOENHOUT

01

02

03

In de hele wijk zijn in bijna 
alle straten aan twee zijden 
voortuinstroken aanwezig. 
Veel van die voortuinen zijn 
echter grotendeels verhard 
i.f.v. parkeerplaatsen. 

TWEEZIJDIGE 
VOORTUINEN

A

Het plekje Van Loen-
hout werd recent groener  
ingericht maar mist wat  
attractiviteit om echt als  
verblijfsgroen te fungeren. 

GROENE PRIKKEL

B

Ertbruggelaan en Heilig 
Hart zijn kleine groene 
plekjes die toch voldoende 
verblijfskwaliteit hebben  
om als miniparken te  
werken. 

MINIPARKEN

C

De Alfons Schneiderlaan, de  
Schotensesteenweg en de  
Turnhoutsebaan zijn assen die 
de wijk deels begrenzen maar 
deels ook verdelen. 

VERDELENDE LANEN

D
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Tekorten
 GROENAANDEEL

De wijk Venneborg telt vandaag 4459  
inwoners en is een eerder matig bevolkte wijk 
in Deurne. In het deel ten noorden van de 
Alfons Schneiderlaan beschikt een bewoner 
over gemiddeld slechts 1,7 m² groen. In het 
deel ten zuiden van de Alfons Schneiderlaan 
is dat zelfs maar 1,1 m² groen. Deze cijfers  
liggen ver onder het Vlaamse richtcijfer  
(30 m²/inw).

OPPERVLAKTE      38,3 ha
AANTAL INWONERS  4459    inw
WOONDICHTHEID    116     inw/ha
GROENAANDEEL             1,4 m²/inw

 TEKORTZONES
Door het lage groenaandeel wordt de wijk  
geconfronteerd met een tekortzone voor  
woon-, buurt- en wijkgroen. Deze is  
gesitueerd aan de Venneborglaan en sluit 
aan bij de tekortzone in de naastgelegen wijk.

 VERZEGELING
Venneborg is een wijk waarin veel  
bebouwing en verharding aanwezig is. 72%  
van het grondoppervlak is verzegeld. Het  
publieke groen neemt slechts 3% van de  
oppervlakte van de wijk in.

verzegeld
72%

publiek 
groen

3%

tuin groen
19%

voortuin 
groen

6%

01

Nabij de Jan Romeostraat is er  
zowel voor wijkgroen (>10 ha), 
buurtgroen (>1 ha) als woongroen 
(<0,5 ha) een tekortzone. In die 
zone is er voor de bewoners geen 
publiek groen ter beschikking. 

TEKORT WOON-, BUURT- EN 
WIJKGROEN

01
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Klimaat
 WATER: HUIDIGE SITUATIE

Venneborg ligt nabij het Groot Schijn, die 
ten zuiden door het Rivierenhof stroomt. Als 
de rivier buiten haar oevers treedt, wordt dit  
volledig in het park opgevangen. In de wijk 
zijn er geen recent overstroomde zones.

In enkele straten treedt er soms toch water-
overlast op. Die ontstaat in het riolerings-
systeem. In de Venneborglaan, Schotense-
steenweg, S. De Grootestraat, Regenbooglei 
en Ruggeveldlaan komen rioolpunten voor 
waar het water al tot 0,7 m uit opsteeg. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
zelf geen overstromingsrisico te verwachten. 
De wateroverlast vanuit het rioleringssysteem 
zal zich wel uitbreiden naar andere straten 
zoals de J. Van Den Steenlei, F. Van Dijck-
straat, J. Steursstraat, Ruggeveldlaan en een 
extra stuk van de Schotensesteenweg. Niet 
alleen het aantal straten met wateroverlast  
zal uitbreiden, maar ook het waterpeil zal  
toenemen tot 0,9 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het hoge aandeel verzegeling heeft impact 
op de leefomgeving en gezondheidsrisico’s 
van de wijkbewoners. Uit de SUHI-kaart blijkt 
dat de wijk 0 tot 11 °C meer opwarmt dan het 
Antwerps gemiddelde. De laagste waarde ligt  
nabij Ertbrugge en ook de zone langs het  
Rivierenhof heeft lagere waarden. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat er  
‘s nachts 2,6 tot 4°C minder afkoeling  
optreedt dan  gemiddeld in de stad. In het 
woonweefsel is dat rond de 3,6 °C. Nabij het 
Rivierenhof is de afkoeling het grootst.

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

Venneborg ligt langs de Turnhoutsebaan, een 
drukke verkeersas. De geluidsnorm (55 dB) 
wordt vooral rond deze straat overschreden. 
In de meeste binnengebieden en tuinen is het 
geluidsniveau voldoende laag om er van rust 
te kunnen genieten, maar dit is niet het geval  
in de kleine publieke groenplekjes. Het  
verkeerslawaai beïnvloedt hun kwaliteit als 
verblijfsplek.

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De Turnhoutsebaan heeft ook invloed op 
de luchtkwaliteit in de wijk. Alleen in het  
zuidelijke deel van de wijk, rond deze as en 
specifiek ter hoogte van het kruispunt met 
de Ruggeveldlaan, wordt voor NO2 de norm 
(<40 µ/m³) overschreden. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijk. In 
beide gevallen wordt de norm volgens de  
w e r e l d g e z o n d s h e i d s o r g a n i s a t i e  
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in de 
hele wijk overschreden. De Europese norm 
is minder streng (respectievelijk 40 µ/m³ en  
25 µ/m³) en wordt nergens in de wijk bereikt  
of overschreden. Ter hoogte van de  
Turnhoutsebaan blijken geen hogere  
concentraties aanwezig. De gunstige impact 
van het Rivierenhof speelt hier wellicht een 
rol.

Geluid

NO2

PM10
PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

Bewoners van de Ertbruggelaan  
en de Venneborglaan willen  
groenere straten en hieraan zelf 
meewerken. 

GROENERE STRATEN

01

01

01

Bestaande groene plekken hebben  
weinig kwaliteit, maar het is al goed 
dat er groen is. Grijze plekken zouden  
groener kunnen worden. 

TRIESTIGE PLEKKEN

02

02

02
02

02

Het is goed dat de bomen 
beschermd worden tegen 
honden. 

BESCHERMING BOMEN

03 03

Op de hoek van de Turnhoutsebaan 
en de M.Melynstraat wordt vaak  
gesluikstort onder de bomen en in 
de voortuin. 

SLUIKSTORT

04

04

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde voor-
tuinen, waardoor straten een grijs 
en lelijk straatbeeld krijgen. Treedt 
hier tegen op. 

0505

05 05

05 05

05

38% >40% groen
42% >60% grijs
20% >90% grijs

Tussen Ruggeveldlaan en Schotense-
steenweg is er een privaat pad naar  
garageboxen. Dit is een doorsteek en 
zou een echte trage weg kunnen zijn. 

EXTRA TRAGE WEG

06

06

06

06



ZWARTE AREND - 
RUGGEVELD
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Zwarte Arend - Ruggeveld
Zwarte Arend - Ruggenveld is in het zuidoosten van Deurne-Noord gesitueerd. De wijk grenst aan het Glacis van Ertbrug-
ge en de Schijnvallei. Ze wordt verder omgeven door de Schotensesteenweg en Ruggeveldlaan. De wijk dateert uit het  
midden van de 20e eeuw. Ze is ontwikkeld op de gronden van enkele vroegere kasteeldomeinen. Zwarte Arend -  
Ruggeveld is een rechtlijnig opgebouwde wijk zonder publiek groen in het bouwweefsel. De as van de Zwarte Arendlaan is 
het enige dominerende groenelement. De meeste huizen hebben tuinen, die grotendeels nog een groen karakter hebben. 

Er is weinig openbaar groen in de wijk aanwezig. Buiten het landschap van Ertbrugge werden er geen andere publieke 
groene plekken aangetroffen.  

ERTBRUGGE

01

Het domein Zwarte Arend is één 
van de oudste groengebieden 
van Deurne. Het dateert uit de 
18e eeuw en was oorspronkelijk 
veel groter. Het overgebleven 
deel kreeg zijn huidige uitzicht in 
de 19e eeuw. Vlakbij ligt nog een 
oude beschermde hoeve. 

ERFGOED

A

De Zwarte Arendlaan is het 
enige groenelement in het 
bouwweefsel. De wijk is rond  
deze centrale as opgebouwd. 

STRUCTURERENDE LAAN

B

De Velduil- Lammergier- en Zee-
arendstraat worden gekenmerkt  
door een asymmetrische  
inrichting. De voortuinen zijn aan 
één zijde van de straat opvallend 
groter dan aan de andere zijde. 

ASYMMETRISCHE STRATEN

C
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Tekorten
 GROENAANDEEL

De wijk Zwarte Arend - Ruggeveld telt  
vandaag 3196 inwoners en is één van de 
dunst bevolkte wijken in Deurne. Omdat een 
deel van het landschap Ertbrugge tot de wijk 
behoort, beschikt een wijkbewoner er over 
gemiddeld 57,5 m² groen. Dit cijfer ligt ruim 
boven het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw).

OPPERVLAKTE      48,9 ha
AANTAL INWONERS  3196    inw
WOONDICHTHEID      65    inw/ha
GROENAANDEEL         57,5 m²/inw

 TEKORTZONES
Ondanks het hoge groenaandeel wordt de 
wijk toch geconfronteerd met een tekortzone  
voor woon- en buurtgroen. Deze is  
gesitueerd aan de Torenvalklaan en is een 
gevolg van de barrière van de A.Van de 
Wielelei.

 VERZEGELING
Zwarte Arend - Ruggeveld is een wijk waarin 
beperkt bebouwing en verharding aanwezig 
is. Slechts 45% van het grondoppervlak is 
verzegeld. Meer dan de helft is dus groen. 
Het publieke groen neemt maar liefst 36% 
van de wijkoppervlakte in.

In het gedeelte rond de Torenvalkstraat 
is er wel een tekortzone voor buurtgroen 
(>1 ha) en woongroen (<0,5 ha). Voor dit 
wijkdeel liggen de grote groengebieden 
te ver. Dit deel heeft geen publiek groen 
ter beschikking doordat er geen kleine 
groene plekken zijn tussen de gebouwen. 

TEKORT BUURT- EN WOONGROEN

02

verzegeld
45%

publiek 
groen
36%

tuin groen
15%

voortuin 
groen

4%

0102

01

01

Door haar situering nabij  
Ertbrugge en de Schijnvallei is 
er in deze wijk geen tekortzone 
voor wijkgroen (>10 ha). 

GEEN WIJKGROEN TEKORT
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Klimaat
  WATER: HUIDIGE SITUATIE

Zwarte Arend - Ruggeveld sluit aan bij het 
Glacis van Ertbrugge en ligt nabij het Groot 
Schijn, die ten zuiden door het Rivierenhof 
stroomt. Als de waterloop buiten haar oevers 
treedt, wordt dit in het park opgevangen. In 
de wijk zelf zijn er geen recent overstroomde 
zones.

In enkele straten treedt er soms toch  
wateroverlast op. Die ontstaat in het  
rioleringssysteem. In de Ruggeveldlaan  
komen rioolpunten voor waar het water soms 
tot 0,3 m uit opstijgt. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
zelf geen overstromingsrisico te verwachten.  
De wateroverlast vanuit het riolerings- 
systeem breidt zich wel uit naar andere  
straten zoals de Schotensesteenweg en  
delen van Koningsarendlaan, Edelvalklaan, 
S. De Grootestraat en A. Van De Wielelei. 
Niet alleen zal het aantal straten met water-
overlast uitbreiden, maar ook het waterpeil 
zal toenemen tot 0,5 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het lagere aandeel verzegeling heeft slechts 
beperkte impact op de leefomgeving en  
gezondheidsrisico’s van de wijkbewoners.  
Uit de SUHI-kaart blijkt dat de wijk 4°C  
minder tot 9°C meer opwarmt dan het  
Antwerps gemiddelde. De laagste waarde ligt 
nabij Ertbrugge. In het woonweefsel zelf is de 
opwarming circa 6°C. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat er ‘s 
nachts 1,8 tot 3,5°C minder afkoeling optreedt 
dan gemiddeld in de stad. Nabij Ertbrugge en 
de Schijnvallei is de afkoeling het grootst.

SUHI

CLUHI

water T20

huidig

2050H
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Gezondheid
 GELUID

Zwarte Arend - Ruggeveld ligt langs de  
Turnhoutsebaan, een drukke verkeersas. 
De geluidsnorm (55 dB) wordt vooral rond  
deze straat overschreden. In de meeste  
binnengebieden en tuinen is het geluids- 
niveau voldoende laag om er van rust te  
kunnen genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De Turnhoutsebaan heeft ook invloed op de  
luchtkwaliteit in de wijk. Alleen in het  
zuidelijke deel van de wijk, rond deze as en 
een stukje langs de Ruggeveldlaan, wordt 
voor NO2 de norm (<40 µ/m³) overschreden. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijk. In 
beide gevallen wordt de norm volgens de  
w e r e l d g e z o n d s h e i d s o r g a n i s a t i e  
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in de 
hele wijk overschreden. De Europese norm 
is minder streng (respectievelijk 40 µ/m³ en  
25 µ/m³) en wordt nergens in de wijk bereikt  
of overschreden. Ter hoogte van de  
Turnhoutsebaan blijken geen hogere  
concentraties aanwezig. De gunstige impact  
van de Schijnvallei en het Glacis van  
Ertbrugge speelt hier wellicht een rol.

Geluid

NO2

PM10 PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

De parkerende auto’s in de 
laan veroorzaken schade 
aan de grasbermen, putten 
en slijk. 

CONFLICT AUTO’S

01
01

01

01

01

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde voor-
tuinen, waardoor straten een grijs 
en lelijk straatbeeld krijgen. Treedt 
hier tegen op. 02

02

02

02

02

02

02

02

41% >40% groen
47% >60% grijs
12% >90% grijs

Extra groen in het midden  
van de straat zou de  
verkeersdrempels efficiënter  
maken en het uitzicht  
verfraaien. 

GROENE BERMEN

03

03

03

Mooie groenelementen 
moeten goed behouden 
blijven. De eikendreef 
in de Zwarte Arendlaan 
is een voorbeeld voor 
heel Deurne.

MOOIE PLEKJES

04

04

04

04

Het landschap moet als stiltegebied 
bewaard blijven. Enkele zitbanken zijn 
welkom. Meer onderhoud als hooiland 
en integratie van de Zwarte Arend  
bieden opportuniteiten. 

OPWAARDEREN

05

05

05

05

05

06

06

06

0606

06

In heel wat straten zijn  
plekken voor meer groen. 
Bewoners van de Konings-
arendstraat gaven aan zelf 
aan meer groen te willen 
meewerken.

GROENERE STRATEN



MORCKHOVEN - 
MUGGENBERG - ARENA
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Morckhoven - Muggenberg - Arena
Morckhoven - Muggenberg - Arena is in het noordwesten van Deurne-Zuid gesitueerd. De wijk grenst aan de Schijnvallei. 
Ze wordt doorsneden door de Herentalsebaan en Boterlaarbaan. De wijk dateert uit het begin van de 20e eeuw. Ze werd 
rond en op het terrein van het fort van Deurne ontwikkeld. Morckhoven - Muggenberg - Arena is een amorf opgebouwde 
wijk die deels spontaan gegroeid en deels ontworpen is. Buiten het groen op de Arenaweide is er weinig publiek groen. De 
meeste huizen hebben kleine tuinen en voortuinstroken. Beide zijn vaak verhard. De site van het voormalige fort vormt een 
microcentraliteit waarop de omliggende straten georiënteerd zijn. 

Het openbaar groen in de wijk is op twee locaties geconcentreerd: een groen plekje aan de Ergo de Waellaan en de  
Arenaweide. 

ERGO DE WAELLAAN

ARENAWEIDE

01

02

Aan de Ergo De Waellaan 
en de Weerstandlaan zijn 
er kleine groene plekken 
die als parkjes functione-
ren. Het miniparkje aan de 
Weerstandlaan ligt vooral op 
grondgebied van Borgerhout, 
maar heeft ook voor Deurne  
betekenis. 

MINIPARKEN

A

Enkele straten rond de Arena-
hal omvatten laanbeplanting. 
Vooral in de Muggenberglei is 
deze structurerend aanwezig. In 
de Herentalsebaan daarentegen 
heeft het groen slechts een be-
scheiden impact op de beleving.

STRUCTURERENDE LANEN

B

In de meeste straten hebben aan beide 
straatzijden de huizen voortuinen. Ze  
dragen bij tot het groene karakter rond de 
Arenaweide. Er is echter een tendens tot 
meer verharding merkbaar.  

TWEEZIJDIGE VOORTUINEN

C

De huidige Arenaweide is ingericht op 
het terrein van het fort van Deurne. Dat 
fort werd in het midden van de 19e eeuw 
opgericht als onderdeel van een gordel 
van zeven forten rond Antwerpen. Alleen 
het bakstenen hoofdgebouw van het fort 
bleef behouden als de Arenahal. 

ERFGOED

D

In de jaren 1960 werden voor het eerst 
gebouwen aan de fortvlakte toegevoegd 
volgens een ontwerp van Renaat Braem. 
Deze bebouwing bevindt zich in de rand 
van het gebied en definieert de open 
ruimte rond de hal. In de jaren 1980 
werd een tweede maal bebouwing toe-
gevoegd naar een ontwerp van Wouters/
Mostien. Zij kozen voor losse objecten 
midden in het groen. Zo ontstond een 
campusachtig geheel. 

CAMPUS

E
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Morckhoven - Muggenberg - Arena telt  
vandaag 7784 inwoners en is één van de 
dichter bevolkte wijken in Deurne. Het groen 
is onregelmatig over de wijk verdeeld. In 
het deel Morckhoven beschikt een bewoner 
over gemiddeld 8,6 m² groen. In het deel  
Muggenberg is dat 3,3 m². Deze cijfers liggen 
ver onder het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw). 
In het deel Arena daarentegen beschikt een 
bewoner gemiddeld over 24,1 m² groen. Dat  
is weliswaar nog steeds lager dan het  
Vlaamse richtcijfer, maar wel aanzienlijk meer 
dan in de andere delen van de wijk. 

OPPERVLAKTE      66,4 ha
AANTAL INWONERS  7784    inw
WOONDICHTHEID    117    inw/ha
GROENAANDEEL         12,0 m²/inw

 TEKORTZONES
Door het lage groenaandeel wordt de wijk  
geconfronteerd met een tekortzone voor 
woon- en buurtgroen. Deze is gesitueerd aan  
de Herentalsebaan en loopt door in  
Borgerhout. 

 VERZEGELING
Morckhoven - Muggenberg - Arena is een wijk 
waarin veel bebouwing en veel verharding 
aanwezig is. 71% van het grondoppervlak is  
verzegeld. Slechts 29% is dus groen. Het  
publieke groen neemt 11% wijkoppervlakte 
in.

verzegeld
71%

publiek 
groen
11%

tuin groen
15%

voortuin 
groen

3%

01

02

Rond het westelijke deel van de  
Herentalsebaan is er een tekortzone 
voor buurtgroen (>1 ha) en woongroen  
(<0,5 ha). Doordat de Herentalsebaan 
werkt als een barrière, reikt de invloed 
van de Arenaweide niet tot hier. 

TEKORT BUURT- EN WOONGROEN

01

In de hele wijk is er, dankzij de aanwezig-
heid van de Arenaweide en de nabijheid 
van het Rivierenhof, Boekenbergpark en 
Te Boelaerpark, geen wijkgroen (>10 ha) 
te weinig. 

GEEN WIJKGROEN TEKORT

02
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  WATER: HUIDIGE SITUATIE
Morckhoven - Muggenberg - Arena ligt in de 
vallei van het Groot Schijn, die ten noorden 
doorheen het Rivierenhof stroomt. Als de  
waterloop buiten haar oevers treedt, wordt dit 
volledig in het park opgevangen. In de wijk 
zelf zijn er geen recent overstroomde zones.

Er zijn echter heel wat straten waarin toch 
wateroverlast optreedt. Die ontstaat in het 
rioleringssysteem. In die straten komen riool-
punten voor waar het water soms tot 1,2 m 
uit opstijgt. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
zelf geen overstromingsrisico te verwachten. 
De wateroverlast vanuit het rioleringssysteem 
breidt zich wel uit naar alle andere straten in 
de wijk. Niet alleen zal het aantal straten met 
wateroverlast uitbreiden, maar ook het water 
peil zal toenemen van tot 1,5 m. Een  
aandachtspunt is een mogelijke pompuit-
val ter hoogte van het Groot Schijn. Als dit  
gebeurd bij een extreme regenbui (T100) kan 
in twee etmalen het deel Morckhoven over-
stromen. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het hogere aandeel verzegeling heeft toch 
maar beperkte impact op de leefomgeving 
en gezondheidsrisico’s van de wijkbewoners.  
Uit de SUHI-kaart blijkt dat de wijk 3°C  
minder tot 11°C meer opwarmt dan het  
Antwerps gemiddelde. De laagste waarde 
ligt nabij het Rivierenhof. Ook de Arena- 
weide heeft een positieve impact. In het 
woonweefsel zelf is de opwarming circa 9°C. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat 
er ‘s nachts 3,0 tot 3,8°C minder afkoeling  
optreedt dan gemiddeld in de stad. Nabij de 
Schijnvallei is de afkoeling het grootst.

Klimaat

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

De wijk ligt rond de Herentalsebaan en langs 
de E313, allebei drukke verkeersassen. De 
geluidsschermen langs de E313 temperen 
het lawaai aan de woningzijde. De geluids-
norm (55 dB) wordt rond de Herentalsebaan 
overschreden. In het publieke groen is er  
teveel verkeerslawaai. In de meeste tuinen 
kan wel van rust genoten worden. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De Herentalsebaan en E313 hebben ook  
invloed op de luchtkwaliteit in de wijk. In 
het noordelijke deel van de wijk, rond deze  
assen, wordt voor NO2 de norm (<40 µ/m³) 
overschreden. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is anders. 
In beide gevallen wordt de norm volgens  
de wereldgezondsheidsorganisatie 
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in de 
hele wijk overschreden. De Europese norm 
is minder streng (respectievelijk 40 µ/m³ en 
25 µ/m³) en wordt nergens in de wijk bereikt  
of overschreden. Ter hoogte van de  
Herentalsebaan blijken aan de westzijde de 
hoogste concentraties aanwezig. Hier speelt 
al de nabijheid van de Ring.

Geluid NO2

PM10
PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

Op enkele plekken zou het 
groen in de straten beter onder-
houden moeten worden: dode 
bomen vervangen, bomen meer 
regelmatig snoeien i.f.v. nabije 
woningen en plantsoenen niet 
laten verwilderen. 

BETER ONDERHOUD

01

01

01

01

01

De trage weg ter hoogte van 
de Boterlaarbaan is weinig 
aantrekkelijk en gekend. Ook 
het plein voor de Arenahal 
kan attractiever zijn. 

OPWAARDEREN

02

02

02

De Arenaweide is een mooie groene plek 
in de wijk. Deze moet behouden worden 
zoals ze nu is. Sommige participanten 
vinden dat er meer bomen kunnen maar 
voor andere is dit i.f.v. de lichtinval in de  
woningen niet wenselijk. Ook de  
boomgroepen in de Van Steenlandstraat 
worden door participanten als een goed 
initiatief aangemerkt. 

LEUKE GROENE PLEKKEN

03

03

03

03

Werk bij de nieuwe plannen voor 
de Ring ook de Schijnvallei open 
naar Deurne en Borgerhout door 
de infrastructuur ondergronds te 
brengen. 

LANDSCHAP OPENEN

0404

04

04

04

Het graspleintje aan de brand-
weer is nu een kleine honden-
weide. Kan dit uitbreiden en een 
echte groene buurtplek worden? 

MEER GROEN

05
05

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde voor-
tuinen, waardoor straten een grijs 
en lelijk straatbeeld krijgen. Treedt 
hier tegen op. 06

06

38% >40% groen
43% >60% grijs
19% >90% grijs

06



KRIEKENHOF
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Kriekenhof
Morckhoven - Muggenberg - Arena is centraal in de westrand van Deurne-Zuid gesitueerd. De wijk grenst aan het Te  
Boelaerpark, dat in het district Borgerhout is gelegen. Ze wordt omgeven door de Muggenberglei en Jozef Verbovenlei.  
De wijk dateert uit het midden van de 20e eeuw. Ze vormt de grens tussen Deurne en Borgerhout.Kriekenhof is  
rationeel ontworpen met rechte straten tussen Arenaplein en Te Boelaerpark. Door die ligging tussen groengebieden is er 
in de wijk zelf minder aandacht aan publiek verblijfsgroen besteed. Alle straten zijn echter wel voorzien van bomenrijen 
waardoor ze een sterk groen karakter hebben. De meeste woningen hebben groene tuinen. De weinige voortuinstroken 
zijn er vaak verhard. 

Het openbaar groen in de wijk is minimaal en op slechts één locatie geconcentreerd: het Van Havreplein. 

VAN HAVREPLEIN

01

Het Van Havreplein is een 
kleine groene plek die als 
parkje functioneert. Het is 
de enige publieke groene 
plek in de wijk.

MINIPARK

A

Hoewel de wijk een vrij groen  
karakter heeft, zijn er toch niet 
veel voortuinstroken aanwezig. 
In De Sevillastraat is er wel een 
voortuin die qua inrichting een 
voorbeeld kan zijn: een volledig  
groene bodem en inheemse 
plantsoorten, aangevuld met  
gevelbegroeiing. 

VOORBEELD-VOORTUIN

B

In de meeste straten zijn mooie 
bomenrijen aanwezig die een  
orthogonale groene structuur 
doorheen de wijk creëren. De 
Sevillastraat vormt de centrale 
groene ruggegraat van Krieken-
hof.  

BOMENRIJEN

C

Enkele straten rond de wijk  
omvatten laanbeplanting. Zo-
wel in de Muggenberglei,  de  
Boekenberglei, de Jozef  
Verbovenlei als de Van Havrelei 
is deze structurerend aanwezig. 

BEGRENZENDE LANEN

D
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Kriekenhof telt vandaag 2730 inwoners 
en is één van de dichter bevolkte wijken in  
Deurne. Er is nauwelijks publiek gebruiks-
groen te vinden. Een bewoner beschikt er 
over gemiddeld 1,1 m² groen. Dit cijfer ligt ver 
onder het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw). 

OPPERVLAKTE      25,6 ha
AANTAL INWONERS  2730    inw
WOONDICHTHEID    107    inw/ha
GROENAANDEEL        1,1 m²/inw

 TEKORTZONES
Ondanks het lage groenaandeel wordt de 
wijk toch niet geconfronteerd met een tekort-
zones voor woon-, buurt- en wijkgroen. De  
nabijheid van de Arenaweide en het Te  
Boelaerpark, net buiten de grenzen van de 
wijk, zorgen ervoor dat iedereen er binnen 
het bereik van groen woont.

 VERZEGELING
32% van het grondoppervlak in Kriekenhof is 
groen ingericht. Dit zijn vooral tuinen (27%). 
Het aandeel publiek groen in de wijk zelf 
is heel beperkt (2%) De natuurlijke airco’s  
liggen er net buiten.

verzegeld
68%

publiek 
groen

2%

tuin groen
27%

voortuin 
groen

3%

01

01

In de hele wijk is er, dankzij de nabijheid 
van Te Boelaerpark en de Arenaweide, 
geen tekort aan wijkgroen (>10 ha). Er 
zijn evenmin tekortzones voor buurtgroen 
(>1 ha) en woongroen (<0,5 ha). De wijk 
profiteert van de groengebieden die er 
langs liggen. 

GEEN TEKORT WIJK-, BUURT- EN 
WOONGROEN

01
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Klimaat
  WATER: HUIDIGE SITUATIE

Kriekenhof ligt niet in of nabij een waterloop 
en is hoger gesitueerd. In de wijk zelf zijn er 
dan ook geen recent overstroomde zones.

Er zijn wel enkele straten waarin toch  
wateroverlast optreedt. Die ontstaat in het  
rioleringssysteem. In de Van Erstenstraat, 
Van Havrelei en Muggenberglei komen riool-
punten voor waar het water soms 0,1 m uit 
opstijgt. Vandaag is de wateroverlast in de 
wijk dus vrij beperkt. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
zelf geen overstromingsrisico te verwachten.  
Wel blijkt de wateroverlast vanuit het  
rioleringssysteem zich uit te breiden naar alle 
andere straten in de wijk. Niet alleen zal het 
aantal straten met wateroverlast uitbreiden,  
maar ook het waterpeil zal toenemen tot  
0,5 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het hogere aandeel verzegeling heeft slechts 
beperkte impact op de leefomgeving en  
gezondheidsrisico’s van de wijkbewoners.  
Uit de SUHI-kaart blijkt dat de wijk 3°C  
minder tot 11°C meer opwarmt dan het  
Antwerps gemiddelde. De laagste waarde ligt 
nabij het Te Boelaerpark. In het woonweefsel 
zelf is de opwarming circa 9°C. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat 
er ‘s nachts 2,9 tot 3,6°C minder afkoeling  
optreedt dan gemiddeld in de stad. Nabij 
het Te Boelaerpark is ook de afkoeling het 
grootst. De versteende oppervlakken aan de 
westzijde van de Arenaweide beperken de 
afkoelende werking van dit groengebied. 

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

Kriekenhof ligt langs de Boekenberglei en 
de Muggenberglei, allebei drukke verkeers-
assen. De geluidsnorm (55 dB) wordt vooral  
rond deze straten overschreden. In het  
publieke groen van het Van Havreplein is er 
teveel verkeerslawaai. In de meeste binnen-
gebieden en tuinen is het geluidsniveau wel 
voldoende laag om er van rust te kunnen  
genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De luchtkwaliteit in Kriekenhof is redelijk 
goed. Nergens in de wijk  wordt voor NO2 de 
norm (<40 µ/m³) overschreden, uitgezonderd 
een heel klein stukje in het noordwesten aan 
de Van Havrelei. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijkaardig. 
In beide gevallen wordt de norm volgens de  
wereldgezondsheidsorganisatie 
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in 
de hele wijk wel overschreden. Maar de  
Europese norm is minder streng  
(respectievelijk 40 µ/m³ en 25 µ/m³) en wordt 
nergens in de wijk bereikt of overschreden.

Geluid

NO2

PM10
PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

De bomen in de straten moeten  
beter onderhouden worden en  
het parkje niet teveel laten  
verwilderen. 

BETER ONDERHOUD

01
01

01

Bij de heraanleg van de straat 
geen groen laten verdwijnen ten 
voordele van een bredere rijweg. 
Dit is een woonstraat waarin de  
bewoners het brede voetpad  
gebruiken als ontmoetingsplaats  
en veel kinderen spelen.  
Bewoners van de De Borrekens-
straat willen zelf meewerken aan 
meer groen in hun straat. 

GROENE STRAAT BEHOUDEN

02

02

02

02GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde voor-
tuinen, waardoor straten een grijs 
en lelijk straatbeeld krijgen. Treedt 
hier tegen op. 

03 03
03

03
29% >40% groen
48% >60% grijs
23% >90% grijs



DRAKENHOF - 
VLIEGVELD
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Drakenhof - Vliegveld
Drakenhof - Vliegveld is in het zuiden van Deurne-Zuid gesitueerd. De wijk grenst aan de luchthaven van Deurne. Ze wordt 
doorsneden door de Boekenberglei, de Drakenhoflaan en Borsbeeksesteenweg.De wijk is niet volledig in dezelfde periode 
ontwikkeld. Het deel Vliegveld begon al in het begin van de 20e eeuw vorm te krijgen, terwijl het deel Drakenhof pas in de 
2e helft van de 20e eeuw werd gebouwd. Beide delen ontstonden op gronden van vroegere kasteeldomeinen en zijn vrij 
spontaan opgebouwd. 

In de wijk zijn er drie plekken met publiek groen: Oude Donk, Langbaanvelden en Drakenhoflaan. Naast de open ruimte van 
de luchthaven, die niet toegankelijk is, zijn er nog twee groene plekjes die door jeugdbewegingen geprivatiseerd worden en 
daardoor slechts onder voorwaarden (lidmaatschap) toegankelijk. 

OUDE DONK

LANGBAANVELDEN

DRAKENHOFLAAN

01

02

03

De wijk ontstond op gronden van vroegere 
kasteeldomeinen. Het kasteel Drakenhof, 
dat de wijk zijn naam gaf, bestaat nog 
steeds maar het bijhorende domein werd 
grotendeels ontwikkeld. Recent zijn ook 
in het laatste stuk rond het kasteel zelf  
nieuwe gebouwen opgetrokken. 

ERFGOED

A

Langbaanvelden heeft een  
bijzondere indeling met publieke 
voortuinstroken en willekeurige 
schikking van woningen rond een 
klein parkje. Dit deel heeft een vrij 
sterke groene uitstraling. 

PUBLIEKE VOORTUINSTROKEN

B

In de hele wijk hebben de  
meeste huizen tuinen en  
voortuinen. Deze zijn overal nog 
steeds vrij groen ingericht. 

GROENE (VOOR)TUINEN

C

Enkele straten rond de wijk  
omvatten laanbeplanting.  
Zowel in de Boekenberglei als 
de Gitschotelei, Drakenhoflaan 
en Borsbeeksesteenweg is deze 
structurerend aanwezig. 

BEGRENZENDE LANEN

D

Oude Donk werd enkele 
jaren geleden heringericht 
met stadstuintjes, enkele 
sportvelden, een honden-
loopzone en wandelpaden. 
Het gebied evolueerde tot 
een ontmoetingsplek voor 
de buurt. 

GROENE CENTRALITEIT

E
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Drakenhof - Vliegveld telt vandaag 3967  
inwoners en is één van de dunst bevolkte  
wijken in Deurne. Het publieke groen is  
onregelmatig over de twee wijkdelen  
verdeeld. In het deel Vliegveld beschikt een 
bewoner gemiddeld over 7,1 m² groen. Dit  
cijfer ligt ver onder het Vlaamse richtcijfer  
(30 m²/inw). In het deel Drakenhof beschikt 
een bewoner gemiddeld over 56,8 m² groen.  
Hier wordt het Vlaamse richtcijfer wel  
makkelijk gehaald.

OPPERVLAKTE      65,7 ha
AANTAL INWONERS  3967    inw
WOONDICHTHEID      60    inw/ha
GROENAANDEEL         31,9 m²/inw

 

 TEKORTZONES
Ondanks het hogere groenaandeel wordt 
de wijk geconfronteerd met een tekortzone 
voor buurtgroen. Deze situeert zich langs de  
Ruimtevaartlaan en is een gevolg van het feit 
dat de publieke groene plekjes in de berm 
langs de luchthaven te klein zijn.

 VERZEGELING
47% van het grondoppervlak in Drakenhof -  
Vliegveld is groen ingericht. Hierin is het  
aandeel van private tuinen en publiek groen 
bijna gelijk. 51% van het grondoppervlak in 
de wijk is verzegeld.

verzegeld
51%

publiek 
groen
22%

tuin groen
25%

voortuin 
groen

2%

01

01

01

02

02

01

In de hele wijk is er, dankzij de  
aanwezigheid van Oude Donk en de  
nabijheid van het Boekenbergpark 
en Te Boelaerpark, geen tekort aan  
wijkgroen (>10 ha). Er zijn evenmin  
tekortzones voor woongroen  
(<0,5 ha).

GEEN TEKORT WIJK- EN WOON-
GROEN

02

Voor buurtgroen (>1 ha) is er wel een 
kleine tekortzone aan de Ruimtevaart-
laan. De groene plekjes zijn er te klein.

TEKORTZONE BUURTGROEN
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Klimaat
  WATER: HUIDIGE SITUATIE

Drakenhof - Vliegveld ligt niet in of nabij een 
waterloop.  Het is de hoogst gelokaliseerde wijk 
in Deurne, alleen de luchthaven is nog hoger  
gelegen. In de wijk zelf zijn er geen recent 
overstroomde zones.

Er zijn wel enkele straten waarin toch water- 
overlast optreedt. Die ontstaat in het  
rioleringssysteem. In Langbaanvelden en 
Waasdonk komen rioolpunten voor waar het 
water soms tot 0,4 m uit opstijgt. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
geen risico op overstroming te verwachten.  
De wateroverlast vanuit het riolerings- 
systeem breidt zich wel uit naar andere  
straten zoals de Mortselsesteenweg,  
Borsbeeksesteenweg, Drakenhoflaan,  
Gitschotelei, Cruyslei, Van Hersbekelei en 
Van Notenstraat. Niet alleen breidt het aantal 
straten met wateroverlast uit, maar ook het 
waterpeil zal toenemen tot 0,5 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het lagere aandeel verzegeling heeft vrij 
beperkte impact op de leefomgeving en  
gezondheidsrisico’s van de wijkbewoners. Uit 
de SUHI-kaart blijkt dat de wijk 3°C minder tot  
12°C meer opwarmt dan het Antwerps  
gemiddelde. De laagste waarden liggen nabij  
Oude Donk, het Boekenbergpark en de  
luchthaven. In het woonweefsel zelf is de  
opwarming circa 9°C. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat 
er ‘s nachts 2,2 tot 3,6°C minder afkoeling  
optreedt dan gemiddeld in de stad. Nabij de 
luchthaven is de afkoeling het grootst. Deze 
maakt deel uit van een open ruimte - vinger 
die vanuit de oostrand de stad binnendringt 
en i.f.v. hittestress daardoor heel gunstig  
gelegen is.

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

Drakenhof - Vliegveld ligt langs de  
Boekenberglei en de as Gitschotelei,  
Drakenhoflaan en Borsbeeksesteenweg. 
Dit zijn allebei drukke verkeersassen. De  
geluidsnorm (55 dB) wordt vooral rond deze 
straten overschreden. Zowel in het publieke 
groen als in de meeste binnengebieden en 
tuinen is het geluidsniveau wel voldoende 
laag om er van rust te kunnen genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De luchtkwaliteit in Drakenhof - Vliegveld is 
redelijk goed. Nergens in de wijk wordt voor 
NO2 de norm (<40 µ/m³) overschreden,  
behalve de as Gitschotelei, Drakenhoflaan 
en Borsbeeksesteenweg. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijkaardig. 
In beide gevallen wordt de norm volgens de  
wereldgezondsheidsorganisatie 
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in 
de hele wijk wel overschreden. Maar de  
Europese norm is minder streng  
(respectievelijk 40 µ/m³ en 25 µ/m³) en wordt 
nergens in de wijk bereikt of overschreden.

Geluid

NO2

PM10 PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

03

Maak duidelijker dat het hele 
gebied openbaar is. Waarom 
krijgen de paden bijvoorbeeld 
geen namen?

DUIDELIJK STATUUT

03

Zet in het stadstuinengebied in 
op meer duurzame vormen van 
landbouw.

ECOLOGISCH TUINIEREN

04
04

07

Maak geen gebruik meer van 
drijfmest en geweervuur. Pas een 
ander maaibeheer toe. 

DUURZAMERE LUCHTHAVEN

07

07

In de Boekenberglei staan 
enkele oude en waardevolle 
bomen. Geef die voldoende 
bescherming.

BESCHERM BOMEN

06

06
06

De Borsbeeksesteenweg heeft 
een heel breed profiel. Er is plek 
genoeg voor een groene midden-
berm. Aan de zuidkant zouden 
ook voortuinstroken of groene 
plantsoenen in de straat kunnen 
komen. 

GROENERE STRAAT

05

05 05

02

02

02

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer  
verharde voortuinen, 
waardoor straten een 
grijs en lelijk straatbeeld 
krijgen. Treedt hier  
tegen op. 

43% >40% groen
39% >60% grijs
18% >90% grijs

De paden en bermen zouden beter  
onderhouden mogen worden (snoeien, 
bramen verwijderen,...). De groene  
plantsoenen en het parkje in de  
Langbaanvelden kunnen ook beter.  
Daar graag ook onderhoudsvriendelijker 
en duurzamer groen voorzien. 

BETER ONDERHOUD

01
01

01

01

01

01

01

01



BOEKENBERG - UNITAS
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Boekenberg - Unitas
Boekenberg - Unitas is centraal in Deurne-Zuid gesitueerd. De wijk wordt begrensd door de Boekenberglei, Drakenhoflaan, 
Dacottelei, Van den Hautelei en Mortselsesteenweg. Ze is ontwikkeld in het begin van de 20e eeuw en werd georganiseerd  
rond het Boekenbergpark. Delen van de wijk liggen op gronden die ooit tot het kasteeldomein behoorden. Het  
Boekenbergpark vormt het hart van de wijk. Alle bouwblokken zijn rond deze groene plek georganiseerd. De kerk van de 
wijk ligt excentrisch langs de Boekenberglei. 

In de wijk zijn er drie publieke groene plekken: het Adelbert Kennisplein, de Heirmanstraat en het Boekenbergpark. 

BOEKENBERG

01
KENNISPLEIN

02
HEIRMAN

03

Het Boekenbergpark is een oud kasteel-
domein. De huidige parkstructuur dateert 
uit de 19e eeuw. Het domein was toen nog 
groter dan nu. Maar er was zelfs vroeger, 
in de 18e eeuw, al een kasteel met park. 
Het park omvat vandaag nog steeds het 
originele onderaardse grottencomplex,  
een rotsbrug, een torenruïne en een  
chinese pagode uit de 19e eeuw.

ERFGOED

A

Enkele straten rond de wijk  
omvatten laanbeplanting. Zowel  
in de Boekenberglei als de  
Drakenhoflaan is deze  
structurerend aanwezig. De  
Menegemlei is een groene laan 
die de wijk doorsnijdt. 

BEGRENZENDE LANEN

B

Langs de oostzijde van het park ligt Unitas, een deel van 
de wijk dat als een echte tuinwijk ontworpen werd. De 
meeste woningen hebben er tuinen die nog steeds een 
sterk groen karakter hebben. Ook de voortuinstroken zijn 
nog overwegend groen, maar hier en daar begint ook hier 
de verhardingstendens. 

TUINWIJK

C

In het deel Unitas zijn nog 
twee kleine groene plekjes 
aanwezig. Deze vormen 
miniparken, die het groene 
karakter van de wijk mee 
versterken. 

MINIPARKEN

D
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Boekenberg - Unitas telt vandaag 3061  
inwoners en is één van de dunner bevolkte 
wijken in Deurne. Ondanks de aanwezigheid 
van veel groen, zoals het Boekenbergpark,  
beschikt een bewoner gemiddeld over  
24,1 m² groen. Dit cijfer ligt onder het  
Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw).  

OPPERVLAKTE      44,6 ha
AANTAL INWONERS  3061    inw
WOONDICHTHEID      69    inw/ha
GROENAANDEEL         24,1 m²/inw

 TEKORTZONES
Ondanks het matige groenaandeel wordt de 
wijk niet geconfronteerd met tekortzones voor  
woon-, buurt- en wijkgroen. Door de  
centraliteit van het Boekenbergpark woont 
iedereen binnen het bereik ervan. Het park is 
groot genoeg om als wijkgroen te fungeren.  

 VERZEGELING
53% of meer dan de helft van het grond- 
oppervlak is groen ingericht. Tuinen en  
openbaar groen zijn bijna evenwaardig  
aanwezig met respectievelijk 25% en 24%. 
Ze zorgen allebei voor verkoeling van de 
wijk. Opvallend is het hoge aandeel groene 
voortuinen (4%). 

verzegeld
47%

publiek 
groen
24%

tuin groen
25%

voortuin 
groen

4%

01

01

01

01

In de hele wijk is er, dankzij de  
aanwezigheid van het  
Boekenbergpark, geen tekort 
aan wijkgroen (>10 ha). Er zijn  
evenmin tekortzones voor  
buurtgroen (>1 ha) en  
woongroen (<0,5 ha). Alle  
inwoners van de wijk wonen  
binnen het bereik van groen op 
de verschillende schaalniveaus.

GEEN TEKORT WIJK-, 
BUURT-  EN WOONGROEN
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Klimaat
 WATER: HUIDIGE SITUATIE

Boekenberg - Unitas ligt niet in of nabij een 
waterloop. Tot begin 20e eeuw was er wel 
een waterstructuur aanwezig: de Waterbaan. 
Deze liep vanaf het hoger gelegen zuiden 
naar de Herentalse Vaart, die parallel. In de 
wijk zelf zijn er momenteel geen recent over-
stroomde zones.

Er zijn wel enkele straten waarin toch  
wateroverlast optreedt. Die ontstaat in het 
rioleringssysteem. In de St-Rochusstraat en 
Van Den Hautelei komen rioolpunten voor 
waar het water tot 0,6 m uit opstijgt. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
zelf geen overstromingsrisico te verwachten.  
De wateroverlast vanuit het riolerings- 
systeem breidt zich wel uit naar andere  
straten in de wijk, maar het waterpeil blijft 
constant tot 0,6 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het lagere aandeel verzegeling heeft vrij 
beperkte impact op de leefomgeving en  
gezondheidsrisico’s van de wijkbewoners. Uit 
de SUHI-kaart blijkt dat de wijk 4°C minder 
tot 10°C meer opwarmt dan het Antwerps  
gemiddelde. De laagste waarde ligt in en 
rond het Boekenbergpark. In het woon- 
weefsel zelf is de opwarming circa 7°C. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat 
er ‘s nachts 2,6 tot 3,6°C minder afkoeling  
optreedt dan gemiddeld in de stad. Nabij het 
Boekenbergpark is de afkoeling het grootst in 
de tuinwijk Unitas.

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

Boekenberg - Unitas  ligt langs de  
Boekenberglei en de Drakenhoflaan, allebei  
drukke verkeersassen. De geluidsnorm  
(55 dB) wordt vooral rond deze straten over-
schreden. Zowel in het publieke groen als in 
de meeste binnengebieden en tuinen is het 
geluidsniveau wel voldoende laag om er van 
rust te kunnen genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De luchtkwaliteit in Boekenberg - Unitas is 
redelijk goed. Nergens in de wijk wordt voor 
NO2 de norm (<40 µ/m³) overschreden,  
behalve  ter hoogte van de as Drakenhoflaan. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijkaardig. 
In beide gevallen wordt de norm volgens de  
wereldgezondsheidsorganisatie 
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in 
de hele wijk wel overschreden. Maar de  
Europese norm is minder streng  
(respectievelijk 40 µ/m³ en 25 µ/m³) en wordt 
nergens in de wijk bereikt of overschreden.

Geluid

NO2

PM10 PM2,5
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Waardering
Via een participatiemoment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

Behoud de groenelementen 
die er al zijn en zorg dat ze 
meer opgewaardeerd worden.  
Dit kan o.a. door beter  
onderhoud. 

OPWAARDEREN  GROEN

03

03

03

03

Op het pad voor het kasteel 
staat regelmatig water. 

WATERPROBLEEM

06

06

Het beheerplan voor het park 
wordt onvoldoende uitgevoerd.  
Aan het pad t.h.v. de G.  
Holvoetlaan groeien klimop en 
bomen teveel in de tuinen. 

BEHEERPLAN

07

07

07

De eenden en duiven worden  
overvoed. Dit zorgt voor  
sluikstort van voedsel en  
andere viezigheid in het park. 
Daardoor worden ratten aan-
getrokken. 

BETER TOEZICHT

08

08

09

09

Creëer een stukje speelgroen. 
Nu wordt overal gelopen waar-
door er erosie aan de heuvels 
en schade aan bloemen en 
planten optreedt. 

SPEELGROEN

05

Verplaats de tennisvelden naar 
een ander gebied zodat hier  
terug meer park kan komen. 

SPORT HERLOKALISEREN

05

Hagen tussen tuinen worden steeds 
meer vervangen door platen van 
steen of plastic. Zorg ervoor dat 
er meer groene hagen behouden  
blijven en terug aangeplant worden.  

GROENE TUINAFSCHEIDINGEN

04

04 04

04

04

In heel wat straten zijn plekken voor meer 
groen. Zowel in de Vroenhofstraat als in 
de E. Van Steenbergenstraat wordt meer 
en beter groen gevraagd. Bewoners van 
deze straten en van de Menegemlei, G. 
Holvoetlaan, Van Baursheitlaan, Oude-
donklaan en M. Montgomerylaan gaven 
aan zelf aan meer groen te willen mee-
werken.

GROENERE STRATEN

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde voor-
tuinen, waardoor straten een grijs 
en lelijk straatbeeld krijgen. Treedt 
hier tegen op. 

55% >40% groen
32% >60% grijs
13% >90% grijs

02

02

02
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Driekoningen
Driekoningen is in het noordelijk deel van Deurne-Zuid gesitueerd. De wijk wordt begrensd door de E313, Ruggeveldlaan, 
F. Pauwelslei, Dascottelei, St-Rochusstraat en Sterckshoflei. Ze is hoofdzakelijk ontwikkeld in het begin van de 20e eeuw. 
Het deel ten noorden van de Boterlaarbaan is recenter. 

In de wijk zijn er zes publieke groene plekken: Nieuwe Donk, Jos Van Geellaan, Boterlaarbaan, Langveldstraat,  
Sint-Rochus en den Tip). Deze liggen vrij evenwichtig over de wijk verspreid. Het zijn binnengebieden in bouwblokken of 
groenzones rond vrijstaande gebouwen. 

NIEUWE DONK

01
BOTERLAARBAAN

02
ST-ROCHUS

03

04

05

LANGVELDSTRAAT

J. VAN GEEL

06

TIP

Het voetbalveld vormt een groene 
schakel tussen de Boterlaarbaan 
en de Herentalsebaan. Deze 
schakel is echter fucntioneel  
beperkt tot een smal pad. 

GROENE SCHAKEL

E

Achter de St-Rochuskerk ligt het 
bijhorende oude kerkhof. Dit is 
nu een kleine groene oase van 
rust. Ook in het bouwblok van de  
Langveldstraat ligt een groen 
plekje met spelinfrastructuur  
verborgen. 

VERBORGEN MINIPARKEN

A Zowel de J. Van Geellaan als de B. De 
Boeylaan hebben een campusachtige 
structuur. De groene ruimte is publiek in 
het eerste geval en privaat in het laatste. 

CAMPUSSEN

B

Enkele van de assen rond en 
door de wijk omvatten beperkt 
groen of bomen, maar niet 
voldoende om ze als groene  
straat te ervaren. Het zijn  
eerder begrenzende dan  
verbindende elementen. 

BEGRENZENDE LANEN

C

In de wijk zijn veel straten met 
aan beide zijden voortuinstroken. 
Veel van de voortuinen zijn echter  
verhard. 

TWEEZIJDIGE VOORTUINEN

D
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Tekorten
 GROENAANDEEL

Driekoningen telt vandaag 4266 inwoners 
en is een matig bevolkte wijk in Deurne. Een 
bewoner beschikt er gemiddeld over 21,1 m²  
groen. Dit cijfer ligt onder het Vlaamse  
richtcijfer (30 m²/inw). 

OPPERVLAKTE      51,4 ha
AANTAL INWONERS  4266    inw
WOONDICHTHEID      83    inw/ha
GROENAANDEEL         21,1 m²/inw

 TEKORTZONES
Ondanks het matige groenaandeel wordt de 
wijk niet geconfronteerd met tekortzones voor 
woon-, buurt- en wijkgroen. Door de even-
wichtige spreiding van het publieke groen 
wonen in alle delen van de wijk de bewoners 
binnen het bereik van groen.

 VERZEGELING
34% van het wijkoppervlak is groen ingericht. 
Tuinen nemen hiervan het grootste aandeel 
in met 19%. Het publiek groen neemt 13% 
van het oppervlak in.  

01

01

01

01

01

01

01

verzegeld
66%

publiek 
groen
13%

tuin groen
19%

voortuin 
groen

2%

In de hele wijk is er, dankzij de nabijheid van het 
Boekenbergpark en het Rivierenhof, geen tekort  
aan wijkgroen (>10 ha). De kleinere groen- 
gebieden zijn redelijk evenwichtig over de wijk 
verspreid. Daardoor zijn er evenmin tekortzones 
voor buurtgroen (>1 ha) en woongroen (<0,5 ha). 
De aparte wijkdelen, die door drukke straten van 
elkaar gescheiden worden, hebben allemaal een 
eigen groengebied. Daardoor werken de straten 
hier niet als barrières of harde grenzen. 

GEEN TEKORT WIJK-, BUURT-  
EN WOONGROEN

01
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 WATER: HUIDIGE SITUATIE
Driekoningen ligt in de vallei van het Groot 
Schijn, die ten noorden van de wijk door het 
Rivierenhof stroomt. Als de rivier buiten haar 
oevers treedt, wordt dit volledig in het park 
opgevangen. In de wijk zelf zijn er geen re-
cent overstroomde zones.

Er zijn wel veel straten waarin wateroverlast  
optreedt. Die ontstaat in het riolerings- 
systeem. In de meeste van de straten is de 
overlast beperkt, maar ter hoogte van de 
Ruggeveldlaan komen rioolpunten voor waar 
het water soms 0,9 m uit opstijgt. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
geen overstromingsrisico te verwachten. Wel 
breidt de wateroverlast vanuit het riolerings-
systeem zich uit naar alle straten in de wijk 
en ook het waterpeil zal toenemen tot 1,0 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het hogere aandeel verzegeling heeft impact 
op de leefomgeving en gezondheidsrisico’s 
van de wijkbewoners. Uit de SUHI-kaart 
blijkt dat de wijk 3°C minder tot 13°C meer 
opwarmt dan het Antwerps gemiddelde. De 
laagste waarde ligt nabij het Rivierenhof. In 
het woonweefsel zelf is de opwarming circa  
9°C. De bouwblokken waarin veel  
verzegeling aanwezig is, blijken gevoeliger 
voor opwarming. 

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat 
er ‘s nachts 2,9 tot 3,6°C minder afkoeling  
optreedt dan gemiddeld in de stad. Nabij het 
Rivierenhof is de afkoeling het grootst.

Klimaat

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

Driekoningen ligt langs de E313 en wordt 
doorsneden door drukke verkeersassen  
zoals de Boterlaarbaan, Herentalsebaan,  
Dascottelei en Florent Pauwelslei. De  
geluidsnorm (55 dB) wordt vooral rond deze 
straten overschreden. Zowel in het publieke 
groen als in de meeste binnengebieden en 
tuinen is het geluidsniveau wel voldoende 
laag om er van rust te kunnen genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De luchtkwaliteit in het zuidelijk deel van 
Driekoningen is redelijk goed, de NO2 - norm 
(<40 µ/m³) wordt er niet overschreden. In het 
noordelijk deel, nabij de E313 en rond de  
Boterlaarbaan, is de situatie helemaal  
anders. Daar wordt voor NO2 de norm  
(<40 µ/m³) ruim overschreden. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is minder  
problematisch. In beide gevallen wordt de 
norm volgens de wereldgezondsheids- 
organisatie (respectievelijk 20 µ/m³ en  
10 µ/m³) in de hele wijk wel overschreden. 
Maar de Europese norm is minder streng 
(respectievelijk 40 µ/m³ en 25 µ/m³) en wordt 
nergens in de wijk bereikt of overschreden. 
De bomenmassa van het Rivierenhof en de 
groene berm ten zuiden van de E313 blijkt  
voor fijnstof wel een gunstige invloed te  
hebben

Geluid

NO2

PM10
PM2,5
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Waardering
Via een participatie-moment konden de wijkbewoners aan-geven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

Voorzie in de voortuinstroken  
tussen de Stevenslei en  
Langveldstraat onderhoudsarme 
en wintergroene struiken. 

ONDERHOUDSARM GROEN

01

01

01

Het groen voor de kerk geeft een 
mooi beeld in de straat. Het vormt  
samen met de begraafplaats  
erachter een aangenaam groen 
plekje in de buurt. 

AANGENAME PLEK

02

02

De Boekenberglei is een 
mooie groene laan. Het 
groene karakter zou ook in 
de Dascottelei en Florent 
Pauwelslei dorogetrokken 
kunnen worden. 

GROENE LAAN

03
03

In heel wat straten zijn plekken voor 
meer groen. Bewoners van de Lang-
veldstraat en de Jos Van Geellaan 
gaven aan zelf aan meer groen te 
willen meewerken.

GROENERE STRATEN

04
04 04

05

Het speelplein aan den Tip 
is een toffe groene plek die  
behouden moet blijven. 

GROENE PRIKKEL

05

06

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde voor-
tuinen, waardoor straten een grijs 
en lelijk straatbeeld krijgen. Treedt 
hier tegen op. 

43% >40% groen
32% >60% grijs
25% >90% grijs

06
06



EKSTERLAAR - 
BOTERLAAR - SILSBURG
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Eksterlaar - Boterlaar - Silsburg

SILSBURG

01
GROOT SCHIJN

02
EKSTERLAAR

03

Eksterlaar - Boterlaar - Silsburg is in het oosten van Deurne-Zuid gesitueerd. De wijk wordt begrensd door de E34,  
Ruggeveldlaan, Florent Pauwelslei, Dascottelei, Van Den Hautelei, Vleerakkerstraat en Manebruggestraat. Een deel van 
de oostelijke grens wordt gevormd door de Koudebeek. De wijk is midden 20e eeuw ontwikkeld op gronden van vroe-
gere kasteeldomeinen. Eksterlaar - Boterlaar - Silsburg staat nu voor ingrijpende veranderingen. Lange tijd waren grote 
open ruimten kenmerkend voor het gebied. Deze zijn echter gereserveerd voor woonuitbreiding en zullen op korte termijn  
grotendeels verdwijnen. 

In de wijk zijn er één publieke groene plekken: begraafplaats Silsburg. Daarnaast is er het landschap van park Groot Schijn 
en in de toekomst komt er nog een groenstrook in Eksterlaar bij. 

Vanuit park Groot Schijn 
vormt de Ruggeveldlaan nu 
de enige verbinding naar het 
Rivierenhof en het speelbos. 

GROENE SCHAKEL

F

De Dascottelei omvat  
bomen, maar in de  
Florent Pauwelslei is er 
geen groen aanwezig. 

BEGRENZENDE LAAN 

E

A

In de wijk zijn veel straten met 
aan beide zijden voortuinstroken. 
Veel van de voortuinen zijn echter  
verhard. 

TWEEZIJDIGE VOORTUINEN

Park Groot Schijn is recent 
ingericht met volkstuinen, 
wadi’s en wandelpaden. De 
huidige inrichting legt de  
nadruk op de aanwezigheid 
van de Koudebeek. 

GROENE GRENS

D

Rond de Van Strydonklaan  
liggen nog verschillende open 
gronden met weilanden en  
tuintjes. Ze vormen een  
versnipperde groene lappen-
deken.

GROENE SNIPPERS

G

De Boterlaarbaan - Van Stry-
doncklaan omvat bomen, 
maar deze zijn onvoldoende 
aanwezig om structurerend 
te werken. 

DOORSNIJDENDE LAAN

C
De begraafplaats vormt een 
groene verbinding tussen 
Eksterlaar, Boterlaar en park 
Groot Schijn. 

GROENE SCHAKEL

B



140

Tekorten
 GROENAANDEEL

Eksterlaar - Boterlaar - Silsburg telt vandaag 
4878 inwoners en is de dunst bevolkte wijk in 
Deurne. Een bewoner beschikt er gemiddeld 
over 93,6 m² groen. Dit cijfer ligt ruim boven 
het Vlaamse richtcijfer (30 m²/inw). Geplande  
ontwikkelingen in Eksterlaar en Silsburg  
zullen dit echter beïnvloeden door een  
toename van het aantal inwoners. 

OPPERVLAKTE    110,7 ha
AANTAL INWONERS  4878    inw
WOONDICHTHEID      44    inw/ha
GROENAANDEEL         93,6 m²/inw

 TEKORTZONES
Dankzij het hoge groenaandeel wordt de wijk 
niet geconfronteerd met tekortzones voor 
woon-, buurt- en wijkgroen. Door de even-
wichtige spreiding van het publieke groen 
wonen in alle delen van de wijk de bewoners 
vandaag binnen het bereik van groen.

 VERZEGELING
55% of meer dan de helft van het grond- 
oppervlak in de wijk is groen ingericht.  
Publiek groen neemt hiervan het grootste 
aandeel in met 39%. Tuinen zijn slechts goed 
voor 15% van het grondoppervlak.

verzegeld
45%

publiek 
groen
39%

tuin groen
15%

voortuin 
groen

1%

01

In de hele wijk is er, dankzij de  
aanwezigheid van park Groot Schijn, 
geen tekort aan wijkgroen (>10 ha). 
Door de herinrichting van het gebied is 
een tekortzone voor buurtgroen (>1 ha) 
en woongroen (<0,5 ha) opgelost. De  
kleinere groengebieden (Silsburg en 
Eksterlaar) vullen ruimtelijk het aanbod 
groen aan. Daardoor zijn er nu geen  
tekortzones voor buurtgroen (>1 ha) en 
woongroen (<0,5 ha). 

GEEN TEKORT WIJK-, BUURT-  EN 
WOONGROEN

01
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  WATER: HUIDIGE SITUATIE
De wijk ligt in de vallei van het Groot Schijn, 
die door het Rivierenhof stroomt, en nabij de 
Koudebeek, die de oostelijke grens vormt. 
Als het Groot Schijn uit de oevers treedt, 
vangt het park dit op. Bij de Koudebeek loopt  
wel een deel onder water aan de Van  
Strydoncklaan. In de bebouwde delen van de 
wijk zijn er geen recent overstroomde zones.

Er zijn veel straten waarin toch wateroverlast  
optreedt. Die ontstaat in het riolerings- 
systeem. In deze straten komen rioolpunten  
voor waar het water soms tot 0,9 m uit  
opstijgt. 

 WATER: 2050 HOOG KLIMAATSCENARIO
Volgens de klimaatscenario’s is er in de wijk 
geen risico op overstroming te verwachten. 
In park Groot Schijn neemt het water wel 
grotere delen in. De wateroverlast vanuit 
het rioleringssysteem breidt uit in de straten 
die nu al getroffen worden. Het waterpeil zal  
toenemen tot 1,1 m. 

 HITTE EILAND - EFFECT: SUHI
Het lagere aandeel verzegeling heeft een 
beperkte impact op de leefomgeving en  
gezondheidsrisico’s van de wijkbewoners. 
Uit de SUHI-kaart blijkt dat de wijk 6°C  
minder tot 7°C meer opwarmt dan het  
Antwerps gemiddelde. De laagste waarde ligt 
in park Groot Schijn In het woonweefsel zelf 
is de opwarming circa 4°C.  

 HITTE EILAND - EFFECT: CLUHI
Daarnaast geeft de CLUHI-kaart aan dat 
er ‘s nachts 2,5 tot 3,5°C minder afkoeling  
optreedt dan gemiddeld in de stad. Nabij het 
park Groot Schijn is de afkoeling het grootst.

Klimaat

water T20

huidig

2050H

SUHI

CLUHI
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Gezondheid
 GELUID

De wijk wordt doorsneden door drukke  
verkeersassen zoals de Boterlaarbaan,  
Herentalsebaan, Dascottelei en Florent  
Pauwelslei. De geluidsnorm (55 dB) wordt 
vooral rond deze straten overschreden.  
Zowel in het publieke groen als in de meeste  
binnengebieden en tuinen is het geluids- 
niveau wel voldoende laag om er van rust te 
kunnen genieten. 

 LUCHTKWALITEIT STIKSTOF
De luchtkwaliteit in Eksterlaar - Boterlaar - 
Silsburg is redelijk goed, voor NO2 wordt de 
norm (<40 µ/m³) bijna nergens overschreden. 
Alleen rond de Ruggeveldlaan en Boterlaar-
baan komen wel hogere waarden voor. 

 LUCHTKWALITEIT FIJNSTOF
Het patroon voor de concentraties fijnstof 
(PM10) en ultra-fijnstof (PM2,5) is gelijk. In 
beide gevallen wordt de norm volgens de  
wereldgezondsheidsorganisatie 
(respectievelijk 20 µ/m³ en 10 µ/m³) in 
de hele wijk wel overschreden. Maar de  
Europese norm is minder streng  
(respectievelijk 40 µ/m³ en 25 µ/m³) en wordt 
nergens in de wijk bereikt of overschreden. 
De bomenmassa van het Rivierenhof en de 
groene berm ten zuiden van de E313 blijkt  
voor fijnstof wel een gunstige invloed te  
hebben: er is geen hogere concentratie nabij 
de E313.

Geluid

NO2

PM10
PM2,5
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Waardering
Via een participatie-moment konden de wijkbewoners aangeven welke 
sterkten en zwakten zijn m.b.t. het groen in hun wijk en welke aspecten 
zouden kunnen verbeteren.  

In heel wat straten zijn plekken 
voor meer groen. Bewoners van de  
Boterlaarbaan, Corbletstraat, Florent 
Pauwelslei, Silsburgstraat, Corneel 
Franckstraat, Peter Benoitlaan, Van 
Den Hautelei en Manebruggestraat 
gaven aan zelf aan meer groen te 
willen meewerken.

GROENERE STRATEN

01

01

0101

01 01

01

01

010101

01
01

01

01

Behou zoveel mogelijk groen 
in het gebied Eksterlaar; In 
het huidige plan blijft er te 
weinig over. 

GROEN BEHOUDEN

02 02

03

Maak vanuit de bestaande 
wijken groene verbindingen  
door de nieuwe ontwikkeling 
in Eksterlaar. 

GROENE DOORSTEKEN

03

03

03

03

06

GRIJZE VOORTUINEN
Er zijn steeds meer verharde voor-
tuinen, waardoor straten een grijs 
en lelijk straatbeeld krijgen. Treedt 
hier tegen op. 

40% >40% groen
39% >60% grijs
21% >90% grijs

06

06

06

06
06

Er zijn nu al enkele groene 
elementen die de omgeving 
verlevendigen; deze moeten 
behouden worden. Het gaat 
o.a. over grote bomen in  
Eksterlaar en langs de  
Kerkhofweg. 

GROENE PRIKKELS

05
05

05

05

05

05

Maak een recreatieve groene 
verbinding tussen de volks-
tuinen en de sportvelden van 
park Groot Schijn. 

GROENE VERBINDING

0404

Door het terugbrengen van het aan-
tal rijvakken staan er nu steeds files 
in de Ruggeveldlaan. Er is wel meer 
groen, maar ook meer uitlaatgassen 
die ook niet goed zijn voor de natuur. 

DRUKKE LAAN

08

08

Park Groot Schijn is een heel 
mooi gebied waar het zeer 
aangenaam wandelen is. 
Hou dit gebied zo in stand. 

LEVENDIG LANDSCHAP

07

07

07

09

Voorzie aan de toegang van 
park Groot Schijn ter hoogte 
van de Botelaarbaan een  
horecagelegenheid (terras) 
en een speeltuin. 

ATTRACTIEVE TOEGANG

09

Behoud zoveel mogelijk groen in Boterlaar. 
Zeker de samentuin is een meerwaarde voor 
de buurt en ligt op een plek met kwalitatieve 
grond. Ook het pad in het verlengde van de 
straat wordt veel gebruikt. 

SAMENTUIN

10

10
10

10
10

10

De toegang van de begraafplaats van Silsburg 
aan de Vleerakkerstraat is een meerwaarde. Hij 
maakt het gebied doorsteekbaar en legt zo een 
verbinding naar park Groot Schijn. Een extra 
toegang aan de Kerkhofweg zou ook zo’n rol 
kunnen vervullen. De hoofdtoegang is minder 
aantrekkelijk. 

DOORSTEEKBAARHEID

11

11

11

11



01

02

03

04

05

06

07

08



Synthese
Deurne-Noord
Wanneer alle relevante informatie uit de thematische en wijkgerichte analyse samen-
gevoegd wordt, kunnen een viertal strategische onderzoekscases voor Deurne-Noord 
gedefinieerd worden:

01 _ Kronenburg groener en gezonder
De wijk Kronenburg blijkt de grootste groentekorten te kennen. Zowel op wijk-, 
buurt- als woonniveau valt het merendeel van de wijk buiten het bereik van 
het huidige groen. Het groentekort zorgt er voor dat deze wijk te kampen heeft 
met een grotere opwarming van elders in het district. Tenslotte blijkt er ook 
regelmatig wateroverlast op te treden. Hoewel het probleem door de riolering  
wordt veroorzaakt, zou meer groen hier een oplossing kunnen bieden i.f.v.  
buffer- en infiltratiezones. 

02 _ Ter Rivieren verweven met de groene landschappen
Hoewel de wijk Ter Rivieren tussen de landschappen van het Glacis van  
Ertbrugge en de Schijnvallei is gesitueerd, zijn er toch groentekortzones voor 
buurt- en woongroen aanwezig. Ook deze wijk blijkt, ondanks haar iets hogere 
ligging, te maken te krijgen met wateroverlast. Meer groen zou remediërend  
kunnen werken. De as van de Te Rivierenlaan vormt bovendien een  
interessante ecologische, functionele en recreatieve verbinding tussen de 
twee landschappen onderling en tussen de wijk en deze groengebieden. 

03 _ Een groene link tussen het Dorp en het Albertkanaal
In het westelijk deel van Deurne-Noord ontbreekt een structurele verbinding 
tussen de verschillende microcentraliteiten in de wijken. Bestaande lanen, 
typisch voor Deurne, verloren er hun groene karakter. Door in te zetten op 
groene netwerking worden de wijken beter met elkaar en met de bestaande 
groenblauwe gebieden verbonden. 

04 _ Groene dooradering tussen Schijntje en Ertbrugge
De meeste lanen zijn in Deurne-Noord in noordzuid-richting georiënteerd. In de 
oostwest-richting ontbreken stapstenen en groene assen. Door de toekomst-
ideeën voor de Ringzone wordt deze beweging ook interessant. Een fijnmazig 
groen netwerk ter hoogte van Ten Eekhove en Conforta kan de wijken helpen 
om ook koeler te blijven. 

Deurne-Zuid
Ook voor Deurne-Zuid kunnen, op basis van alle relevante informatie uit de  
thematische en wijkgerichte analyse, een viertal strategische onderzoekscases voor 
gedefinieerd worden:

05  _ Morckhoven terug aan het Schijn
Groentekorten zijn er in Deurne-Zuid bijna niet. Alleen in de wijk Morckhoven 
komt een tekortzone voor buurt- en woongroen voor. Deze wijk krijgt boven-
dien regelmatig te kampen met wateroverlast. Hoewel het probleem door de 
riolering wordt veroorzaakt, zou meer groen hier een oplossing kunnen bieden 
i.f.v. buffer- en infiltratiezones. Ook een betere verbondenheid met de Schijn-
vallei (Rivierenhof) hoort misschien tot de mogelijkheden. 

06 _ Een groen lint tussen luchthaven en Schijnvallei
Tussen de open ruimtevingers van de luchthaven en de Schijnvallei vormen het 
Boekenbergpark en de Arenaweide groene stapstenen. Echte zachte en groene  
verbindingen tussen al deze groene plekken zijn er echter niet. Een fijner 
groenblauw netwerk in de straten kan de wijken beter verankeren met de land-
schappen en klimaatrobuuster maken voor de toekomst. 

07 _ Een continue groene oostrand
De noordoostelijke rand van Deurne-Zuid omvat nog veel groene plekken, 
maar is ondergewaardeerd. Met de herinrichting van de volkstuinen in park 
Groot Schijn is de transformatie ingezet. Zowel in de richting van Driekoningen 
als Eksterlaar is inzetten op meer continuïteit belangrijk om de groene rand 
van het district hier beleefbaar en doorwaadbaar te maken. De aanwezigheid 
van de Koudebeek op de districtsgrens vormt hierbij zowel een aandachtspunt 
als een troef. 

08 _ Van stad naar groene vinger
De luchthaven van Deurne vormt vandaag een grote groene vlek, die o.a. i.f.v. 
de stedelijke opwarming een milderende rol speelt. Het gebied vormt echter 
ook een aanzienlijke barrière, waardoor de groene vinger in het aangrenzende 
Borsbeek moeilijk bereikbaar wordt. Een betere permeabiliteit van de randen 
van dit gebied zorgen voor een groene link tussen stad en rand. Dit kan gecom-
bineerd worden met oplossingen voor lokale waterproblemen. 

In een volgende stap, de visienota, wordt a.d.h.v. deze onderzoekscases een visie geformuleerd op de gewenste toekomstige groenstructuur voor Deurne-Noord en Deurne-Zuid. 
De visienota formuleert een mogelijk groen netwerk doorheen Deurne. Dit voorstel zal in de verdere fasen (voorontwerp en definitef groenplan) geconcretiseerd worden en 
doorvertaald worden  in een actieplan.  

De visienota omvat tevens een aanzet tot visie m.b.t. twee thema’s die nadrukkelijk uit het eerste consultatiemoment van de bewoners van Deurne naar voren kwamen, name-
lijk groenere straten en groene voortuinen. Beide thema’s werden in alle wijken als belangrijke werkpunten aangehaald. De visienota werkt een toolbox uit die mogelijkheden  
aanreikt om op deze thema’s in te zetten. 




