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Voorstel
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Agenda nr. 3/13 Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof 
verbinden door fiets- en voetgangersbrug met Sportpark 
Groot Schijn, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang).

Met het provinciaal domein Rivierenhof en het stedelijk park ‘Groot Schijn’ telt 
Deurne twee populaire publiekstrekkers.
Door het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) heeft het groendomein 
Rivierenhof de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan.
De sportfaciliteiten zijn ondertussen naar de buitenring van het provinciaal park 
verschoven om het centrum van het domein aan te bieden voor recreatie.

Maar ook het naastgelegen stedelijk sportpark ‘Groot Schijn’ groeit zienderogen.
Niet alleen de klassieke sportclubs zijn er gehuisvest, maar binnenkort opent er een 
multifunctioneel zwembadcomplex met ligweide.
Bovendien wordt de recent gesloopte ijsbaan vervangen door een nieuwe 
ultramoderne schaatsbaan.
Het sportpark ‘Groot Schijn’ zal met enige zekerheid op termijn beduidend meer 
bezoekers aantrekken.
Het groendomein Rivierenhof zou daar ook de vruchten van kunnen plukken en 
meer parkbezoekers kunnen verwelkomen.
De beide parken worden echter gescheiden door een vrij drukke baan, nl. de 
Ruggeveldlaan.
De straat die van Deurne-Noord naar Deurne-Zuid loopt splitst de parken en zijn op 
dit moment eigenlijk losliggende eilanden.

Dankzij een logische ingreep nl. een brede parkwegbrug, zou je als voetganger en 
fietser vlot en veilig de Ruggeveldlaan kunnen oversteken.
Visueel zou het een éénvormig park worden zonder aan de eigenheid van beide 
domeinen te raken.
Anderzijds zou het autoverkeer op straatniveau vlotter kunnen verlopen.
Een brede brug zou een oplossing bieden om zowel de parken te verbinden als het 
doorgaand verkeer niet te vertragen.

Met de juist gekozen en aangepaste materialen zou een perfecte overgang tussen 
het Rivierenhof en het ‘Park Groot Schijn’ kunnen gerealiseerd worden.
Een parkwegbrug betekent een grote stap vooruit in het integreren van beide 
groendomeinen.

Voorstel
De provincie onderzoekt de haalbaarheid om het groendomein Rivierenhof en park 
‘Groot Schijn’ door een fiets- en voetgangersbrug veilig te verbinden.




