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Het Park Groot Schijn (voormalig gebied Ruggeveld –
Boterlaar – Silsburg) is een open ruimte gebied van 83ha
gelegen in het oosten van het district Deurne.
Het gebied is vandaag een lappendeken van
verschillende functies zoals volkstuinen, voetbalvelden,
een skipiste, een atletiekpiste, natuurgebied, hondenclubs en verschillende andere kleine verenigingen.
Ondanks de vele functies heeft het heden vooral de
kenmerken van een restgebied.
Voor het gebied werd een masterplan Park Groot Schijn
gemaakt door MAXWAN // 1010 // Karres & Brands
waarin de ambitie voor het gebied werd vastgelegd.
Het masterplan omvat de uitwerking van het ruimtelijk
uitvoeringsplan Ruggeveld- Silsburg.
AG Stadsplanning wil via een aantal deelopdrachten de
verschillende fases van het masterplan vorm geven en
realiseren. Concreet gaat het telkens om de doorvertaling van een onderdeel van het masterplan naar een
uitvoeringsproject.
AG Stadsplanning heeft de ambitie om per deelopdracht
de ontbrekende onderzoeksvragen door middel van
ontwerpmatig onderzoek verder op te lossen.
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Technum // NU architectenatelier // Erik De Wael //IMDC

BUUR // Hosper // BULK architecten // ARA
Het ontwerp van Buur// Hosper versterkt de structuren
zoals vastgelegd in het masterplan en brengt een aantal
verbeteringen aan. Er wordt een subtiele hiërarchie in de
padenstructuur ingevoerd. De nevenroutes krijgen een
verbindende rol tussen de hoofdroute en de parkprogramma’s. De oost west hoofdroute leidt naar een nieuw groen
parkplein dat de centrale plek zoals voorzien in
het masterplan vervangt. Het parkplein heeft zowel stedelijke als landschappelijke kwaliteiten.
Er werd in het ontwerp veel aandacht besteed aan de
uitwerking van de programmakamers en voegen en de
relatie tussen beide. De kamers kadreren de parkonderde-

Omgeving // Zwarts & Jansma Architects

l au r e a at
len. Voegen en parkprogramma sluiten door een rand van
bebossing niet meer koud tegen elkaar aan. De specifieke
landschappelijke structuur is een onderdeel van de voeg
maar geeft bijzondere kwaliteiten aan de beleving in de
programmakamers. Het sportgebouw wordt centraal
tussen de velden ingepland. Het gebouw wordt gedeeltelijk verzonken in de grond waardoor de landschappelijke
inbedding wordt bevorderd. Een centrale doorkijk tussen
de twee gebouwdelen vergroot de relatie tussen de
flankerende sportvelden en dient als gemeenschappelijke
buitenruimte die de samenwerking tussen de clubs zal
bevorderen.

Deze projectfiche werd samengesteld door Team Stadsbouwmeester. Voor meer info: stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be

