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Tijdens het Over de Ring ontwerptraject zijn er 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Ringzone geselecteerd om in een eerste fase te realiseren. Twee Ringprojecten
‘Bermen van Knoop Zuid tot Lemanstraat’ en ‘Longitudinaal
Ringpark’ vormen de projectcluster ‘Ringpark Groene Vesten’.
De stad heeft de ambitie om een verbindend grootstedelijk
bermenpark in de ringzone te maken dat:
•
de geluidshinder en de luchtverontreiniging van de
infrastructuur in de ringzone vermindert voor de achterliggende woonwijken en parken door middel van grondbermen, geluidsschermen, overkragingen, vegetatie en
andere maatregelen;
•
veilige en royale fiets- en voetgangersverbindingen
biedt in de langsrichting in de vorm van een ontvlecht
ringfietspad;
•
een aaneengesloten water- en energiesysteem draagt
i.f.v. de achterliggende wijken;
•
een ecologische verbinding vormt in de langsrichting en
in de dwarsrichtingen;
•
ingeschakeld wordt als recreatieve ruimte voor de buurt
en stad.

Studio Paola Viganò // Grafton Architects // MAARCH

BUUR // Latz // S333 // Greisch
De jury heeft beslist om Ringpark ‘Groene Vesten’ te gunnen aan
het ontwerpteam BUUR // Latz // S333 // Greisch. Het team stelt
een landschapsproject voor met als voornaamste drijfveer: ruimte
maken voor bewoners en passanten. De realisatie van het eerste
Ringpark wordt een leerschool voor allen: ontwerpers, opdrachtgever, stakeholders en burgers.
De ringzone in dit deel van de stad is een metropolitane ruimte
die evenwel bestaat uit lokale identiteiten met sterk verschillende
morfologische, typologische en landschappelijke
karakteristieken. Het concept van BUUR voor het Ringpark vertrekt
daarom vanuit een evenwicht van versnelling (het landschap) en
vertraging (parkenreeks).

laureaat
Het team stelt een grondige transformatie voor van de ruimte
naast de Ring. Het huidige zacht glooiende landschap krijgt
er scherpere randen. Het veld tussen stad en ring wordt deels
horizontaal uitgevlakt, al dan niet glooiend. Deze ingreep heeft
een immense impact op de beleving van het Ringpark ‘Groene
Vesten’ als geheel met als doel een hoogwaardige groenruimte
aan het stedelijk weefsel toe te voegen, de geluidsoverlast terug te
dringen, de afstand tussen de binnen- en buitenstad te verkleinen
en een sterke identiteit na te streven.
De jury apprecieert de focus van het team op een snelle realisatie,
een flexibele omgang met onzekerheden en een proactieve ontwerphouding in functie van een latere overkapping van de Ring.
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