
GROENPLAN  DEURNE

Visienota
najaar 2018



COLOFON

Projectregisseur
Karina Rooman

Ontwerpend Onderzoek
Koen De Langhe

Regisseur stadsprojecten
Filip Smits

Hoofd Afdeling Ruimte
Katlijn Van Der Veken

Secretariaat
Bedrijfseenheid stadsontwikkeling
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
tel + 32 3 338 23 39 
ruimtelijke planning@stad.antwerpen.be



INHOUDSTAFEL

Levendig Landschap in Deurne

Groene loper
Superparken

De groene loper voor Deurne

Bouwstenen: plekken / schakels / rasters
Plekken
Schakels
Rasters

Bijlage: van thema’s tot visie

Thematische spelregels
Gebruik
Ecologie
Hitte
Water
Synthese

7
9

15
17
19
21

25
27
31
35
39
43

Klankbordgroep

Katrijn Apostel
Arno Arnouts
Patrick Bayet
Sabine Beckers
Annemie Bosmans
Ignace Bruggeman
Eva Bruynseels
Pieter-Jan Bruynseels
Nora Danko
Walter De Backer
Sem De Laere
Ivan Demil
Patrick Dictus
Erwin Eestermans
Lien Engels
Pieter Heylen
Ivo Hoppers
Griet Lambrechts
Jan Lauwers
Tom Leenders
Marlies Lenaerts
Wies Meeusen
Kristof Peeters 
Els Proost
Wim Seghers
Niki Slangen
Filip Smits
Samuel Van De Vijver
Monique Van Dousselaere
Ronny Van Looveren
Toon Vanobbergen
Annick Van Stevens
Sandra Van Veldhoven
Kathleen Wens





Levendig Landschap 
in Deurne

Groene loper   _ continu groen
      _ permeabel weefsel

Superparken   _ Schijnpark
      _ drie landschappen
      _ linten

Levendig Landschap 
in Deurne

In het stadsbreed groenplan ‘Levendig Landschap’ zijn de hoofdprincipes  
voor de groenstructuur van de ganse stad, en dus ook van de districten,  
vastgelegd. 

Groene loper   _ continu groen
      _ permeabel weefsel

Superparken   _ Schijnpark
      _ drie landschappen
      _ groene linten

Schijnvallei
Glacis van Ertbrugge

Groene bedding



Levendig Landschap 
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Groene loper
De overkoepelende ambitie voor alle groenplannen van Antwerpen is 
vastgelegd in het Levendig Landschap (1), namelijk de ‘groene loper’. 

Antwerpen verloor in vorige eeuw haar militaire begrenzing en  
spreidde zich verder uit in het omliggende buitengebied. Daardoor  
geraakte de open ruimte steeds verder van het stadscentrum verwijderd. 
Nu is een omgekeerde beweging nodig: het groen moet terug in de stad 
infiltreren en een maatschappelijke rol opnemen. Daarbij vormt het meer 
inzetten op de ecosysteemdiensten (2) van groen een leidend principe. 
Stad en open ruimte staan niet langer als opponenten naast mekaar 
maar vormen één systeem dat groen beschikbaar maakt in elk deel van 
de stad. 

Om het groen terug efficiënt in de stad te laten doordringen worden  
groene plekken zoveel mogelijk met elkaar verbonden. De open  
ruimte wordt een continue groene loper die zich ongehinderd doorheen  
het bouwweefsel uitstrekt. Deze loper vertakt van grotere open  
structuren naar fijnmazige groenelementen: van robuuste landschappen   
naar een groene nevel. Hij verbindt groene plekken onderling met elkaar 
en met de landschappen van het buitengebied. 

Via de groene loper kunnen mens, fauna en flora zich vrij doorheen de  
stad verplaatsen en worden ecosysteemdiensten toegankelijk en  
geïntegreerd in het stedelijk DNA. 

Continu groen
Deurne wordt letterlijk doorsneden door de groene loper. De  
Schijnvallei vormt een continue groene verbinding van oost naar west 
doorheen het district. Aan de grens met Borgerhout gaat de vallei over in 
het groen van de Ringbedding. In noordelijke richting sluit het landschap  
van Ertbrugge nauw aan bij de vallei. Deurne-Noord wordt bijna volledig 
omgeven door een robuuste groenstructuur. 

Deze open ruimte wordt in het Levendig Landschap vastgelegd als het 
‘Schijnpark’. Dit is één van de vijf superparken die een belangrijke rol 
vervullen voor de structuur en leefbaarheid van de Antwerpse stadsregio. 

De superparken zijn grootschalige robuuste groenstructuren die uit  
enkele onderliggende landschappen of samenhangende groengebieden 
opgebouwd zijn. 

Permeabel weefsel
Naast het grootschalige groen van het Schijnpark komen verspreid in 
Deurne nog enkele kleinere groengebieden voor: Bisschoppenhof,  
Kerkeveld, St-Fredegandus, Arenaweide, Boekenberg,... . Deze vormen 
geïsoleerde stapstenen die het grijze bouwweefsel verlevendigen. Ze 
missen meestal echter groene verbindingen met elkaar en met de nabije 
robuuste groenstructuur. 

In het Groenplan Deurne wordt daarom aandacht besteed aan het 
permeabel maken van het grijze bouwweefsel. Er wordt gezocht 
naar groene verbindingen doorheen straten en bouwblokken en naar  
strategische plekken om nieuwe groene stapstenen te creëren.  
Doelstelling is de groene loper op dit fijnschalige niveau te vervolledigen 
tot een stadsbreed netwerk van onderling verbonden groene ruimten. 

(1)   Het Levendig Landschap is het groenplan voor de hele Stad Antwerpen. Dit plan werd goedgekeurd in 
juni 2017. Het omvat gebiedsgerichte richtlijnen voor 14 onderscheiden landschappen en generieke  
richtlijnen voor meer groen in de stad. 

(2)   Ecosysteemdiensten zijn functies die door een ecosysteem i.f.v. de mens opgenomen worden. Dit zijn 
o.a. de aanlevering van producten (voeding, drinkwater,...), regulerende diensten (buffering,  
zuivering,...) , culturele diensten (recreatie,...) en ondersteunende diensten (waterkringloop,...). 
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Superparken

Schijnpark
Het Schijnpark omvat de  
robuuste open ruimte die 
rond het Schijn gelegen is. 
De vallei van deze rivier 
is de enige die vanuit de 
stadsrand nog zo diep het 
stadsweefsel binnendringt.

Voor het groenplan is de continuïteit van de waterloop tot de Schelde het 
belangrijkste aandachtspunt, samen met de verbondenheid tussen alle 
lagen van de valleirand. Het herstel van de continuïteit tot de Schelde 
vormt vooral voor de kernstad een meerwaarde. 

Drie landschappen
Het Schijnpark bestaat uit drie onderscheiden landschappen: het Glacis 
van Ertbrugge, de Schijnvallei en de Groene Bedding. 

SCHIJNVALLEI
De open Schijnvallei dringt diep in het stadsweefsel door tot aan de  
kernstad. Het Groot Schijn is drager van dit landschap. Aan de  
Turnhoutsebaan eindigt de natuurlijke loop van de rivier. De Schijnvallei  
wordt gevormd door een complex van beken (Koudebeek, Rollebeek, 
Dorpsloop en Diepebeek), die op hun weg naar de Schelde met het Groot 
Schijn samenvloeien. De waterhuishouding in het landschap vormt al 
langer een aandachtspunt. Een groot gedeelte van het gebied in Deurne 
is effectief overstromingsgebied. 

Het groenplan legt voor dit landschap de nadruk op enerzijds het herstel  
van de landschappelijke eenheid via evenwichtig verweven en  
anderzijds het verbeteren van de beleving (3). 

Verweving kan door het water ruimte te geven en beleefbaar te maken, 
de habitats te versterken, de landschappelijke relaties te verbeteren en 
de rafelige randen uit te zuiveren. De beleving kan verbeterd worden  
door de wegen die door het landschap gaan te downgraden en te  
vergroenen en door de E313 af te schermen.  

ACTIES
- L06a Ruggeveld 
 Ontwikkelen van attractieve recreatiecluster omgeven door park.
- L06b Rivierenhof 
 Vrijmaken van de Schijnvallei en recreatieve functies clusteren.
- L06c Silsburg 
 Combineren van woonverdichting met respect voor de Koudebeek.
- L06d Wegenis 
 De impact van infrastructuren op het landschap inperken.

Schijnvallei

Glacis van Ertbrugge

Groene Bedding

(3)   Strategieën voor de Schijnvallei, Levendig Landschap p 118
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(4)   Strategieën voor het Glacis van Ertbrugge, Levendig Landschap p 132
(5)   Strategieën voor de Groene Bedding, Levendig Landschap p 232

Het college heeft in zitting van 20/4/2018 kennis genomen van een haalbaarheidsstudie over de gravitaire 
Schijn-Scheldeverbinding en op basis daarvan beslist om deze niet te weerhouden in de ruimtelijke plannen 
en projecten

GLACIS VAN ERTBRUGGE
Dit landschap vormt een zanderige droge rug tussen de valleien van het 
Groot Schijn (ten zuiden) en Klein Schijn (ten noorden). De term ‘glacis’ slaat  
op de zachte glooiing in het reliëf. Het gebied is vandaag bijna volledig 
afgesneden van de andere landschappen. Het glacis bestaat eigenlijk uit 
oude stuifzandduinen, die via natuurlijke successie naar graslanden en 
uiteindelijk bossen zijn geëvolueerd. 

Het groenplan stelt als strategieën voor dit gebied: het aaneenrijgen van 
de verschillende delen, het opfrissen van bepaalde plekken en het over-
steken van de infrastructuren (4). 

Aaneenrijgen kan door trajecten te realiseren tussen Ertbrugge en  
Bosuil, tussen de Schotensesteenweg en de Houtlaan en tussen het 
Schijn en het Park van Schoten. Vooral de inkomzone aan het Bosuil-
stadion is aan opfrissing toe, maar ook de bebossing tussen Muggenpad 
en Deurnesteenweg kan ecologischer beheerd worden. De verbinding 
over het Albertkanaal en de relatie met de Fortvlakte zijn werkpunten wat 
betreft het oversteken van infrastructuren. 

ACTIES
- L07a A102  
 Infrastructuurwerken als hefboom voor het landschap en de groene  
    verbinding over het Albertkanaal.
- L07b Bosuil       
 Opwaardering recreatiecluster en verbetering van de relatie met de 
   omgeving. 
- L07c Traag netwerk 
 Uitbreiding padennetwerk om de doorwaadbaarheid en beleving van 
   het landschap te versterken. 

GROENE BEDDING
De Groene Bedding is het meest centrale landschap in de stad. Het  
situeert zich rond de Ring, waarvan het traject rond de kernstad loopt. 
Het landschap is tegelijk de scheiding en de binding tussen kernstad en 
20e eeuwse gordel. In tegenstelling tot de andere landschappen, is de 
Groene Bedding een open ruimte waarin een hoog aandeel verharding  
en zelfs bebouwing voorkomt. De wirwar van wegen boetseert een  
glooiende open ruimte doorheen de stad. 

Het groenplan legt voor dit landschap de focus op de ecologische  
samenhang en klimaataspecten (5). Daarvoor is het doorzetten en  
aandikken van de groenstructuur naar het noorden toe belangrijk. In  
het hele landschap is het inzetten op verlanding, het bijcreëren van kwa-
litatieve groene ruimte, een te volgen strategie.  

ACTIES
- L14a SchijnSchelde  
 Doortrekken waterloop en groenstructuur tussen Rivierenhof en 
   Schelde. 

Groene linten
Sommige straten in de stad hebben een meer structurerende functie en 
bijzondere uitstraling. Vaak gaat het om assen die de districtsgrenzen 
overschrijden. Deze assen werden daarom in het Levendig Landschap  
opgenomen (6) als parkverbindingen en groene ontsluitingswegen. 

In Deurne zijn volgende assen geselecteerd:

● Bisschoppenhoflaan
● Ruggeveldlaan
● Florent Pauwelslei - Dascottelei - Boekenberglei
● Turnhoutsebaan
● Herentalsebaan - Boterlaarbaan
● Jozef Verbovenlei - Menegemlei
● Gitschotelei - Drakenhoflaan

(6)   Maatregelen voor structurerende assen, Levendig Landschap p 24 en p289

De specifieke rol en inrichtingsvereisten van de groene linten, en van 
de randen van de drie landschappen, worden verder uitgewerkt in dit  
Groenplan Deurne in functie van de continuïteit en realisatie van de 
groene loper. 
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De groene loper 
voor Deurne

In  deze  visienota wordt de groene loper of basisgroenstructuur 
doorheen het district Deurne uitgewerkt. Deze groene loper bestaat 
uit drie bouwstenen:

Plekken    _ strategische sites in Kronenburg en Ten Eekhoven
      _ een parkstrip in Ter Rivieren
      _ een groen bouwblok in Morkhoven
      _ extra koelteplekken in Deurne-Noord

Schakels    _ corridors tussen Ertbrugge, het Schijntje en Groen Hart
	 	 	 	 	 	 _	een	beleefbare	oostrand
      _ een parkennetwerk in Deurne-Zuid
      _ een continue luchthavenrand
      _ linken tussen wijken en plekken

Rasters    _ ontzegeling in kritische wijken
      _ uitwaaierend groen rond parken
      _ vergroening van dens weefsel
      _ verduurzaamde groene wijken
      _ basisgroen in alle straten
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Plekken

Plekken zijn locaties waar de nadruk ligt op 
de aanwezigheid van een voldoende massa 
bestaand of nieuw te voorzien groen om de  
leefkwaliteit te verbeteren of hiaten in de 
groenstructuur op te vullen. 

01_  Strategische sites in Kronenburg en 
 Ten Eekhove

In Kronenburg en Ten Eekhove zijn  
nieuwe groene plekken nodig om de 
groentekorten op te lossen. Deze plekken  
kunnen tevens een rol spelen in de  
vervollediging van het ecologisch  
netwerk, de verkoeling van deze wijken 
en opvang van waterpieken. 

02_  Een parkstrip in Ter Rivieren
In Ter Rivieren zorgt een nieuwe groene 
plek voor een recreatieve en ecologische  
stapsteen tussen Rivierenhof en  
Bremweide. Extra groenmassa brengt  
tevens meer verkoeling. 

03_  Een groen bouwblok in Morckhoven
Een groot bouwblok vormt een barrière 
tussen bouwweefsel en Rivierenhof. In 
de kern van het bouwblok is veel open 
ruimte aanwezig die als verbinding 
zou kunnen fungeren. Er zijn potenties 
om de samenhang te vergroten en de  
barrièrewerking	op	te	heffen.	

04_  Extra koelteplekken in Deurne-Noord
In de wijken Expo en Venneborg zijn er 
zones waar weinig groen aanwezig is. 
Door kleine plekken te introduceren 
wordt het netwerk van koele plaatsen  
in het bouwweefsel vervolledigd. De  
focus ligt op het creëren van schaduw-
rijke rustzones. 

Schakels

Schakels zijn verbindingen tussen groene 
plekken onderling of tussen wijken en groene 
plekken. Ze zorgen voor een samenhangende  
groenstructuur en zijn cruciaal voor de  
realisatie van de groene loper. 

05_  Een corridor tussen Ertbrugge, het 
 Schijntje en Groen Hart

Tussen de grotere groengebieden ligt 
een stenige zone. Degraderende sites  
bezitten potenties om nieuwe groene 
oases te creëren. De opeenvolging ervan 
vormt een groene corridor doorheen het 
weefsel. 

06_  Een beleefbare oostrand
In zuidelijke oostrand zijn versnipperde  
groene plekken aanwezig. Door te  
werken op onderlinge samenhang kan 
de groenstructuur gedefragmenteerd  
worden.	 Een	 groter	 beleefbaar	 geheel	
biedt meer kwaliteit en functionaliteit. 

07_  Een padennetwerk in Deurne-Zuid
De parken worden verbonden zodat ze 
een samenhangend attractief geheel 
van zuid naar noord vormen. De nadruk 
ligt op connecteren van bestaand groen 
met aandacht voor zacht weggebruik,  
ecologie en vertraagde waterafvoer. 

08_  Een continue luchthavenrand
Er worden connecties gezocht tussen 
groene snippers in het bouwweefsel en 
rafelige groene plekken in de luchthaven- 
grens zelf. Doel is een verbinding  
vanuit de open ruimte in Borsbeek naar 
het centrum van de stad. 

09_  Linken tussen wijken en parken
Het groen van Bremweide, Ertbrugge, 
het Schijntje, Rivierenhof, Silsburg en Te 
Boelaerpark wordt doorgetrokken in de 
wijken door aangename trajecten naar 
de toegangen. Trage wegen zijn dragers 
van het groene netwerk. 

Rasters

Rasters zijn groene micronetwerken die in  
wijken versterkt of geïntroduceerd worden. 
Ze zorgen voor een fijnschalige permeabiliteit 
van bouwweefsel en creëren zachte linken. 

10_  Ontzegeling in kritische wijken
In Kronenburg, Ten Eekhove, Ter Rivieren 
en Morckhoven wordt een micronetwerk  
van groenelementen in de straten  
geïntroduceerd. De nadruk kan zowel op 
groenbeleving, vertraagde waterafvoer 
als schaduwvorming liggen.  

11_  Uitwaaierend groen rond parken
Rond Bremweide, Ertbrugge, Silsburg, 
Arenaweide en Boekenbergpark wordt 
het groen maximaal in de straten door-
getrokken zodat deze groene plekken 
verruimd worden. Dit komt verkoeling, 
natuur, water of recreatie ten goede. 

12_  Vergroening van dens weefsel
In het dorpscentrum en bedrijventerrein 
aan het kanaal is amper groen aanwezig.  
I.f.v. verkoeling worden straten en  
gebouwen vergroend en terreinen  
ontzegeld waar mogelijk. 

13_  Verduurzaamde groene wijken
Kriekenhof, Langbaanvelden en Zwarte 
Arend worden gekoesterd. De groen-
elementen worden er in stand gehouden  
en waar het kan wordt extra groen  
geïntroduceerd. Indien nodig worden  
groenelementen vervangen door  
dezelfde of duurzamere typen. 

14_  Basisgroen in elke straat
Zicht op groen heeft positieve impact op 
de gezondheid van de stadsbewoner en 
draagt aanzienlijk bij tot de beeldkwaliteit 
van een straat. In elke straat wordt een 
minimum aan groenelementen voorzien  
zodat elke Deurnenaar in zijn straat  
uitzicht heeft op groen. 
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Optimale inpassing

Buurtplek
De plek vult voor de omwonenden een 
recreatieve en verkoelende functie in. 
Nabijheid, goede bereikbaarheid en 
centraliteit bepalen de locatie.

Minimum oppervlakte
Hoe meer groenoppervlak met bomen 
en	water,	 hoe	meer	 positief	 effect	 op	
het klimaat. Groenoppervlak zorgt 
voor betere afstemming van natuur 
en recreatie. Plekken die voor beide 
een rol vervullen zijn minimum 0,5 ha  
groot. Voor louter verkoeling zijn  
kleinere plekken ook mogelijk. 

Het kan ook tussen andersoortige  
elementen zoals tussen bedrijventer-
rein en woonwijk. Goede connectiviteit 
is de belangrijkste locatiefactor.  

Waterbuffer
De plek zorgt voor vertraagde afvoer of 
infiltratie.	Ze	ligt	op	de	laagste	locaties	
i.f.v. gravitaire afvoer. Koppeling met 
andere waterelementen is positief. 

Plekken
Plekken zijn locaties waar de nadruk ligt op de aanwezigheid van een  
voldoende	massa	bestaand	of	nieuw	te	voorzien	groen	om	de	leefkwaliteit	te	
verbeteren of hiaten in de groenstructuur op te vullen. 

De noodzaak voor nieuwe groene plekken komt voort uit de verschillende 
functies die groen vervult. Het motief kan zijn:
- een tekort aan gebruiksgroen
- het ontbreken van een ecologische stapsteen
- de behoefte aan meer natuurlijke verkoeling
- ruimte om water te bufferen of infiltreren

LOCATIE-RICHTLIJNEN VOOR PLEKKEN 

Stapsteen
De plek vormt een verbinding. Dit kan 
tussen gelijksoortige elementen zoals 
ecologisch waardevolle groengebieden 
onderling. 

BASIS-RICHTLIJNEN VOOR PLEKKEN 

Efficiënt ruimtegebruik
Beperking van andere (recreatieve)  
activiteiten geeft ruimte voor  
informele beleving en maximaliseert  
de gunstige impact van groen.  
Programmatie wordt afgestemd op de  
draagkracht van de plek en vegetatie. 



17

Een groen bouwblok in 
Morckhoven

In Morckhoven is er slechts 0,5 ha 
groen tekort. In de kern van een groot 
bouwblok is er wel veel open ruimte 
aanwezig die een publiek karakter 
kan krijgen. 

Het bouwblok vormt er tevens een 
barrière tussen enerzijds Boekenborg  
en Ter Boelaer en anderzijds het  
Rivierenhof. De open ruimte in de 
kern zou als verbinding kunnen  
fungeren. Er zijn potenties om de  
samenhang te vergroten en de  
barrièrewerking	op	te	heffen.	

De aanwezige groenmassa kan niet 
alleen verkoelend werken maar ook 
effectief	 als	 koelteplek	 fungeren	 
indien ze publiek toegankelijk is. 

Strategische sites in Kronenburg / 
Ten Eekhove

In Kronenburg en Ten Eekhove samen is er 6,5 
ha nieuw groen nodig om de groentekorten op 
te lossen. Zoekzones liggen aan de oostkant 
om, complementair aan het project Over de 
Ring, een maximale impact te genereren.  

Een nieuwe groene stapsteen trekt de  
ecologische verbinding vanuit Ertbrugge via  
Bisschoppenhof naar Bouckenborg door. 

01 Een parkstrip in Ter Rivieren

In Ter Rivieren is er een groentekort 
van 2,5 ha. Een deel van de wijk valt 
buiten het bereik van RIvierenhof en 
Bremweide. Een nieuwe groene plek 
zorgt er voor een recreatieve link. 

Extra groenmassa trekt de  
verkoelende werking van Ertbrugge 
verder door in het bouwweefsel. 

02

Extra koelteplekken in 
Deurne-Noord

In de wijken Expo en Venneborg zijn 
er zones waar weinig publiek groen 
aanwezig is. Door kleine plekken te 
introduceren wordt het netwerk van  
koele plaatsen in het weefsel  
vervolledigd. Daarbij wordt met een 
maximale loopafstand van 150 m 
rekening gehouden i.f.v. hittegolf- 
dagen. De focus ligt op het creëren 
van schaduwrijke rustzones. 

03

04

Onderliggende thematische functies

De opwarming in de wijken wordt  
geneutraliseerd door nieuwe groene plekken  
die de gunstige impact van Ertbrugge en  
Bremweide doorzetten. 

Een	groene	bufferruimte	nabij	de	nieuwe	pomp	
beperkt wateroverlast bij calamiteiten en  
waterpieken. 
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Vertragende wateras
Groenzones	 zorgen	 voor	 infiltratie-
mogelijkheden. Waar wenselijk wordt 
ook	 bufferruimte	 voorzien	 in	 wadi’s.	
Continuïteit van waterelementen is 
noodzakelijk. 

Verkoelende corridor
Groenelementen houden rekening met 
een mogelijkheid voor vrije ventilatie. 
Verharding wordt tot een minimum  
beperkt om opwarming te voorkomen. 
Oriëntatie (OW) is fundamenteel. 

Natuurverbinding
Voor terrestrische soorten zijn  
ononderbroken bermen met gelaagde 
invulling nodig. Aviatische soorten zijn 
gebaat bij constante bomenrijen als 
geleidend element. Inheemse planten-
soorten hebben voorkeur. 

Trage corridor
Groenelementen sluiten liefst aan bij 
de infrastructuur voor zachte weg- 
gebruikers zodat combinaties tussen 
verblijf en verplaatsing mogelijk zijn en 
verkoelende	 effecten	 efficiënt	 ingezet	
kunnen worden (schaduwbomen,...).

Ontdubbelde corridor
Waar geen hoofdcorridor  
aanwezig is, kunnen  
fijnmazige	 linken	 samen	
dezelfde rol opnemen. 
Elke link neemt dan bij 
voorkeur een functie op. 

Structurele maat
Hoe robuuster de zone, 
hoe beter de verbinding. 
Een schakel wordt zo 
groen mogelijk ingericht 
en geënt op assen die 
voldoende maat hebben.

Schakels
Schakels zijn verbindingen tussen groene plekken onderling of tussen wijken 
en groene plekken. Ze zorgen voor een samenhangende groenstructuur en 
zijn cruciaal voor de realisatie van de groene loper. 

Schakels zijn nodig waar verbindingen ontbreken i.f.v.:
- het trage netwerk dat groene plekken onderling verbindt
- missing links in het ecologische netwerk
-	het	beleefbaar	maken	van	verkoelende	landschappen
-	het	koppelen	van	bufferzones	i.f.v.	een	groenblauw	systeem

Garantie continuïteit
Continuïteit is cruciaal. 
Schakels functioneren als 
er geen weerstanden of 
barrières zijn. Zones met 
lagere functie in auto- en 
OV-netwerken verdienen 
de voorkeur. 

TYPOLOGIE-RICHTLIJNEN VOOR SCHAKELS

BASIS-RICHTLIJNEN VOOR SCHAKELS
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Corridor tussen Ertbrugge, 
Schijntje en Groen Hart

In Bosuil eindigt het landschap van de 
Bremweide. Verbindingen tussen Kerkeveld, 
Bisschoppenhof en St-Fredegandus leggen 
relaties tussen de afzonderlijke plekken. 

Tussen de landschappen ligt een stenige 
zone. Degraderende sites hebben potenties  
om nieuw groen te creëren. De opeen- 
volging ervan vormt een corridor. 

Een beleefbare oostrand
De groene plekken in de zuidelijke 
oostrand zijn versnipperd. Onderlinge 
linken zorgen voor meer beleving en 
functionaliteit in het geheel. 

Door te werken op onderlinge  
samenhang en herinrichting kan 
de continuïteit van natuurlijke  
verbindingen verbeterd worden. 

Herinrichten en verbinden van  
aanwezig groen zorgt voor een betere 
verkoelende werking. 

Schakeling	 van	 potentiële	 buffers	 
creëert een gravitair systeem naar de 
Koudebeek. 

Een continue luchthavenrand
Er worden connecties gezocht tussen 
groene snippers in het bouwweefsel 
en groene plekken in de luchthaven-
grens. Doel is een verbinding vanuit de 
open ruimte in Borsbeek naar de stad.

Een traag en ecologisch netwerk 
wordt gecombineerd met een groter  
verkoelend potentieel.  

Linken tussen wijken en parken
Het groen van de Bremweide,  
Ertbrugge, Schijntje, het Rivierenhof,  
Silsburg en Te Boelaerpark wordt  
doorgetrokken in de wijken door  
aangename trajecten naar de  
toegangen. Trage wegen zijn dragers 
van het groene netwerk. 

05 06

Een padennetwerk in Deurne-Zuid
Bestaande en potentiële parken  
worden verbonden tot een attractief 
traag netwerk doorheen het bouw-
weefsel. 

De nadruk ligt op connecteren groen 
met ook aandacht voor migratie van 
soorten tussen de plekken onderling. 

Verbindingen realiseren een  
vertraagde waterafvoer tussen  
bestaande plekken. 

07

08

09

Onderliggende thematische functies

De Merksemsesteenweg vormt een lage 
langgerekte	 waterbuffer	 in	 het	 weefsel.	
Ook de Lakborslei vormt een link naar het  
Schijntje. 
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Tuinstraten groeien van experimenten 
door tot basislegger in rasterwijken. 
Ze tillen de individuele straat op tot 
stratenclusters, waarin via collectieve 
oplossingen meer groen gerealiseerd 
wordt. Vertikaal groen versterkt het 
groene karakter. 

Microgroen
Waar het publiek domein onvoldoende 
ruimte biedt voor vergroening, wordt 
alternatief groen gestimuleerd: groene 
gevels en daken zetten in op beleving, 
ecologie, 
verkoeling 
en water. 

Solitaire bomen zijn een meerwaarde 
indien ze als toekomstbomen worden  
aangeplant. Ze dienen de gepaste  
condities te krijgen om volwaardig 
te kunnen uitgroeien en ouder dan  
35 jaar te worden. 

Rasters
Rasters zijn groene micronetwerken die in wijken versterkt of geïntroduceerd 
worden.	Ze	zorgen	voor	een	fijnschalige	permeabiliteit	van	bouwweefsel	en	
creëren zachte linken. 

Vanuit elke functie die groen vervult kan de uitbouw van rasters in het bouw-
weefsel wenselijk zijn om:
- groene plekken maximaal met het woonweefsel te verbinden
- leefgebieden van soorten te verruimen en migratie te faciliteren
- opwarming te beperken en verkoeling rond groen in te zetten
-	water	aan	de	oppervlakte	te	geleiden	en	droogte-effecten	te	vermijden

Structureel groen
I.f.v. beleving en verkoeling zijn bomen  
nuttige groenelementen indien ze 
op een structurele manier voorzien  
worden. Aandacht voor soort, omvang, 
groeimogelijkheden en inplantings-
sequentie is van belang. 

Beschaduwing
Bij schaduwvormende 
bomen worden zit- en 
spelgelegenheden gezet.  
Kleine schaduwplek-
ken en koele routes zijn  
onderdelen van rasters.  

Groenblauwe mix
Straten in rasters zijn 
vaak smal. Indien een rol 
i.f.v. waterhuishouding 
nodig is, wordt maximaal 
ingezet op de combinatie 
met groen (plantvakken, 
groene goten, wadi’s,...).

Ontzegeling
Veel kleine acties geven 
samen	 een	 groot	 effect.	
In micronetwerken wordt 
maximale ontzegeling 
nagestreeefd en ruimte 
voor groen voorzien. 

VORMRICHTLIJNEN VOOR RASTERS

BASIS-RICHTLIJNEN VOOR RASTERS
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Ontzegeling in kritische wijken
In Kronenburg, Ten Eekhove en Morckho-
ven wordt een micronetwerk van groen  
geïntroduceerd om meer belevingswaarde te 
creëren. 

Netwerken van kleinschalig groen heft weer-
standen voor soorten op cruciale locaties op. 

In de drie buurten, en in Ter Rivieren, zorgt een 
groen raster voor minder opwarming. 

10

Uitwaaierend groen rond parken
Rond de Bremweide, Ertbrugge,  
Silsburg, Arenaweide en Boekenberg-
park wordt het groen maximaal in 
de straten doorgetrokken zodat deze 
groene plekken zowel visueel als 
functioneel verruimd worden. 

11

Vergroening van dens weefsel
In het dorpscentrum en bedrijven-
terrein aan het kanaal is amper groen 
aanwezig. I.f.v. verkoeling worden 
straten en gebouwen vergroend en 
terreinen ontzegeld waar mogelijk. 

Ontzegeling is eveneens nodig in 
vooral het bedrijventerrein om de 
waterhuishouding onder controle te 
houden. 

12

13 Verduurzaamde groene wijken
Kriekenhof, Langbaanvelden en  
Zwarte Arend worden gekoesterd. De 
groenelementen worden er in stand  
gehouden en waar het kan wordt  
extra groen geïntroduceerd. Dit groen 
vergroot	 het	 infiltratiepotentieel	 en	
helpt	droogte-effecten	bestrijden.	

De aanwezige groenelementen  
dragen bij tot de identiteit van de 
buurten. 

Basisgroen in elke straat
Zicht op groen heeft positieve impact  
op de gezondheid van de stads- 
bewoner en draagt aanzienlijk bij tot 
de beeldkwaliteit van een straat. In 
elke straat wordt een minimum aan 
groenelementen voorzien zodat elke 
Deurnenaar in zijn straat uitzicht 
heeft op groen. 

14

Onderliggende thematische functies

De vier wijken zijn eveneens gebaat met een 
groen raster om water niet aan de riolering te 
verliezen. Dit is zowel voor droogte als water-
overlast nodig. 
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Bijlage: 
van thema’s tot visie

In  de analysenota werd het groen aan de hand van verschillende 
thema’s in beeld gebracht. In deze bijlage wordt uitgeklaard hoe 
deze thema’s aanleiding gaven tot de voorliggende visie en de 
bouwstenen van de groene loper.  

Bestaand groen

Landschappen
Parken en sproeten
Groene straten

Algemene richtlijnen

Gebruik

Invulling groentekorten
Oplossen missing links
...

Ecologie

Nieuwe stapstenen
Versterken corridors
...

Klimaat

Hitte
Extra coolspots
Benutten airco’s
...

Water
Voorzien	bufferzones
Inzetten vertraagde afvoer
...

Opportuniteiten

Lopende/geplande projecten
Vage zones

Cases Ontwerpend Onderzoek

Actieplan

Synthesekaart

Plekken
Schakels
Rasters

1A

1B

2

3

4

Analysenota Visienota

Deurne-Noord 
_ Kronenburg groener en gezonder
_ Ter Rivieren verweven met de groene landschappen
_ Een groene link tussen het Dorp en het Albertkanaal
_ Groene dooradering tussen Schijntje en Ertbrugge

Deurne-Zuid 
_ Morckhoven aan het Schijn
_ Een groen lint tussen luchthaven en Schijnvallei
_ Een continue groene oostrand
_ Van stad naar groene vinger
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Thematische spelregels 
De plekken, schakels en rasters zijn de bouwstenen van de groene loper in 
Deurne. Ze creëren samen een continu groen netwerk doorheen het bouw-
weefsel. 

De	invulling	van	deze	bouwstenen	zal	in	elke	specifieke	situatie	anders	zijn	en	
wordt bepaald door de rol die een bouwsteen in de volledige groenstructuur 
van	het	district	vervult.	Die	 rol	 is	afhankelijk	van	enkele	 thema’s	waarvoor	
groen belangrijk is. 

GEBRUIK
Het thema gebruik heeft in de eerste plaats betrekking op de groene ruimte 
als locatie voor zachte recreatie. Verschillende aspecten zijn van belang:

De beschikbaarheid van groen op loopafstand van de woning. 
Elke Deurnenaar vindt op 400m een groene plek in zijn of haar 
buurt. 

De duurzame aanwezigheid van (buurt)groen. Groene plekken 
verdwijnen of krimpen niet meer in door bebouwingsdruk. 

De bereikbaarheid van (buurt)groen. P(ocketp)arken hebben  
attractieve toegangen en aangename trajecten ernaartoe.  

De onderlinge verbondenheid van groene plekken. Trage wegen 
en groene verbindingen verruimen individuele plekken tot een 
uitgebreid groen recreatief netwerk. 

De optimale benutting van groen. Onderbenutte groene plekken 
worden ingeschakeld om tekorten en netwerken in te vullen. 

Daarnaast is ook de beleefbaarheid van groen een aandachtspunt. Groene 
straten hebben een positieve impact op de gezondheid van de stadsbewoner 
en verbeteren de leesbaarheid van de stad.

ECOLOGIE
Het thema ecologie staat voor de aanwezigheid van een ecologisch  
netwerk en biodiversiteit in de stad. Dit betekent:

Volledigheid van het netwerk. Er zijn geen hiaten in het  
ecologisch netwerk t.g.v. ontbrekend of minderwaardig groen.  

Verbonden natuurlijke habitats. Groengebieden met  
gelijkaardige condities en soorten zijn met elkaar verbonden via 
continue linken of tussenliggende stapstenen.

Minimale ecologische weerstanden. Microgroen in het bouw- 
weefsel verzacht afstanden tussen ecologische groengebieden.

HITTE
Het thema hitte behandelt de aspecten van het stedelijk hitte eiland -  
effect	en	de	aandachtspunten	die	daarbij	aan	groen	gesteld	worden:

Minder verzegeling. Een onverharde bodem warmt minder snel 
op	en	beplanting	zorgt	via	verdamping	voor	afkoeling.	

Ventilatie. Groen, al dan niet in combinatie met water, zorgt voor 
koelere temperaturen ter plekke maar ook in de onmiddellijke  
omgeving	 ervan.	 De	 effecten	 kunnen	 tot	 100m	 ver	 reiken.	 
Oriëntatie en reliëf spelen een rol bij de optimalisatie ervan. 

Schaduwvorming en beschutting. Zitbanken onder bomen zijn 
koelteplekken die op hittegolfdagen een gelegenheid bieden om 
op adem te komen en zich te verfrissen. Trage trajecten onder 
bomen veraangenamen verplaatsingen bij warm weer. 

WATER
Het thema water heeft betrekking op de gevolgen van verstedelijking en  
klimaatverandering. Groen en blauw zijn op verschillende manieren  
verweven:

Rivieroverstroming. Waterlopen hebben natuurlijke groene  
valleien die hen ruimte bieden om te groeien en te krimpen. 

Riooloverstroming. Water zoekt zijn weg naar lager gelegen  
zones. In buizen is er minder debiet dan in groene wadi’s, sloten  
en grachten. Open en groene afvoerelementen hebben ook  
maatschappelijke	meerwaarde	door	hun	beleefbaarheid.	

Pompuitval. Natuurlijke waterlopen en beekvalleien garanderen 
een	ononderbroken	oplossing	voor	waterafvoer	en	-buffering	en	
vergen geen energie. 

Droogte. De waterhuishouding bepaalt de vegetatie en habitats. 
Versnelde waterafvoer bedreigt de aanvulling van natuurlijke  
waterreserves.	 Infiltratie-	 en	 bufferzones	 garanderen	 de	water-
bevoorrading	van	flora,	fauna	en	de	mens.	
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KRONENBURG EN TEN EEKHOVE

In Kronenburg en Ten Eekhove samen is er 6,5 ha nieuw groen nodig. Het 
tekort kan deels opgelost worden in het project Over de Ring. 

Omdat de beide buurten voor een 
stuk buiten bereik van dit project  
liggen, is er in allebei nieuw groen 
nodig om de tekortzone helemaal op 
te lossen. Zoekzones liggen aan de 
oostzijde om een maximale impact 
te genereren. Er wordt gekeken naar 
sites met voldoende omvang, waar 
al minimaal groen aanwezig is en 
mogelijk op korte termijn projecten 
zullen opstarten waarin het groen 
kan meeliften. 

Binnen de twee buurten zijn meerdere opties mogelijk om een nieuwe groene 
plek in te passen. Nabijheid, maximale bereikbaarheid en centraliteit zijn de 
voornaamste factoren die de optimale locatie bepalen. In Kronenburg kan 
groen als connectie tussen wijk en bedrijvigheid eveneens een meerwaarde 
zijn. Gedeeld gebruik (door buurtbewoners en werknemers) verhoogt de  
relevantie van de plek. 

Gebruik
TEKORTZONES WEGWERKEN

In de analysenota (7) werd berekend dat 36% van het grondgebied van Deurne 
uit groenareaal bestaat en dat een bewoner van het district er gemiddeld over 
43,2 m² groen beschikt. Niet alle buurten liggen echter binnen het bereik van 
dit groen. Omdat deze buurten te ver van de grote landschappen verwijderd 
zijn en er ter plekke nauwelijks groen aanwezig is, treden er tekortzones op. 

Meer groen is belangrijk, maar ook de manier waarop het bereikt kan worden. 
Het beïnvloedt de locatiekeuze voor nieuw groen en heeft impact op de vorm 
en aard van dat groen. 

KRUININGEN EN ZWARTE AREND

In Kruiningen en Zwarte Arend kan de  
tekortzone opgelost worden door de  
barrières	 van	 de	 Bisschoppenhoflaan	 en	
de August Van De Wielelei aan te pakken. 
Door lokaal de oversteekbaarheid van de 
assen te verbeteren wordt het bestaande 
groene landschap meer toegankelijk. 

(7)   Analysenota Groenplan Deurne, voorjaar 2018

TER RIVIEREN

In Ter Rivieren bedraagt het tekort 2,0 ha. De buurt ligt midden tussen de 
grote landschappen maar te ver om volledig binnen het bereik ervan te vallen. 
Er is nieuw groen nodig om het tekort op te lossen. 

De nieuwe plek kan 
gevormd worden 
door nieuw groen in 
een bouwblok in te 
passen of door meer 
groen in de laan zelf 
te introduceren. In 
alle segmenten is 
er veel ruimte in 
de laan waardoor 
er meerdere opties  
mogelijk zijn. 

MORCKHOVEN EN LUCHTHAVEN

In Deurne-Zuid reikt op twee plekken een tekortzone uit Borgerhout tot net 
over de districtsgrens. In beide gevallen gaat het om tekorten van slechts 0,5 
ha. Opportuniteiten in Deurne kunnen benut worden om de tekortzones op te 
lossen of er dient binnen het district Borgerhout naar een invulling van het 
tekort gezocht te worden. 

In het geval van Morckhoven ligt er tussen de 
Herentalsebaan en het Rivierenhof een groot 
bouwblok dat een barrière vormt tussen de 
wijk en het park. In de kern van dit bouwblok  
is nog veel open ruimte aanwezig die als  
verbinding zou kunnen fungeren. De open 
ruimte is vandaag versnipperd, maar er zijn 
potenties om de samenhang te vergroten en 
de	barrièrewerking	op	te	heffen.	
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MISSING LINKS INVULLEN

In het stadsbreed groenplan (8) werden in de landschappen enkele cruciale  
missing links in het zachte netwerk opgenomen als actiepunten zoals ter 
hoogte van Gallifort, Ertbrugge, de August Van De Wielelei en de E313.  
Hoewel de kleine parken meestal goed ontsloten zijn, ontbreken ook in het 
bouwweefsel enkele strategische verbindingen. Tussen de landschappen zijn 
nog op te lossen schakels: 

BOSUIL - SCHIJNTJE

In Bosuil eindigt het groene landschap van Ertbrugge en de Bremweide. 
Een verdere groene verbinding via het begraafpark St-Fredegandus naar het 
Schijntje trekt het landschap terug open doorheen het weefsel en legt een 
relatie tussen de afzonderlijke parken.  

Voor de realisatie van de verbinding zijn  
meerdere opties mogelijk. De Ter Heyde-
laan kan als groene laan een drager van de  
connectie zijn. Maar ook via bestaande  
stapstenen zoals Kerkeveld en Bisschoppenhof 
kunnen linken gecreëerd worden. Ter hoogte 
van de O.L.V. Bijstand en Drie Torekens liggen  
grotere sites die een potentiële stapsteen  
kunnen zijn. 

(8)   Levendig Landschap, 2017, p 118, 132 en 232

Het	 brede	 profiel	 van	 de	 Lakborslei	 biedt	 
eveneens mogelijkheden voor een groene 
link. Zoals de meeste lanen in Deurne, was de  
Lakborslei ooit al een mooie groene boulevard. 
De brede groene bermen met bomen hebben er  
echter plaats gemaakt voor parkeerstroken en 
overmaatse rijwegen. Voor de toekomst is de  
uitdaging om de ruimte voor groen opnieuw te 
verzoenen met het gemotoriseerd verkeer. 

SILSBURG - EKSTERLAAR - OUDE DONK

In de oostrand van Deurne zijn er al verschillende 
groene plekken aanwezig. Deze gebieden vormen 
een opeenvolging van groene plekken zonder 
zachte verbinding ertussen. Door te werken op 
de onderlinge samenhang kunnen de plekken 
één	 groter	 beleefbaar	 geheel	 vormen.	 Via	 het	  
woonuitbreidingsgebied en de begraafplaats  
Silsburg zorgt een nieuw langzaam traject voor 
aansluiting op Eksterlaar. Van hieruit bestaat 
er zuidwaarts een link naar Oude Donk. Die 
wordt verder over de Borsbeeksesteenweg heen  
doorgetrokken naar de open ruimte - vinger in 
Borsbeek. 

LUCHTHAVENRAND

De luchthaven van Deurne sluit rechtstreeks aan op de open ruimte - vinger 
die vanuit het fort van Borsbeek richting Antwerpen loopt. Een nieuwe zachte 
verbinding erlangs legt een relatie tussen stad en rand. 

Aan de noordkant 
van de luchthaven 
worden connecties 
gezocht tussen de 
bestaande groene 
snippers in het 
bouwweefsel van de 
wijken Waasdonk en 
Langbaanvelden en 
de rafelige groene 
plekken in de grens 
van de luchthaven 
zelf. 

De focus ligt op het oplossen van missing links en de doorwaadbaarheid van 
de groene rand. 

NIEUWE DONK

De Vaartweg is een verbinding tussen de groengebieden en wijken die langs 
de zuidzijde van de E313 gelegen zijn. Ter hoogte van Nieuwe Donk ontbreekt 
er een link naar Boterlaar en de Schijnvallei. Door die link te realiseren onstaat 
een continue zachte verbinding vanuit Borgerhout naar de groene oostrand 
van de stad. 
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MICRONETWERKEN UITBOUWEN

MUGGENBERG - DRIEKONINGEN

De open plek tussen de Herentalsebaan en de Boterlaarbaan is vandaag een 
afgesloten sportveld en een smalle doorsteek. Deze plek heeft de potentie 
om, mits een alternatieve invulling, een meer publieke schakel in het groene  
netwerk van Deurne te vormen. Herentalsebaan, Arena, Sint-Rochus en Den 
Tip zijn allemaal geïsoleerde groene plekken. Met elkaar verbonden kunnen 
ze verder via Eksterlaar aantakken op de grotere landschappen. 

GRIJZE WIJKEN

In de wijken Kronenburg, Ten Eekhove, Wim Saerens, 
Ertbrugge, Morckhoven en Silsburg is in het publiek 
domein amper groen aanwezig. I.f.v. de belevings-
waarde wordt meer groen in de straten geïntegreerd 
zodat er lokale groene netwerken ontstaan. 

(POCKET)PARKEN / GROENE WIJKEN BESCHERMEN

BEDREIGD GROEN

Kleine parken vervullen op sommige plaatsen een cruciale rol door groen te 
voorzien in de buurten die verder van de grote landschappen gelegen zijn. 
Behalve St-Fredegandus, Boekenberg en Oude Donk zijn al de kleinere parken 
juridisch niet beschermd. Dat de dreiging reëel is, blijkt o.a. uit het project dat 
in Arena gepland wordt en een afname van het groenareaal tot gevolg heeft. 
De kleine parken worden als cruciale onderdelen van woonbuurten  
beschermd tegen areaalverlies. Recreatieve activiteiten erin worden  
afgestemd op de draagkracht van de groene plek. Naast hun recreatieve  
functie dragen (pocket)parken ook bij aan de beeldkwaliteit van het woon-
weefsel. Meer groene buurtplekken verlevendigen een wijk. 

GROENE WIJKEN

Het straatgroen in Kriekenhof, Langbaanvelden en Waasdonk draagt bij 
aan de beeldkwaliteit. Het bomenbestand in deze straten blijft volledig  
behouden en wordt indien nodig vervangen door evenwaardige of meer  
duurzame soorten. Er wordt tevens aandacht gegeven aan de struik- en  
kruidenlaag in het publiek domein en maatregelen i.f.v. het behoud van  
groene voortuinen. 

HERENTALSEBAAN

De onderbenutte plek aan de Herentalsebaan wordt opgewaardeerd tot nieuw 
pocketpark en als dusdanig gehandhaafd. 

GROENE ASSEN OPWAARDEREN / VERVOLLEDIGEN

FLORENT PAUWELSLEI

De Ruggeveldlaan - Florent Pauwelslei - Dascottelei - Boekenberglei bestaat 
vandaag al uit monumentale bomenrijen. In de Ruggeveldlaan ter hoogte van 
het Rivierenhof gaat het zelfs om toekomstbomen. In de Boekenberglei en 
Dascottelei zijn het meestal kandidaat-toekomstbomen. 

Door het ontbreken van groene bermen oogt de 
Dascottelei minder groen dan de Boekenberglei 
of Ruggeveldlaan, maar in de Florent Pauwelslei 
is	 er	 een	 wegsegment	 waar	 het	 groene	 profiel	
helemaal bijna volledig doorbroken wordt. Er zijn 
daar zelfs amper bomen. Op deze locatie is een 
vervollediging van de groene loper nodig. 

STRUCTURERENDE ASSEN EN LANEN

De Bisschoppenhoflaan, Turnhoutsebaan, Herentalsebaan - Boterlaarbaan, 
Jozef	 Verbovenlei	 -	 Menegemlei	 en	 Gitschotelei	 -	 Drakenhoflaan	 nemen	 in	
het stedelijk weefsel een bijzondere rol op (invalsweg, kernenverbinding,...). 
Groen draagt bij aan de herkenbaarheid. Hoewel in de meeste assen bomen 
aanwezig zijn, gaat het niet om (kandidaat)-toekomstbomen. In enkele assen 
zijn	er	wegsegmenten	waar	het	groene	profiel	doorbroken	wordt.	

Deurne wordt gekenmerkt door lanen (Ter Rivierenlaan, Venneborglaan, 
Alfons Schneiderlaan, Zwarte Arendlaan, Ter Heydelaan, Lakborslei, Te  
Couwelaerlei, Confortalei en Gallifortlei) die naar toegangen van parken en 
landschappen leiden en zo bijdragen aan de bereikbaarheid van de groene 
plekken. In de lanen zijn kandidaat-toekomstbomen of zoekzones aanwezig. 
Enkele lanen verloren de afgelopen decennia hun groene karakter.  

In de assen en lanen worden ontbrekende segmenten vergroend en  
verbindingen met landschappen hersteld. Hiaten worden ingevuld met de 
meest geschikte groenvormen (bomen-, struiken- of kruidlaag of gevelgroen). 
Extra aandacht gaat uit naar toekomstbomen. Deze bomen worden duurzaam 
verankerd en krijgen de nodige zorg en bescherming. Indien nodig worden de 
standplaatscondities verbeterd om deze bomen alle kansen te geven. 

BASISGROEN

HEEL DEURNE

Naast de hierboven aangehaalde strategische ingrepen in de gebruiksgroen- 
structuur van Deurne, wordt in elke publieke open ruimte en straat een  
minimum aan groenelementen voorzien zodat elke Deurnenaar uitzicht op en 
contact heeft met groen. 
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ARENA - RUGGEVELD

Vanuit Arena is ook in oostelijke richting een verbinding met het Rivierenhof  
mogelijk via de Ruggeveldlaan. De onderbenutte groene plek aan de  
Herentalsebaan heeft potentieel om opgewaardeerd te worden tot  
tussenliggende stapsteen. 

De verbinding vanuit Arena naar Rivierenhof 
is interessant omdat in Ruggeveld rond het 
Schijn vooral graslanden aanwezig zijn en de 
link voor deze habitat een meerwaarde kan 
bieden. 

Ecologie
STAPSTENEN VOORZIEN

Het ecologische netwerk in Deurne bestaat uit de grote landschappelijke  
kerngebieden Bremweide, Ertbrugge en omgeving, Rivierenhof - Ruggeveld 
en de Ringbermen (9). Ook Boekenbergpark en Te Boelaerpark (Borgerhout) 
zijn ecologische kerngebieden, maar liggen geïsoleerd in het bouwweefsel. 
De kerngebieden zijn een bron voor de biodiversiteit in het district. Er zijn veel 
indicatorsoorten (10) aanwezig. Verbetering is mogelijk zodat ook doelsoorten 
een weg naar de gebieden vinden. Inrichting en beheer kunnen bijgestuurd 
worden aan de hand van regelmatige monitoring. 

Een belangrijk werkpunt is het realiseren van ontbrekende verbindingen. In 
Deurne-Noord vormen de landschappen een min of meer continue groen-
structuur. Het oplossen van de verbinding over het Albertkanaal en de  
barrière van de August Van De Wielelei zijn actiepunten uit het stadsbreed 
groenplan (11). In Deurne-Zuid is er geen robuuste ecologische structuur zoals 
in de noordelijke districtshelft. De oostelijke groengebieden hebben er een 
veel lagere natuurwaarde. In beide districtshelften zijn er doorheen het bouw-
weefsel nog ontbrekende verbindingen op te lossen. 

BREMWEIDE - SCHIJNTJE

In Deurne-Noord ontbreekt een verbinding tussen Bremweide en het Schijntje.  
De Confortawijk vormt een stenige barrière. 

Een nieuwe stapsteen tussen bestaande 
groene plekken Bosuil en Fredegandus 
overbrugt het grijze weefsel ter hoogte 
van Conforta. De stapsteen vervolledigt 
de gradiënt tussen de drogere zand-
gronden van de Bremweide en de natte 
zandleemgronden in de Schijnvallei.  
Het betreft een connectie tussen  
graslandhabitats. 

(9)   Levendig Landschap, 2017, p 229
(10) Analysenota Groenplan Deurne, voorjaar 2018, p 40 en 42-43
(11) Levendig Landschap, 2017, p 132

BISSCHOPPENHOF - BOUCKENBORGH

Via de Bremweide is er een belangrijke vleermuiscorridor vanuit de bossen 
van Ertbrugge naar het Bisschoppenhof. Deze verbinding eindigt in het bouw-
weefsel van Kronenburg en Ten Eekhove. 

Om de verbinding verder te zetten is 
er een stapsteen wenselijk tussen het  
Bisschoppenhof en Bouckenborgpark in 
Merksem. Deze vormt een link tussen de 
bos- en parkhabitats van beide parken.  
De overbrugging van het Albertkanaal 
en de passage langsheen het stenige 
Kronenburg zijn uitdagingen. 

ARENA - RIVIERENHOF

De meest rechtstreekse link tussen Rivierenhof en Arena verloopt via de 
wijk	 Morckhoven,	 die	 zowel	 via	 de	 Hooftvunderlei	 als	 Sterckshoflei	 op	 de	 
Schijnvallei aansluit. Morckhoven is echter één van de meest stenige wijken 
van Deurne. 

Een nieuwe groene plek als stapsteen is nodig om een 
kwalitatieve	 relatie	 via	 de	 Sterckshoflei	 te	 creëren.	
Inpassing van groen in het grote bouwblok langs de 
Herentalsebaan kan deze verbinding maken. Via de 
Hooftvunderlei zijn er meerdere linken mogelijk. In het 
weefsel van Arena zijn er op twee plaatsen relaties te 
leggen	 tussen	het	groen	en	de	Sterckshoflei.	 In	beide	
gevallen gaat het over het oplossen van weerstanden 
in de bebouwing en de straat. 
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OOSTELIJKE GROENE CORRIDOR REALISEREN

In Deurne-Zuid is er geen robuuste ecologische structuur zoals in de  
noordelijke districtshelft. De oostelijke groengebieden hebben er een veel 
lagere natuurwaarde. Ze vormen een min of meer aaneengesloten groene 
gordel. Deze gordel zou ook een robuuste natuurverbinding kunnen zijn als 
enkele knelpunten worden aangepakt. 

ONTSNIPPEREN

Tussen de aparte groengebieden bestaan er missing links of barrières. Ter 
hoogte van Boterlaar en Silsburg is er nog wel een cruciale link, maar deze 
staat onder druk van toekomstige bouwprojecten. Meer continuïteit is nodig 
om een echte corridor te creëren. 

In de eerste plaats dient de cruciale link van-
uit Boterlaar over Silsburg richting Eksterlaar  
gevrijwaard te blijven in de geplande  
projecten. Daarnaast dienen de groen- 
gebieden van Eksterlaar en Oude Donk beter 
met elkaar en met Silsburg en Waasdonk/
Langbaanvelden verbonden te worden.  
Tenslotte is er ook een continue corridor langs 
de noordelijke luchthavenrand wenselijk. Het 
gaat dan vooral over het creëren van een  
afsluitingenloze verbinding tussen de  
aanwezige groene plekken onderling. 

ECOLOGISCH POTENTIEEL VERGROTEN

De gebieden in de oostelijke corridor hebben een lagere ecologische waarde 
door hun huidige gebruik of inrichting. Meer natuurwaarde is eveneens nodig 
om tot een ecologische corridor door te evolueren. De corridor vormt een  
stedelijke bypass tussen de natte en bosrijke habitats van de Schijnvallei en 
het fort van Borsbeek en is vooral voor deze soorten van belang. Ter hoogte 
van de luchthaven zal de link en invulling ervan bescheidener moeten zijn 
i.f.v. de veiligheid. 

WEERSTANDEN VERZACHTEN

De meeste organismen zullen zich via de groengebieden zelf verplaatsen om 
van kerngebied tot kerngebied te migreren omdat daar de beste condities  
voorkomen. Maar dit impliceert vaak minder directe trajecten. Daardoor  
zullen individuen toch proberen om zich ook via het bouwweefsel te  
verplaatsen. Daarin zitten echter heel wat weerstanden die het voor soorten 
moeilijk maken om van het ene (kern)gebied naar het andere te migreren. 

NATUURLIJKE LANEN

Er zijn in Deurne heel wat lanen aanwezig 
met potentieel om i.f.v. soortenmigraties 
een grotere rol op te nemen. Dit kan door 
inrichting en beheer bij te sturen of door 
ontbrekende stukken te vergroenen. Dit is  
o.a. het geval bij de Ter Rivierenlaan,  
Venneborglaan, Alfons Schneiderlaan,  
Menegemlei - Van Hersbekelei,  
Muggenberglei - Van Havrelei en de Jozef  
Verbovenlei - Arthur Mathyslaan. De  
verschillende	 profielen	 bieden	 diverse	  
kansen en opportuniteiten.

VLOTTE TOEGANGEN

Ter hoogte van cruciale toegangen tot de kerngebieden zijn vaak harde  
weerstanden aanwezig zoals bebouwing, verharding en infrastructuur. Op 
deze locaties zijn maatregelen wenselijk die de toegankelijkheid van de  
groene plekken voor relevante soorten bevorderen. Dit kan door bebouwing  
te herlocaliseren of op een alternatieve manier te herbouwen, door de  
omvang van infrastructuren te beperken of door er kleinschalige micro- 
stapstenen in te bouwen. Dit is o.a. het geval ter hoogte van de Ter  
Heydelaan, Turnhoutsebaan en Schotensesteenweg.

Tenslotte zijn er soms in de gebieden zelf ook weerstanden aanwezig die hen 
minder doorwaadbaar maken. Deze problematiek werd opgenomen in het 
stadsbreed groenplan (12). Het betreft o.a. geprivatiseerde delen van Bosuil en 
Ertbrugge. De aanwezigheid van draden beperkt de migratiemogelijkheden  
van soorten. Afsluitingen worden zo veel mogelijk vermeden of meer  
landschappelijk opgelost. 

(12)   Levendig Landschap, 2017, p 135
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De Deurnese groene wijken Kriekenhof 
en Langbaanvelden-Waasdonk sluiten  
net zo aan op het Te Boelaerpark  
(Borgerhout) en het fort van Borsbeek. 

Deze groene wijken ondersteunen de kerngebieden en verruimen de  
ecologisch interessante zones. Het behoud van groene tuinen, voortuinen en 
straatprofielen	is	er	belangrijk	om	de	ecologische	weerstanden	te	beperken.	
Ze vormen samen micronetwerken, die voor stedelijke soorten belangrijk zijn 
om zich doorheen de stad te verplaatsen. Er wordt ingezet op het maximaal 
vrijwaren van bestaand groen en waar mogelijk het uitbreiden ervan of het  
optimaliseren van de inrichting in functie van relevante soorten. Vooral  
soorten, gerelateerd aan de park- en bosbestanden van Boekenbergpark,  
Rivierenhof en Ertbrugge, zijn gebaat met zorgvuldig beheer en versterking 
van het aanwezige bomenbestand en aandacht voor de struik- en kruidenlaag 
in het publiek domein. 

GRIJZE WIJKEN

Op enkele cruciale plekken zijn er in Deurne wijken waarin heel weinig groen, 
zowel publiek als privaat, aanwezig is. Dit is het geval in Kronenburg en Ten 
Eekhove, maar ook Wim Saerens - Ertbrugge, Morckhoven - Muggenberg en 
Silsburg zijn ondanks meer privaat groen overwegend grijze wijken. Meer  
publiek groen is er wenselijk om ecologische micronetwerken te realiseren. 

In het bedrijventerrein aan het Albertkanaal, in Deurne-Dorp en langsheen de 
Herentalsebaan zijn ook grotere stenige zones aanwezig die voor organismen 
een	barrière-effect	hebben.	Ook	hier	 kunnen	groene	micronetwerken	door-
heen de percelen of het publiek domein een verbetering bieden. 

MICRONETWERKEN KOESTEREN / CREËREN

GROENE WIJKEN

Het Boekenbergpark vormt een belangrijke groene stapsteen. Rond het 
park bevinden zich wijken waarin veel groen aanwezig is onder de vorm van  
groene (voor)tuinen en veel bomen op zowel privaat als publiek domein. Dit is 
ook het geval rond het Bisschoppenhofpark en Zwarte Arend. 

BASISGROEN

HEEL DEURNE

Naast de hiervoor aangehaalde strategische ingrepen in de ecologische 
groenstructuur van Deurne, wordt in elke publieke open ruimte en straat 
een minimum aan groenelementen voorzien. Daarbij wordt vooral ingezet op  
inheemse plantensoorten omdat die voor de lokale fauna de geschikte  
voedings- en leefcondities leveren. Het basisgroen creëert het meest  
fijnschalige	ecologische	micronetwerk	doorheen	het	district.	
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Hitte
HITTEWIJKEN VERKOELEN

LANDSCHAPPEN INSCHAKELEN

Zowel de Schijnvallei als het Glacis van Ertbrugge blijven beduidend koeler  
dan hun omgeving. De aanwezigheid van schaduwvormende bomen en  
stromend water speelt hierbij een rol. De beide gebieden fungeren als  
natuurlijke airco’s voor grote delen van Deurne. Ook het Albertkanaal,  
Boekenberg- en Te Boelaerpark en de open ruimte - vinger in Borsbeek  
worden door minder opwarming gekenmerkt. De situering van het Glacis van 
Ertbrugge t.o.v. het woonweefsel van Deurne-Noord is het meest interessant. 
Het landschap bevindt zich niet alleen ten oosten van de wijken, maar ligt 
bovendien ook hoger. Koele lucht daalt af naar de nabijgelegen woonstraten. 

Het	verkoelende	effect	van	de	natuurlijke	airco’s	zal	het	meest	een	rol	spelen	 
bij hittegolfdagen. Dit zijn dagen waarop de wind meestal uit oostelijke  
richting	 komt.	 M.a.w.	 het	 effect	 zal	 dan	 het	 meest	 impact	 hebben	 op	 de	 
wijken die ten westen van deze zones gelegen zijn. 

Maximaal behoud van de 
stedelijke landschappen  
is wenselijk omwille van 
hun gunstige invloed 
op het woonweefsel. De  
aansluiting tussen de  
groene gebieden en het 
naastgelegen weefsel 
wordt geoptimaliseerd om 
koele lucht dieper in het  
woonweefsel te laten  
infiltreren.	 Dit	 kan	 door	  
rekening te houden met de 
oriëntatie bij het voorzien  
van meer schaduw- 
vormende elementen  
zoals bomenrijen en het 
vermijden van verharde 
oppervlakken in oostwest-
straten. 

FRISSE STAPSTENEN VOORZIEN

De gunstige impact van de natuurlijke airco’s reikt niet over heel Deurne. Er 
zijn wijken waar daardoor de temperatuur hoger oploopt. Deze wijken zijn o.a. 
Kronenburg, Ten Eekhove, Conforta, Dorp, Expo, een stukje van Ter Rivieren, 
Morckhoven, Kriekenhof en Driekoningen. In deze wijken wordt het tijdens 
hittegolfdagen makkelijker warm omdat ze meer verzegeld zijn of net buiten 
het bereik van de verkoelende grotere landschappen vallen.

Vooral in Ten Eekhove, 
Kronenburg, Ter Rivieren  
en in Morckhoven zijn 
nieuwe grotere groene 
plekken nodig om de  
opwarming van wijken 
te neutraliseren. De 
zoekzones voor nieuwe 
plekken bevinden zich 
zodanig t.o.v. de wijken  
dat ze de gunstige  
verkoelende  impact van 
de landschappen zoveel 
mogelijk verderzetten. 
Daarbij wordt rekening 
gehouden met het  
dominante	effect	van	de	
oostelijke windrichting 
op hittegolfdagen. 

In elke wijk zijn meerdere potentiële locaties om nieuwe groene plekken te 
voorzien mogelijk. Zowel de aantakkingskansen op de potentieel verkoelende 
straten	als	de	te	genereren	effecten	zijn	bepalend.	
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KOELTEPLEKKEN INPASSEN

Parken die groter zijn dan 0,5 ha worden als cruciale koelteplekken in  
woonbuurten beschouwd. Deze plekken zijn groot genoeg om lokaal de  
temperatuur enkele graden lager te houden. Nieuwe stapstenen vullen  
hiaten in op locaties waar de verkoelende werking van de landschappen dreigt 
verloren	te	gaan.	Ze	zorgen	niet	alleen	voor	een	algemeen	verfrissend	effect	 
in het bouwweefsel maar creëren ook plekken waar bewoners de koelte  
kunnen opzoeken. In de wijken waar stapstenen ontbreken, zijn immers 
meestal ook weinig plekken waar de bewoners verkoeling kunnen vinden. 

In sommige delen van Deurne-Noord volstaan 
de nieuwe stapstenen niet en is er nood aan 
bijkomende kleinere groene plekken opdat 
elke Deurnenaar een verkoelende locatie  
binnen de 150 m van zijn woning zou kunnen 
vinden. 

Tijdens hittegolfdagen is het wenselijk dat  
bewoners op een korte afstand een groene 
plek kunnen bereiken. Men is dan immers  
minder bereid om verdere afstanden af te  
leggen. De normaal aanvaarbare loopafstand 
valt van 400 m terug tot 150 m. Waar parken 
van minstens 0,5 ha ontbreken, kunnen ook  
kleinere parkjes nog schaduw bieden. De  
temperatuur warmt er weliswaar nagenoeg  
evenveel op als in de omgeving, maar  
schaduw zorgt er voor bescherming tegen de 
zon. De nieuwe koelteplekken passen zich in 
binnen	 een	 fijnmazig	 netwerk	 in	 het	 bouw-
weefsel. 

LANDSCHAPSRANDEN OPTIMALISEREN

Aan de oostelijke grens van Deurne-
Zuid is er geen robuust landschap  
zoals in Deurne-Noord. Er zijn wel 
aparte groengebieden die samen 
min of meer een gordel vormen. De 
landschapsrand kan geoptimaliseerd 
worden om een meer verkoelend  
effect	 te	 genereren.	 Maatregelen	
zijn versterking van de continuïteit, 
inpassing van bomenmassa’s en  
verbetering van de link met het 
bouwweefsel i.f.v. maximale impact 
bij  hittegolfdagen. De integratie van 
waterelementen is een pluspunt. 

Aandachtspunten bij de inrichting van de koelteplekken is een optimale  
bereikbaarheid, voldoende schaduwvormende bomen en het voorzien van 
een rustplek (zitbank). Integratie van een waterelement is een pluspunt maar 
kan bij kleine beschikbare oppervlakken ten koste van groen gaan. Evenwicht 
tussen groen en blauw is een noodzaak. 

Naast bovenvermelde groene gordel hebben ook de noordelijke rand van de 
luchthaven en de Arenaweide een potentieel voor meer verkoelende impact 
mits de inrichting ervan aangepast wordt. 



37

BOMENARME WIJKEN VERGROENEN

In wijken zoals Kronenburg, Ten Eekhove, Silsburg en Morckhoven is er weinig 
groen aanwezig. Daardoor treedt in deze wijken niet alleen meer opwarming 
t.g.v.	verzegeling	op,	maar	vindt	er	ook	weinig	afkoeling	plaats.	Een	tekort	
aan vegetatie betekent immers ook minder verdamping. 

I.f.v.	verkoeling	en	het	beperken	van	het	opwarmende	effect	zijn	hier	straten	
met meer groen wenselijk. Meer straatbomen zorgen voor schaduw waardoor 
de temperatuur minder snel zal stijgen. Ze creëren tevens meer aangename 
trajecten om zich doorheen de wijken te verplaatsen. Waar straatbomen  
omwille van dimensies moeilijk in te passen zijn, kunnen groene gevels  
eveneens een positieve bijdrage leveren. Ze beperken ook de opwarming van 
wanden	en	de	reflectie	van	warmte	op	het	publiek	domein.	

Ook in de wijk aan het Wim Saerensplein is er weinig groen aanwezig. 
Maar	 deze	wijk	 profiteert	 van	 haar	 gunstige	 ligging	 t.o.v.	 het	 verkoelende	 
landschap van Ertbrugge. Koele lucht verspreidt zich vanuit het landschap  
over de lagergelegen wijk. Meer strategisch ingeplant groen zou het  
verkoelende bereik van het landschap er wel kunnen verruimen. 

OPWARMENDE ZONES VERMIJDEN

VERWARMING AFBUFFEREN

Deurne omvat enkele zones die sterk verhitten en daardoor een opwarmend 
effect	hebben	op	hun	omgeving.	Dit	zijn	het	bedrijventerrein	aan	het	Albert-
kanaal en het gebied van de stelplaats aan de August Van de Wielelei. Het 
zijn	zones	waar	veel	verzegeling	aanwezig	is.	Het	opwarmende	effect	zal	het	
meest een rol spelen bij hittegolfdagen, m.a.w. de impact is het grootst op de 
wijken die ten westen van deze zones gelegen zijn. 

De opwarming van 
de woonwijken kan  
beperkt worden door de 
negatieve	 effecten	 van	
naburige opwarmende 
zones tegen te gaan. 

In het geval van Kronenburg heeft de verhoogde berm van de ‘brug van den 
azijn’	al	een	gunstige	invloed,	maar	een	bijkomende	groene	buffer	kan	t.o.v.	
het	 bedrijventerrein	 een	 neutraliserend	 effect	 hebben.	 Daarnaast	 zijn	 ook	 
bronmaatregelen nodig. M.a.w. een gedeeltelijke ontzegeling van de  
bedrijfspercelen is wenselijk om de opwarming te beperken. Ontzegeling in 
het	bedrijventerrein	heeft	niet	alleen	een	gunstig	effect	op	de	naastgelegen	 
woonwijk maar creëert ook een aangenamer werkklimaat voor de  
werknemers van de bedrijven zelf. In het geval van de stelplaats bevindt zich 
nu	al	een	groene	buffer	tussen	de	verwarmende	zone	en	de	woningen.	Hier	is	
vooral inzetten op ontharding van belang. 

MICRONETWERKEN UITBOUWEN

GROENE WIJKEN KOESTEREN

Rond of nabij de landschappen en enkele parken bevinden zich wijken met een 
groen karakter. In Zwarte Arend, Bosuil, Boekenberg, Unitas en Langbaan-
velden - Waasdonk worden de bouwblokken bijna allemaal gekenmerkt door 
interne groene tuinzones, voortuinstroken in heel wat straten en veel bomen 
op	zowel	privaat	als	publiek	domein.	Het	hitte-eiland-effect	blijft	er	beperkt.	
Deze wijken verruimen de verkoelende invloed van de groengebieden waar ze 
naast gelegen zijn. 

Groen zorgt er voor meer schaduw en meer 
verdamping. Behoud van groene tuinen, voor-
tuinen	en	 straatprofielen	 is	 er	belangrijk	om	
de stedelijke opwarming blijvend te beperken. 
Er wordt ingezet op maximale vrijwaring van 
bestaand groen en waar mogelijk uitbreiden 
van groene plekken. Het bomenbestand blijft 
behouden en indien nodig vervangen door 
evenwaardige of duurzamere soorten. 

TRAGE ROUTES VERFRISSEN

In de grijze wijken zorgt het ontbreken van straatbomen voor hittestress bij 
verplaatsingen. Straten zonder schaduwvormende bomen zijn tijdens hitte-
golfdagen minder aantrekkelijk. 

Doorheen Deurne loopt een heel netwerk van 
fiets-	en	wandelroutes.	Bij	de	inrichting	van	deze	
trajecten wordt prioritair extra aandacht besteed 
aan het comfort i.f.v. hittestress. Bomen zijn een 
meerwaarde als ze zodanig ingeplant worden 
dat	hun	schaduw	op	voet-	en	fietspaden	beland.	
Streefpercentages beschaduwing zijn in deze  
trajecten nuttig. Vooral trajecten die groene  
plekken onderling verbinden zorgen voor een  
betere bereikbaarheid van de koele plekken in de 
wijken. Een vaak gehanteerde richtlijn (13) is een 
beschaduwing van 50% binnen de 15 jaar na de 
herinrichting van het publiek domein. 

(13)   Levendig Landschap, 2017, p 43
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Water
RIVIEROVERSTROMING BEHEERSBAAR MAKEN

Deurne ligt in de vallei van het Groot en het Klein Schijn. De omgeving is er 
dus van nature waterrijk. Dat uit zich vandaag nog steeds in delen van het dis-
trict waar regelmatig wateroverlast optreedt. Het Groot Schijn stroomt door 
het Rivierenhof. Ter hoogte van Ruggeveld voegt de Koudebeek zich bij het 
Groot Schijn. Beide waterlopen zorgen voor een continue regulatie van het 
waterpeil in de omgeving. 

Aan de noordrand van Deurne stroomde ooit het Klein-Schijn. Deze waterloop 
is na de ontwikkeling van het Albertkanaal ingebuisd en onderbroken. De 
enige	directe	impact	die	nog	merkbaar	is,	is	het	lagere	topografische	peil	dat	
door de beek werd uitgeschuurd en waarnaar het water uit de omgeving van 
nature toestroomt. 

RUIMTE VOOR OVERSTROMING BESTENDIGEN

Een groot deel van het Rivierenhof fungeert als overstromingsgebied. Ook 
in het Schijntje is er een kleinere zone die overstromingsgevoelig is. In beide  
gevallen gaat het over onbebouwde ruimte en is er dus minder materiële 
schade wanneer de rivier buiten haar oevers treedt. 

In	het	verleden	werd	de	vrije	ruimte	van	waterlopen	ingeperkt	en	het	profiel	
kunstmatig vernauwd. In de toekomst is het wenselijk de rivier terug zoveel 
mogelijk een natuurlijke bedding te geven. Dit is niet alleen voor de water- 
huishouding gunstig, maar creëert ook meer mogelijkheden voor natuur,  
beleving en verkoeling. 

In Boterlaar werd recent met een  
inrichtingsproject d.m.v. wadi’s al  
meer ruimte voor water gecreëerd in de 
groene beekvallei. Het is een voorbeeld 
hoe ook op andere plekken groen en 
blauw elkaar kunnen versterken. O.a. 
ter hoogte van het Schijntje zijn nog  
optimalisaties via inrichting mogelijk. 

Bij een herinrichting van het Schijntje i.f.v. meer ruimte voor de rivier, kan 
ook een koppeling gemaakt worden met de omgeving. Ter hoogte van St.-
Fredegandus vormt de Lakborslei een lokaal verzamelpunt voor water vanuit 
de wijk. 

BUFFERRUIMTE BIJCREËREN

Zowel op het Groot als het Klein Schijn zijn pompinstallaties aanwezig of  
gepland om het water van de waterlopen in het Albertkanaal over te pompen.  
Bij dergelijke pompen is er steeds een risico dat de installatie faalt op  
cruciale momenten. In dit geval zijn zowel de wijk Ten Eekhove als het  
bedrijventerrein aan het Albertkanaal gevoelig voor mogelijke overstroming 
bij een pompuitval. 

Kronenburg ligt naast het voormalige traject van het Klein Schijn en zowel de 
woonwijk als het bedrijventerrein zijn gevoelig voor overstroming. In dit geval 
gaat het over bebouwing en is er dus wel regelmatig risico op schade. 

Ter hoogte van Kronenburg  
ontbreekt groen om water op een 
duurzame manier op te vangen. 
In deze wijk wordt gezocht naar 
nieuwe groene ruimte, die multi-
functioneel ingezet kan worden.  
Ze dient te zorgen voor de  
nodige	 bufferruimte	 nabij	 de	
nieuwe pomp aan het Albert- 
kanaal om in het geval van  
calamiteiten de wateroverlast 
zowel t.a.v. de woonwijk als het  
bedrijventerrein te kunnen  
beperken. 

Verschillende opties zijn mogelijk, elk met andere voor- en nadelen. In elk 
geval	ligt	een	nieuwe	groene	bufferruimte	het	best	aan	de	oostzijde	van	de	
buurt omdat deze het laagst gelegen is en het water er van nature makkelijk 
naartoe stroomt. 
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BUFFER- EN INFILTRATIEZONES INSCHAKELEN

Er zijn heel wat straten in Deurne die ook met wateroverlast te maken krijgen, 
maar deze hangt niet samen met de waterlopen. Het gaat dan over water 
dat uit de riolering omhoog komt. Dit is het geval in Ter Rivieren, Kronen-
burg, Morckhoven, Arena en Drie Koningen. Het zijn meestal plekken waar de  
riolering het natuurlijke reliëf niet volgt. Het water komt bij hevige regen-
val in buizen met een te vlak verval terecht waardoor het minder makkelijk  
afstroomt en voor wateroverlast in de straten zorgt. 

ZONES ACTIVEREN I.F.V. WATEROVERLAST

Vandaag zijn er enkele groene plekken in Deurne waarin al water aanwezig 
is. In het Bisschoppenhofpark, Bosuil, Ertbrugge, Rivierenhof, Ruggeveld 
en Boekenbergpark zijn er vijvers of grachten te vinden. Recent werd ook in  
Eksterlaar een waterelement voorzien. Deze groene plekken spelen een rol 
in de waterhuishouding van Deurne en moeten duurzaam behouden blijven. 

Ook de andere groene plekken, waarin geen zichtbaar water aanwezig is, zijn 
belangrijk	voor	de	waterhuishouding.	Groen	laat	immers	infiltratie	van	water	
toe. Bovendien hebben sommige groene plekken ook een groter hydrologisch 
potentieel dan er momenteel door hun huidige inrichting wordt benut. Daar-
om is het belangrijk ook alle andere groene plekken in Deurne te behouden 
en beschermen. Sommige gebieden staan onder bebouwingsdruk, zoals de 
Arenaweide, Gallifort en Silsburg. 

De bestaande groenzones 
ter hoogte van Gallifort, 
het Schijntje, Arenaweide,  
Silsburg en de luchthaven  
worden geactiveerd als  
waterbuffers.	Het	 zijn	 groene	
plekken die door hun lokale 
lagere ligging in aanmerking 
komen om water naartoe te 
laten	 vloeien,	 te	 bufferen	 en	
vertraagd af te voeren. 

GROENBLAUWE NETWERKEN INTEGREREN

In de wijken Kronenburg, Ten Eekhove en Ter Rivieren in Deurne-Noord 
is het wenselijk het water al op straatniveau op te vangen zodat het niet  
onder de grond verdwijnt maar mee in het natuurlijke systeem kan  
ingebracht worden. 

Het teveel aan water wordt dan naar 
bestaande of nog te activeren groene 
bufferzones	geleid.	Daardoor	kan	water-
overlast er vermeden worden. 

Ook in de wijken rond de groengebieden Boekenberg, Ter Boelaer,  
Arena, Eksterlaar en Silsburg kunnen de straten in de omliggende wijken met 
een	 groenblauw	 raster	 uitgebouwd	 worden	 en	 op	 bestaande	 bufferzones	 
aangesloten worden. 
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VERBINDEN TOT EEN SAMENHANGEND SYSTEEM

GROENBLAUWE VERBINDINGEN AANLEGGEN

Groengebieden	 inschakelen	 als	 bufferzones	 en	 straten	 groenblauw	 
inrichten	zijn	nuttige	maatregelen	op	zich,	maar	worden	eens	zo	efficiënt	als	
ze verbonden worden tot een integraal systeem. Groenblauwe verbindingen 
voeren het water van de hogergelegen gebieden vertraagd af naar de lagere 
bufferzones.	

In Deurne-Noord hebben zowel de Ter Rivierenlaan als de Merksemse- 
steenweg potentieel om de groenblauwe netwerken in Kronenburg, Ten  
Eekhove	 en	 Ter	 Rivieren	 met	 elkaar	 en	 met	 de	 bufferzones	 in	 Gallifort,	 
Bisschoppenhof en de nieuwe pomp aan het Albertkanaal te verbinden. De 
Merksemsesteenweg vormt zelf een lagere langgerekte kom in het bouw-
weefsel	 en	 fungeert	 dus	 ook	 als	waterbuffer.	Ook	 de	 Lakborslei	 vormt	 een	
verbinding naar het Schijntje. 

In Deurne-Zuid is een mogelijk netwerk complexer. De luchthaven is op 
het hoogste punt gelegen. Van hieruit zijn drie groenblauwe gravitaire  
verbindingen mogelijk naar het Schijnsysteem. Daarbij wordt getracht het 
water zo hoog mogelijk in het systeem in te brengen. Een eerste traject legt 
een link tussen Eksterlaar, Silsburg en Boterlaar en sluit daar op de Koudebeek 
aan. Dit traject heeft prioriteit omdat het een enige mogelijkheid is om de 
naastgelegen watergevoelige wijken te ontlasten. 

Een tweede traject maakt een verbinding tussen Boekenbergpark, Te  
Boelaerpark, Arenaweide en de Herentalsebaan om via Nieuwe Donk in de 
richting van de Koudebeek te stromen. Varianten zijn mogelijk. 

De beide trajecten kunnen een positieve impact hebben in geval van droogte. 
Ze zorgen ervoor dat water meer naar de vijvers in de parken vloeit i.p.v. te  
verdwijnen in het rioleringsstelsel. Een derde traject loopt doorheen  
Borgerhout in de richting van de Ringzone en sluit ter hoogte van de  
Sterckshoflei	aan	op	het	Schijn.	Een	variant	hierop	kan	een	verbinding	 zijn	
naar een doorgetrokken Schijn die gravitair in relatie met de Schelde is  
gebracht, zoals omschreven in het stadsbreed groenplan (14). Het college heeft 
in zitting van 20/4/2018 kennis genomen van een haalbaarheidsstudie over 
deze gravitaire Schijn-Scheldeverbinding en op basis daarvan beslist om deze 
niet te weerhouden in de ruimtelijke plannen en projecten

Alle watergerelateerde problematieken zullen in de toekomst ten gevolge van 
de klimaatverandering nog toenemen. 

TOEVOER GARANDEREN I.F.V. DROOGTE

Een ander aandachtspunt m.b.t. water is de dreiging van droogte. Veel  
oppervlaktewater	 kan	 niet	 meer	 infiltreren	 waardoor	 de	 natuurlijke	 
waterreserves onvoldoende aangevuld worden. Dit leidt lokaal tot droogte 
bij warm weer, zoals al zichtbaar in de vijvers van Boekenbergpark en het  
Rivierenhof. De grondwaterstand is bepalend voor het vegetatietype en 
speelt dus een rechtstreekse rol voor het groenareaal. Indirect is het grond-
water ook belangrijk voor de stadsbewoner: het is een bron voor drinkwater- 
bevoorrading. 

Rond of nabij de groen- 
gebieden in Deurne-Zuid 
bevinden zich buurten 
met een groen karakter. 
In Boekenberg, Unitas,  
Kriekenhof en Langbaan-
velden - Waasdonk worden 
de bouwblokken nog bijna 
allemaal gekenmerkt door 
interne groene tuinzones, 
voortuinstroken en veel 
bomen op zowel privaat als 
publiek domein. 

In	 deze	 buurten	 is	 er	 meer	 infiltratie	 en	 verdamping	 van	 water	 mogelijk	
dan in de wijken waar weinig groen aanwezig is. Het behoud van groene 
tuinen,	 voortuinen	en	 straatprofielen	 is	 er	 belangrijk	 om	het	 infiltratie-	 en	 
verdampingspotentieel te vrijwaren. Er wordt ingezet op maximale  
verankering van bestaand groen en waar mogelijk het uitbreiden van groene 
plekken.	 Infiltratiemogelijkheden	 worden	 er	 gemaximaliseerd.	 Enkele	 van	
deze	 buurten	 liggen	 topografisch	 strategisch	 om	 de	 aanvoer	 van	 water	 te	 
garanderen naar de lagergelegen vijvers en groengebieden die door droogte 
bedreigd worden. 

(14)   Levendig Landschap, 2017, p 234
De gravitaire Schijn betekent vooral voor de kernstad een cummulatie van positieve effecten d.m.v. één 
ingreep. Voor district Deurne gaat het in de eerste plaats over een efficiëntere regulatie van de waterhuis-
houding (o.a. meer gegarandeerde buffercapaciteit en waterveiligheid). De overige positieve effecten van 
dit voorstel voor de groenstructuur zijn hier eerder beperkt. 
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Synthese
In de synthesekaart worden de vier thema’s op elkaar gelegd en ontstaat  
een beeld waarin de prioriteiten voor het district Deurne zichtbaar worden.  
Op	 specifieke	 locaties	 komen	 de	 thematische	 problematieken	 samen	 en	 
kunnen oplossingen gebundeld worden in drie soorten bouwstenen: plekken, 
schakels en rasters. 

PLEKKEN

01_  Strategische sites in 
 Kronenburg / Ten Eekhove

In Kronenburg en Ten Eekhove 
zijn nieuwe groene plekken  
nodig om groentekorten op te 
lossen. Deze plekken spelen 
ook een rol in de vervollediging 
van het ecologisch netwerk, de  
verkoeling van deze wijken en 
opvang van waterpieken. 

02_  Een parkstrip in Ter Rivieren
In Ter Rivieren zorgt een 
nieuwe groene plek voor een  
recreatieve en ecologische stap-
steen tussen Rivierenhof en 
Bremweide. Extra groenmassa 
brengt tevens meer verkoeling. 

03_  Een groen bouwblok in 
 Morckhoven

Een groot bouwblok vormt een 
barrière tussen bouwweefsel en 
Rivierenhof. In de kern van het 
bouwblok is veel open ruimte 
aanwezig die als verbinding zou  
kunnen fungeren. Er zijn  
potenties om de samenhang te 
vergroten en de barrièrewerking 
op	te	heffen.	

04_  Extra koelteplekken in 
 Deurne-Noord

In de wijken Expo en Venneborg  
zijn er zones waar weinig 
groen aanwezig is. Door kleine  
plekken te introduceren wordt 
het netwerk van koele plaatsen 
in het weefsel vervolledigd. De 
focus ligt op het creëren van 
schaduwrijke rustzones. 

SCHAKELS

06_  Een beleefbare oostrand
In zuidelijke oostrand zijn versnipperde groene plekken 
aanwezig. Door te werken op onderlinge samenhang kan 
de groenstructuur gedefragmenteerd worden. Een groter 
beleefbaar	geheel	biedt	meer	kwaliteit	en	functionaliteit.	

05_  Corridor tussen Ertbrugge, Schijntje en Groen Hart
Tussen de grotere groengebieden ligt een stenige zone. 
Degraderende sites bezitten potenties om nieuwe groene  
oases te creëren. De opeenvolging ervan vormt een  
groene corridor doorheen het weefsel. 
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07_  Een padennetwerk in Deurne-Zuid
De parken worden verbonden tot een samenhangend  
attractief geheel van zuid naar noord. De nadruk ligt 
op connecteren van bestaand groen met aandacht voor 
zacht weggebruik, ecologie en vertraagde waterafvoer. 

08_  Een continue luchthavenrand
Er worden connecties gezocht tussen groene snippers 
in het bouwweefsel en rafelige groene plekken in de  
luchthavengrens zelf. Doel is een verbinding vanuit de 
open ruimte in Borsbeek naar het centrum van de stad. 

09_  Linken tussen wijken en parken
Het groen van Bremweide, Ertbrugge, het Schijntje,  
Rivierenhof, Silsburg en Te Boelaerpark wordt  
doorgetrokken in de wijken door aangename trajecten 
naar de toegangen. Trage wegen zijn dragers van het 
groene netwerk. 

RASTERS

10_  Ontzegeling in kritische wijken
In Kronenburg, Ten Eekhove, Ter Rivieren 
en Morckhoven wordt een micronetwerk  
van groenelementen in de straten  
geïntroduceerd. De nadruk kan zowel op 
groenbeleving, vertraagde waterafvoer 
als schaduwvorming liggen.  

11_  Uitwaaierend groen rond parken
Rond Bremweide, Ertbrugge, Silsburg, 
Arenaweide en Boekenbergpark wordt 
het groen maximaal in de straten door-
getrokken zodat deze groene plekken 
verruimd worden. Dit komt verkoeling, 
natuur, water of recreatie ten goede. 

12_  Vergroening van dens weefsel
In het dorpscentrum en bedrijventerrein 
aan het kanaal is amper groen aanwezig.  
I.f.v. verkoeling worden straten en  
gebouwen vergroend en terreinen  
ontzegeleld waar mogelijk. 

13_  Verduurzaamde groene wijken
Kriekenhof, Langbaanvelden en Zwarte 
Arend worden gekoesterd. De groen-
elementen worden er in stand gehouden  
en waar het kan wordt extra groen  
geïntroduceerd. Indien nodig worden  
groenelementen vervangen door  
dezelfde of duurzamere typen. 

14_  Basisgroen in elke straat
Zicht op groen heeft positieve impact op 
de gezondheid van de stadsbewoner en 
draagt aanzienlijk bij tot de beeldkwaliteit 
van een straat. In elke straat wordt een 
minimum aan groenelementen voorzien  
zodat elke Deurnenaar in zijn straat  
uitzicht heeft op groen. 

Plekken
Plekken zijn locaties waar de nadruk ligt 
op de aanwezigheid van een voldoende 
massa bestaand of nieuw te voorzien 
groen	om	de	leefkwaliteit	te	verbeteren	of	

hiaten in degroenstructuur op te vullen. 

Schakels
Schakels zijn verbindingen tussen groene 
plekken onderling of tussen wijken en 
groene plekken. Ze zorgen voor een  
samenhangende groenstructuur en zijn 
cruciaal voor de realisatie van de groene 

loper. 

Rasters
Rasters zijn groene micronetwerken die 
in wijken versterkt of geïntroduceerd  
worden.	 Ze	 zorgen	 voor	 een	 fijnschalige	 
permeabiliteit van bouwweefsel en  

creëren zachte linken. 




