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Kerkeveld 
vandaag

Kerkeveld is een stedenbouwkundige 
mengeling van enerzijds ééngezins-
woningen, die gebundeld in enkele 
straten op het Bisschoppenhofpark  
uitgeven. Anderzijds omvat het  
districtsdeel enkele hoogbouwtorens  
die rond de open groene ruimte 
Bosuil ingeplant zijn.
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LEVENDIG LANDSCHAP  
Het Glacis van Ertbrugge is één 

van de 14 landschappen die in het 
stadsbrede groenplan werden 

weerhouden als groene hoofdstructuur 
van de stad. Het gebied rond Bosuilstadion 
werd geselecteerd als een recreatiecluster. 

T.h.v. Kerkeveld is het verbeteren van 
de verbinding tussen Bremweide 

en Bisschoppenhofpark 
een opportuniteit. 
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Enkele straten hebben vanuit de riolering te kampen met  
wateroverlast. Overstromingsrisico is er in de woonwijk niet. 
Kerkeveld warmt op (12°C > Antwerps gemiddelde) en koelt ‘s 
nachts in verhouding weinig af (<4°C). Vanuit de Bremweide 
wordt koele lucht via Gallifort en het Bisschoppenhofpark in het  
districtsdeel aangevoerd. Rond deze groengebieden ligt de 

temperatuur lager. Kerkeveld is gebaat bij ontharding en maximalisatie 
van de koeltestroom. (Analysenota, 2018, p80-81)

In Kerkeveld zijn er geen nieuwe groene plekken nodig. Voor de 
invulling van groentekorten zijn vooral betere verbindingen met 

de Bremweide relevant. Een continue groene verbinding vanuit de 
Bremweide naar Bosuil maakt het districtsdeel beter doorsteekbaar 
voor mens en dier. Ook een lokaal betere oversteekbaarheid van de  
Bisschoppenhoflaan heeft een positieve impact. (Visienota, 2019, p14-15)
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Dankzij 3 buurtparken (Bisschoppenhof, Bosuil en Gallifort) heeft  
Kerkeveld voldoende groen per inwoner en komen er ook nauwelijks 
tekortzones voor. De kwaliteit en positieve impact van het bestaande  
groen kan wel nog verbeterd worden door enkele strategische  
ingrepen. 

In Kerkeveld is er vandaag 14,8 m² groen per inwoner. D.i. meer 
dan de minimumnorm (4m²/inw). Beperkte delen vallen wel in  
tekortzones waar er geen bouwblok-, buurt- of wijkgroen is.  
Kerkeveld omvat 65% verharding, 17% publiek groen, 13% groene 
tuinen en 5% groene voortuinen. 
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Kerkeveld 
inspiratiebeeld

1  GALLIFORTPARK
Het bestaande groen in Kerkeveld is niet overal voldoende bereikbaar of  
toegankelijk ingericht. Vandaag vormt de groene plek Gallifort eerder een barrière 
tussen de woonwijk en de Bremweide. Rekening houdend met de bestemming als  
recreatiezone kan een herinrichting van deze site niet alleen de aanwezige  
recreatiecluster opwaarderen maar ook het landschap beter bereikbaar maken. 
Gallifort kan een recreatieve functie combineren met een rol als schakel in het 
groene netwerk van Kerkeveld. Ondersteunende maatregelen zoals het open-
werken van de zone met volkstuinen, het voorzien van een doorsteek door de 
Fabiola-site, het downsizen van de Jan Welterslaan en het vergroenen van de 
woonstraat van Bosuil kunnen samen een robuuste verbinding creëren die het 
Bisschoppenhofpark en Bosuil linken aan de Bremweide. 

Bisschoppenhofpark Gallifort Bremweide

2  KOELE CORRIDORS
Door o.a. meer bomen en water te integreren kan ook het verkoelend vermogen van deze plek verhoogd worden en kan frisse lucht vanuit de  
Bremweide via Gallifort, Bisschoppenhofpark en Bosuil tot in het hart van Kerkeveld gevoerd worden. De verkoelende werking van de Bremweide kan 
nog verder reiken (400 m) door de flankerende straten Bisschoppenhoflaan en Ter Heydelaan aansluitend te ontharden. 

Gallifort BremweideBosuil Fabiola-site

3  POREUS WOONWEEFSEL
Kerkeveld is grotendeels rond het Bisschoppenhofpark georganiseerd, op gronden die  
vroeger tot het kasteeldomein behoorden. Het groen in de bouwblokken aansluitend  
op het park vergroten het Bisschoppenhof zowel visueel als i.f.v. alle positieve  
aspecten die groen kan bijdragen aan dit districtsdeel: koelte, waterregulatie en  
biodiversiteit. Behoud en versterking van groene tuinen en voortuinen kan deze  
positieve bijdrage te maximaliseren. 

4  BOSUILSTADION
Het gebied rond het Bosuilstadion werd in het  
stadbreed groenplan geselecteerd als recreatiecluster.  
Dat is een zone waarin harde recreatie-elementen 
(sportvelden, volkstuinen,...) op een kwalitatieve  
manier worden geïntegreerd in het landschap. Naast 
het stadion zelf maken ook Gallifort en de zone met  
bestaande volkstuinen hiervan deel uit. Maximale  
doorwaadbaarheid, draagkracht en beleefbaarheid zijn 
aandachtspunten bij aanpassingswerken. 
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BIODIVERSITEIT  
Kerkeveld sluit aan bij het Glacis van Ertbrugge. De 
Bremweide is daarin een ecologisch kerngebied. In dit  
landschap zijn bos/park en grasland dominant. Er komt ook 
heidehabitat voor. 

De waardevolle soorten uit dit landschap zullen zich tussen 
minder makkelijk in het stenige woongebied verplaatsen. De 
meeliftende en de stadspecifieke soorten, zoals bijen, egels,  
mezen en merels, zullen zich wel in het bouwweefsel  
begeven. Groene tuinen en microgroen zijn nuttig als  
trajecten waarlangs ze doorheen het bouwweefsel migreren.  

1

3

2

2
3

4

Zoekzone groene verbinding

Potentie groene tuinen

Zoekzone groene doorsteek

Potentie groene woonstraat

Potentie groene voortuinen

Zoekzone nieuw park

Zoekzone open waterbuffer

Detail inspiratiebeeld 



96  | LEESWIJZER: Alle voorstellen en kaarten in deze fiche fungeren als inspiratie voor individuele initiatieven, publiek domein- en stadsontwikkelingprojecten. Ze zijn richtinggevend en dienen afgetoetst en geïntegreerd te worden met andere sectorale criteria. |

Kerkeveld
ideeën voor een verkoelende Bremweide

A  GALLIFORTPARK °C 1?

Groot open gebied in gebruik als hondenloopzone. Tijdelijk  
ingenomen door school en sportballon. Na herlocalisatie school 
en sporthal op de naastgelegen Fabiolasite komt ruimte vrij om  
een groene verbinding tussen de Bremweide, Bisschoppenhofpark 
en de Bosuil te realiseren. 

A1  Door combinatie van recreatie-activiteiten met doorwaadbaar 
groen en water kan de plek opgewaardeerd worden tot park 
en recreatiecluster. Daardoor kan ze  bijdragen aan verkoeling, 
biodiversiteit en waterveiligheid. 

B  DOORSTEEK FABIOLA 1? °C

Site met werkplaatsen en kantoren van Fabioladorp. Deel  
terrein werd aangekocht i.f.v. bouw nieuwe school en sporthal. De 
site vormt een rechtstreekse link tussen Gallifort en Bosuil. Vandaag 
volledig afgesloten en ondoorwaadbaar. 

B1  Door het inrichten van een doorsteek doorheen de site kan een 
missing link in het traag netwerk opgelost worden en bestaande 
groengebieden met elkaar verbonden 
worden. Minimale wensbreedte 
doorsteek bedraagt 10m. 

C  VOLKSTUINEN 1°C?

Cluster versnipperde volkstuinen ter hoogte van de ingang van de  
Bremweide. Deels private gronden, deels stadsgrond. De geprivatiseerde  
volkstuinen vormen een onderbreking in de verbinding tussen de  
Bremweide en Gallifort. Door de lage ligging heeft de plek waterbufferend 
potentieel. 

C1  Door de volkstuinen (deels) te herlokaliseren (al dan niet in programma 
Gallifort) kan de groene verbinding vrijgemaakt worden. 

C2  Inrichting van de site als open parkdeel creëert een attractieve 
toegang naar de Bremweide. 

D  OVERSTEEKPUNTEN °C 2?

De Jan Welterslaan vormt een paralleltraject met de Gallifortlei 
tussen de Ter Heydelaan en de Bisschoppenhoflaan. Daardoor 
wordt de groene verbinding twee maal doorsneden door een  
verkeersbarrière. De Gallifortlei ontsluit verschillende adressen, 
maar de Jan Welterslaan heeft enkel voor het Bosuilstadion een 
ontsluitende functie. De barrièrewerking van de Jan Welterslaan 
kan worden beperkt door ze af te bouwen tot louter toegang tot 
het stadion. Daardoor is er geen permanente verkeersstroom 
meer. Ter hoogte van de aansluiting met de Bremweide kan een 
oversteekplaats worden geaccentueerd. 

De Bisschoppenhoflaan is één van de grotere invalswegen door  
Deurne. Ter hoogte van de Bremweide vormt ze een barrière  
waardoor de bewoning aan de overzijde in wijk-, buurt- en  
bouwblokgroentekortzones ligt. Door een veilige en zichtbare  
oversteekplaats te organiseren kan de barrière geminimaliseerd 
worden. 

D1  Herinrichting Jan Welterslaan met oversteekplaats tussen 
Bremweide en Gallifort kan het groene netwerk versterken. 

D2  Inrichting van een oversteekplaats op de 
Bisschoppenhoflaan kan groentekortzones oplossen. 

°C 2?E  WOONSTRAAT BOSUIL

Bestaand profiel Bosuil Illustratief schema E1Verbindende straat tussen Gallifort en Bosuil. Straatprofiel 10m 
breed met aan één zijde woningen. Andere zijde parking met haaks 
parkeren. Geen publieke groenelementen aanwezig. 

E1  Vergroenen van het straatprofiel kan positieve impact hebben 
op beeldkwaliteit en verkoeling. Vergroening van de parking 
kan het effect versterken. Rekening houdend met de parkeer-
balans, kan optioneel verplaatsen van de parking naar elders 
in de omgeving ruimte creëren voor extra groen.

F  KOELE ASSEN ? °C 3

Verkeersassen door Deurne-Noord met matig groene inrichting. In het breed wegprofiel (respectievelijk 32m en 40m) is, rekening houdend met de  
verkeersfunctie, ruimte om de inrichting te optimaliseren i.f.v. verkoeling. Door aansluitend op de Bremweide te ontharden en schaduwbomen te  
voorzien kan de koelte uit het landschap dieper in het woonweefsel doorgetrokken worden. Effect mogelijk tot 400m afhankelijk van de maatregelen. 

F1: Vergroening straatprofiel Ter Heydelaan kan bijdragen tot verkoeling. Daarbij voorkeur voor maatregelen aan noordzijde van straatprofiel, 
onmiddellijk aansluitend bij de Bremweide. 

F2: Vergroening straatprofiel Bisschoppenhoflaan kan bijdragen aan verkoeling. Daarbij voorkeur voor maatregelen aan zuidzijde van straatprofiel, 
onmiddellijk aansluitend bij de Bremweide.
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Kerkeveld
ideeën voor een poreuze wijk

0,1 ha

+ °C 2?A  BOUWBLOKPARK

Illustratief schema
zoekzone groen

Braakliggend hoekperceel met aansluitend een overmaat aan  
verhard publiek domein. Complementaire ligging t.o.v.  
bestaande groene plekken i.f.v. invulling tekortzone. 

A1  Vergroenen publiek domein (1a) kan opwarming beperken.
A2  Uitbreiden groen met 

privaat perceel (1b) kan 
een nieuw bouwblokpark/
koelteplek creëren en zo
een groentekortzone 
oplossen. 

D  CENTRUM BOSUIL °C 3?

Site met veel verharde oppervlakte en ondoorsteekbaar. Het  
terrein vormt een barrière tussen Bosuil en Gallifort.  
Verhardingen beperken de onderlinge connectie tussen de 
groengebieden, het afkoelend en infiltrerend vermogen.  
Ontharding bij deze kwetsbare functie kan bijdragen aan de  
klimaatmittigatie in dit districtsdeel. 

D1  Ontharden van de site kan het infiltratie- en verkoelend 
vermogen van het terrein helpen vrijwaren. 

B  VOORTUINEN °C 3?

43%

28%

29%
groen

75%

vehard

2,5 ha

3,3 ha

Bisschoppenhofpark

tuinenvoortuin tuinen voortuin

Alle straten rond Bisschoppenhofpark hebben voortuinstroken. 
Samen met private tuinen zorgen ze voor de verweving van de  
publieke parken. In heel wat straten zijn de voortuinstroken  
bedreigd door een verhardingstendens. Voortuinen kunnen het 
groen micronetwerk ondersteunen. Verzegeling ondermijnt het 
afkoelend en infiltrerend vermogen.

Ontzegelen en vergroenen van 
voortuinen kan in Kerkeveld 
nuttig zijn i.f.v. de ecologische 
permeabiliteit en verkoeling. 
Vandaag is 43% voortuinstroken 
groen. Er kan nog 3,3 ha groen 
bijkomen door de overige 57% te 
ontharden. 

B1  Eigenaars stimuleren en ondersteunen om resterend groen 
te behouden en grijze voortuinen terug te vergroenen helpt 
klimaat en stedelijke natuur te versterken. 

C  TUINEN

7,8 ha

5,9 ha

57%

9%

34%
tuinen

verhard

gebouw

°C 3?

Bouwblokken met groene tuinzones en op sommige locaties 
open verbindingen tussen het park en andere groene plekken. 
In heel Kerkeveld is 57% van de binnengebieden nog groen. 
Het behoud van de tuinen rond het park is zowel door hun 
ligging als i.f.v. het private groenaandeel belangrijk. Tuinen  
kunnen het ecologisch micronetwerk ondersteunen en  
positief bijdragen aan het klimaat. Opdeling in individuele  
tuinen en een gesloten bebouwingsschil beperken de  
doorwaadbaarheid i.f.v. soorten. 

Bouwblokken ontpitten en  
vergroening van strategische  
sites kan 5,9 ha extra groen  
opleveren, m.a.w. evenveel als 
de oppervlakte van een wijkpark. 

C1  Eigenaars stimuleren en ondersteunen om groene tuinen en 
waardevolle bomen te behouden, tussenliggende tuin- 
afsluitingen te beperken of faunavriendelijke varianten toe 
te passen en openingen in de bouwschil te behouden of uit   
te breiden kan migratiemogelijkheden voor fauna en  
verkoeling bevorderen. 

E  GROENE EILANDEN 3? °C

Parkeerpockets met maximale verharding. Inname publiek  
domein beperkt verblijfskwaliteit en verkoelend potentieel. 

E1  Vergroenen van de parkeerpockets (groene ondergrond + 
bomen) kan, rekening houdend met de parkeerbalans, een 
positief verkoelend effect hebben. 

F  GEBOUWGROEN 3? °C

Volledige wijk met deels 20e eeuwse rijwoningen en deels  
campusbebouwing. Ontbreken van microgroen ondermijnt 
beeldkwaliteit, doorwaadbaarheid en klimaatresistentie. 

G1  Toepassen van microgroen (groene gevels, groene daken, 
groenslingers, tegeltuinen,...) kan bijdragen tot de  
beeldkwaliteit van Kerkeveld, de opwarming er beperken en 
overtollig water beter lokaal vasthouden. 
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Montevrain Park, Parijs

Kerkeveld 
inspiratieprojecten

verkoelende Bremweide
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groene plekken verbinden

groen door ontharding

groen en blauw in tuinen
groene gevels

Lorca Square, 
Salobrena

Groene gevel, Antwerpen

Regentuin, Chelsea

project winwin 
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Fenham pocketpark, Newcastle


