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Ten Rivieren / Expo 
vandaag

Ter Rivieren/Expo omvat 20e eeuwse  
uitbreidingen van het historische  
dorpscentrum. Het districtsdeel is  
georganiseerd rond 2 assen die het  
Rivierenhof en de Bremweide met elkaar  
verbinden: de Gallifortlei en Ter Rivierenlaan. 
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K Binnengebied garageLEVENDIG LANDSCHAP  
De Schijnvallei en het Glacis 

van Ertbrugge maken allebei deel 
uit van de 14 landschappen die in het 

stadsbrede groenplan werden 
weerhouden als de groene hoofdstructuur 

van de stad. Ter hoogte van 
Ter Rivieren/Expo kan 
het verbeteren van de 

toegankelijkheid van beide 
landschappen een 
meerwaarde zijn. 
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Ter Rivieren/Expo heeft vanuit de riolering te kampen met  
wateroverlast. Overstromingsrisico vanuit het Schijn is er niet. 
Het districtsdeel warmt op (11°C > Antwerps gemiddelde) op 
en koelt ‘s nachts weinig af (<4°C). Nabij het Rivierenhof en  
begraafpark St-Fredegandus is er lokaal meer afkoeling. Stenige 
oppervlakken houden de warmte langer vast. Ter Rivieren/Expo 

is gebaat bij ontharding en meer groen in het centrale deel. 
(Analysenota, 2018, p68-69)

Nieuwe groene plekken kunnen in het centrale deel voor de  
invulling van de groentekorten zorgen. Ook meerdere 

koelteplekken zijn welkom. Een continue groene verbinding tussen  
Bremweide en Rivierenhof maakt Ter Rivieren/Expo beter  
doorsteekbaar voor mens en dier, net als vergroening van het dens 
weefsel op locaties die ondersteunend aan deze verbinding werken of 
waar micronetwerken aanwezig zijn. (Visienota, 2019, p14-15)
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Ter Rivieren/Expo ligt weliswaar tussen 2 grote landschappen, maar 
in het districtsdeel zelf is er enkel kleinschalig groen aanwezig. Dit ligt 
verspreid in enkele groene sproeten en langs de assen die Ter Rivieren/
Expo doorsnijden en begrenzen. Een logische samenhang of structuur 
ontbreekt. 
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In Ter Rivieren/Expo is er 5,9 m² groen per inwoner. D.i. net meer 
dan de minimumnorm (4m²/inw). Maar er zijn ook grote tekort-
zones waar er geen bouwblok- of buurtgroen is. Deze zones vallen 
buiten het bereik van de grote groengebieden. Het districtsdeel 

bestaat uit 69% verharding, 8% publiek groen, 20% groene tuinen en 
3% groene voortuinen. 
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Ten Rivieren / Expo 
inspiratiebeeld

1  GROENE AS TER RIVIERENLAAN
De Ter Rivierenlaan verbindt het Rivierenhof en de Bremweide. De straat wordt nu al gekenmerkt door majestueuze  
bomenrijen. Maar er is ook een groot aandeel verharding aanwezig, waardoor de potentiële groene as nog niet helemaal 
tot zijn recht komt. De laan is vandaag eerder een verkeers- dan verblijfsruimte. Door het brede profiel op twee locaties 
te benutten als verblijfsplek (> 0,5 ha) kan de buurttekortzone hier opgelost worden. De twee zoekzones situeren zich  
ten noorden en ten zuiden van de St-Rumolduskerk. De nieuwe groene plekken vervullen ook een rol als stapstenen  
(0,5 ha): ze versterken de verbinding tussen de landschappen. Door in het laanprofiel ruimte te voorzien om water aan 
de oppervlakte af te voeren kan de rioolwaterproblematiek in dit districtsdeel opgelost worden. De noordzuid-oriëntatie 
maakt dat de Ter Rivierenlaan t.a.v. het bouwweefsel minder afkoelend potentieel heeft, maar ze vormt niettemin een 
koele route voor zacht verkeer tussen de twee landschappen en doorheen Ter Rivieren/Expo. 

Ter Rivieren - Noord Ter Rivieren - ZuidSt-Rumoldus

2  GROENE LOPER NAAR GALLIFORT
Ter hoogte van de Ter Heydelaan raakt het landschap van Ertbrugge/Bremweide aan Ter Rivieren/Expo. Door de 
groene as van de Ter Rivierenlaan over de Ter Heydelaan door te trekken kan letterlijk een groene loper naar het 
landschap uitgerold worden. Dat is niet alleen voor de continuïteit van de groenstructuur een meerwaarde, maar 
het kan ook voor het watersysteem van dit districtsdeel nuttig zijn. Hoewel de Ter Rivieren/Expo eerder hoog  
gelegen is, komt er toch wateroverlast in heel wat straten voor. Deze hangt samen met het rioleringssysteem, dat 
het natuurlijke reliëf niet volgt. Het te vlakke systeem zorgt voor te weinig afvoer. In de Ter Rivierenlaan is er wel 
voldoende ruimte om het water aan de oppervlakte te houden en volgens het reliëf af te voeren. Vanuit de laan kan 
overtollig water gravitair verder afgevoerd naar een nieuwe waterbuffer ter hoogte van Gallifort. Deze ligt in een 
natuurlijke kom en lager dan de wijk. 

3  GROENE LUSSEN 
In TerRivieren/Expo zijn acht kleine open ruimten aanwezig, waarvan er zeven plekken  
voldoende verblijfskwaliteit hebben om als bouwblokgroen te functioneren. Enkel het  
Baron Leroyplein is alleen maar kijkgroen. Zes van de bestaande groene plekken kunnen 
verder uitgebreid worden door ontharding. Het zijn vaak eiland-plekken met een overmaat 
aan verharding errond. In de Gallifortlei en Clara Snellingstraat zijn er nog twee plekken die  
onthard en vergroend kunnen worden. Samen met de te ontwikkelen buurtparken in de  
Ter Rivierenlaan zelf, vormen de groene bouwblokplekken drie micronetwerken in dit  
districtsdeel. Door woonstraten zoals o.a. de Boshove-, Baron Leroy- en Palinckstraat een 
groener profiel te geven, kunnen drie groene lussen ontstaan die opgehangen zijn tussen 
de bestaande assen Frank Craeybeckxlaan, Gallifortlei en Venneborg - Alfons Schneiderlaan. 
Deze kunnen lokaal voor verkoeling en doorwaadbaarheid zorgen. De lus in het deel Expo is 
ook relevant i.f.v. lokale waterafvoer en -buffering. 

4  AANVULLENDE SPROETEN 
Aan de kop van de Frank Craeybeckxlaan en ter hoogte 
van de St-Pauluskerk ontbreken nog koelteplekken in  
het weefsel. Op deze locaties kunnen bijkomende  
groene sproeten gecreëerd worden door ontharding 
van publiek domein en integratie van percelen. Deze 
plekken kunnen tussenliggende verbindingen vormen 
naar de groenstructuren in aangrenzende wijken zoals 
het St-Fredegandusbegraafpark in Dorp en de groene 
slinger Gryspeer - Berlaimont in Ten Eekhove/Conforta. 
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BIODIVERSITEIT  
De Schijnvallei en Glacis van Ertbrugge omsluiten de wijk Ter  
Rivieren/Expo. Rivierenhof en Bremweide zijn ecologische 
kerngebieden. In beide landschappen zijn bos/park en grasland 
dominante habitats. 

De waardevolle soorten in deze landschappen zullen zich  
tussen beide gebieden verplaatsen, net als de meeliftende en 
stadspecifieke soorten zoals bijen, egels, mezen en merels. Als 
meest directe verbinding speelt de Ter Rivierenlaan hierin een 
rol. Ook groene tuinen en microgroen zijn nuttig als trajecten 
waarlangs ze doorheen het bouwweefsel migreren.  
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Ten Rivieren / Expo 
ideeën voor een groene as Ter Rivierenlaan

°C? 2A  TOEGANG GALLIFORT

illustratief schema A1: 
doorsteek door supermarktsite

illustratief schema A2:
herorganisatie supermarktsite

De doorgang en zichtas tussen de Ter Rivierenlaan en 
Gallifort wordt onderbroken door supermarktgebouw 
en bijhorende parking. Barrière in groen netwerk. 

A1  Inrichten van een minimale doorsteek via parking 
supermarkt kan een voorlopige fysieke trage  
verbinding maken tussen groene as en landschap.

A2  Bij vernieuwing van de supermarkt kan de 
bebouwingsenveloppe geherlocaliseerd worden, 
gekoppeld aan een grondenruil i.f.v. het maximaal 
vrijwaren van de doorsteek en zichtas vanuit de Ter 
Rivierenlaan. 

C  OVERSTEEKPUNTEN °C? 2

Aansluitpunten van de Ter Rivierenlaan op het Rivierenhof en Gallifort (Bremweide). 
De oversteekbaarheid van de beide verkeersbarrières kan nog gefaciliteerd worden 
i.f.v. zacht gebruik en fauna. 

C1  Accentuering van de oversteekplaats door vergroening en doorvoeren veiligheids-
maatregelen kan de verbinding tussen de groene as en de landschappen  
verbeteren. 

D  BUFFERSTRAAT °C? 3

Dit districtsdeel kent wateroverlast vanuit de riolering omdat het gesloten  
systeem afwijkt t.o.v. het reliëf. De laan heeft potentie om als open  
gravitaire waterbuffer de problematiek op te lossen via een koppeling met 
een nieuwe waterbuffer in Gallifort. Vanuit de zijstraten zijn aankoppelingen 
via een bovengronds systeem mogelijk. 

D1  Als in Gallifort een nieuwe waterbuffer ingericht is, kan de integratie
van een lineaire open waterbuffer in de laan de wateroverlast in het 
districtsdeel helpen oplossen. 

E  VOORTUINEN ? 2°C

35%

48%

17%
0,3 ha

0,5 ha

De voortuinstroken in de Ter Rivierenlaan zijn bedreigd door een  
toenemende verhardingstendens. Ontharding kan zich niet beperken 
tot het publiek domein. Voortuinen zijn een essentieel deel van de 
laanstructuur en kunnen hier een ondersteunende rol hebben i.f.v. 
de groene as. Verzegeling ondermijnt het afkoelend en infiltrerend 
vermogen. 

Slechts 35% van de voortuinstroken 
is groen ingericht. De overige 65%, of  
ongeveer 0,5 ha (de grootte van 
een buurtpark), is verhard. Hier kan  
vergroening van voortuinen bijdragen aan 
de verkoeling van Ter Rivieren/Expo en de 
lokale waterhuishouding. 

E1  Eigenaars stimuleren en ondersteunen om resterend groen te 
behouden en grijze voortuinen terug te vergroenen helpt klimaat 
en stedelijke natuur te versterken.  

1°C?B  TWEE PARKSEGMENTEN

Ter Rivierenlaan bestaande toestand

B1: illustratief schema 

B2: illustratief schema

2 x 0,5 ha

Brede laan met grotendeels verhard wegprofiel.  
Aan twee zijden zijn bermen met bomenrij  
aanwezig. Geen overeenstemming tussen de  
inrichting en functionele rol: de laan vervult 
geen bijzondere verkeersfunctie (geen hoofd- of  
buurtstraat), maar de inrichting is wel sterk  
gericht op verzamelen en doorstroming.  
Potenties voor verblijfskwaliteit blijven daardoor  
onderbenut. In combinatie met de nodige  
mobiliteitsruimte is een gefaseerde aanpak  
mogelijk: eerst herschikking straatprofiel met 
parkruimte in het midden, later een verruiming 
van het park naar de randen toe gecombineerd 
met alternatief buurtparkeren. 

B1  Bundeling van twee keer twee 
straatsegmenten met verschuiving van de 
rijweg naar de beide buitenzijden van het  
straatprofiel kan ruimte creëren voor  
verblijfsgroen. Centraal kan een parkzone  
met groene parkeerstroken in de randen  
ingericht worden. 

B2  Uitbreiding van het park naar de randen kan 
het groen verruimen tot twee buurtparken 
(0,5 ha), waarmee de tekortzone opgelost 
kan worden. Door vergroening van de hele  
straatlengte kunnen de twee buurtparken  
verankerd worden in het groene netwerk 
van het district.  
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Ten Rivieren / Expo 
ideeën voor groene lussen Expo, Boshoven en Baron Leroy

A  GROENE PLEINEN

Illustratief voorbeeld Eikblokplein
vandaag

Illustratief voorbeeld Eikblokplein
uitgebreid

3? °C

Pleintjes met deels groene inrichting. Bij het Boshoveplein kan 
ontharding meer ruimte voor groen opleveren. T.h.v. De Wit -,  
Baron Leroy- en Van Craenplein kan, rekening houdend met de 
nodige mobiliteitsruimte, het eilandeffect aan minstens één  
zijde beperkt worden door het versmallen van de rijweg en  
aansluiting te maken bij het bouwweefsel.  

A1  Ontharden en uitbreiden van de bestaande groene plekken 
en het opheffen van het eilandeffect kan meer aangename 
verblijfsruimte creëren voor mens en fauna. 

0,2 ha

+ 2? °CB  BOUWBLOKPARKEN

0,2 ha

0,4 ha

Hoek Frank Craeybeckxlaan vandaag

Illustratief voorbeeld hoek
Frank Craeybeckxlaan vergroend

Parking St-Paulus vandaag

Parking St-Paulus vergroend

Binnengebied Boshovestraat vandaag Binnengebied Boshovestraat vergroend

Sterk verzegelde sites: een straathoek in de Frank  
Craeybeckxlaan, een parking bij de St-Pauluskerk en  
een bedrijfsperceel in een bouwblok in de  
Boshovestraat. Door ontharding en vergroening 
kunnen er nieuwe bouwblokparken/koelteplekken  
ingericht worden.  

B1  Afbraak, ontharden en groen inrichten kan het 
binnengebied transformeren tot bouwblokpark 
(1a). 

B2  Door extra toegangen te creëren naar de 
omliggende straten (1b, 1c en/of 1d) kan het 
park beter bereikbaar gemaakt worden. 

B3  Ontharden en vergroenen van de parking kan, 
rekening houdend met de parkeerbalans, een 
extra koelteplek creëren (2a). 

B4  Ontharden en vergroenen van publiek domein 
kan een nieuwe koelteplek maken (3a). 

B5  Door het groen verder uit te breiden met de 
hoekpercelen kan de plek doorgroeien tot een 
bouwblokpark (3b).

C  WOONSTRATEN 3? °C

Vier woonstraten gelegen tussen de Gallifortlei en de  
Venneborglaan - Alfons Schneiderlaan. Profielen van 12m, 13m 
en 15m breed. Hoofdzakelijk grijze inrichting.

C1  Door de straatprofielen te vergroenen kan, rekening 
houdend met nodige mobiliteitsruimte, de beeldkwaliteit 
en verkoeling versterkt worden. Daarbij voorkeur voor een 
asymmetrisch straatprofiel met schaduwvormend groen 
aan de noordkant. Aansluiting op groene plekken erlangs. 

D  BUFFERSTRATEN 3? °C

Drie straten kunnen lokaal waterafvoer en -buffering opnemen mits  
aansluiting op de bufferplekken in Ten Eekhove. In sommige straatdelen 
zijn er voortuinstroken. 

D1  Door de straten her in te richten kunnen ze bijdragen aan 
watervertraging en verkoeling via schaduwvorming en ontharding.  
In combinatie met nodige mobiliteitsruimte en alternatief  
buurtparkeren, voorkeur voor bermen aan noord- of westkant.  
Vergroenen van voortuinen kan het effect versterken. 

E  GROENE LANEN 3? °C

Ter Rivierenlaan VenneborglaanA. Schneiderlaan

Lanen met bestaand structureel groen: minimaal straatbomen in de  
Alfons Schneiderlaan tot bomenrijke groene berm in de Venneborglaan. 

E1  Behouden en kwalitatief beschermen van het aanwezige groen 
draagt bij aan verkoeling en biodiversiteit. 

F  OVERSTEEKPUNTEN 3? °C

Aansluitpunten tussen groene lussen onderling en met St-Fredegandus 
ter hoogte van de Gallifortlei en de Frank Craeybeckxlaan. Vergroenen 
van de oversteekplaatsen en opheffen van verkeersbarrière kan positief 
bijdragen i.f.v. zacht gebruik en biodiversiteit. 

F1  Accentuering van oversteekplaats door vergroening Frank 
Craeybeckxlaan kan link naar St-Fredegandus verbeteren.

F2  Accentuering oversteekplaatsen door vergroening Gallifortlei kan de 
groene lussen onderling beter met elkaar verbinden. 

G  GEBOUWGROEN 3? °C

Volledige wijk met 20e eeuwse rijwoningen en grijze inrichting private  
open ruimte. Ontbreken van microgroen ondermijnt beeldkwaliteit,  
doorwaadbaarheid en klimaatresistentie. 

G1  Toepassen van microgroen (groene gevels, groene daken, 
groenslingers, tegeltuinen,...) kan de beeldkwaliteit ten goede  
komen, opwarming beperken en het vasthouden van overtollig  
water vergroten.  
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Eva Lanxmeer, Culemborg


