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INZENDING VLARIO-INNOVATIEPRIJS 2020 

Lakborslei groenblauwe corridor 
 
De Lakborslei in Deurne wordt de komende jaren heraangelegd. Omwille van de uitdagingen door de 
klimaatverandering is een specifiek watersysteem ontwikkeld om iedere druppel water die uit de lucht valt 
een gepaste plaats te geven in functie van wateroverlast én droogte: infiltratie in een 5 meter brede 
groencorridor en in bufferende onderfundering, het vasthouden van water onder de boomwortels om 
periodes van droogte te kunnen overbruggen en een waterplein voor waterbuffering bij wateroverlast.  
 
De Lakborslei is vandaag een grote asfaltvlakte in het centrum van Deurne. In het nieuwe ontwerp wordt 
de Lakborslei volledig heringericht als een groenblauwe corridor in de stad. Het ontwerp wordt opgemaakt 
door SWECO in opdracht van de stad Antwerpen en Waterlink 
ism Aquafin. Het project is bijzonder omwille van verschillende 
redenen:  

  
Ten eerste wordt de straat ingericht als groene boulevard in de 
stad met een gedurfd asymmetrisch profiel.  Langs de ene zijde 
van de straat wordt namelijk een grote groenstrook met breedte 
van 5m te voorzien en langs de overzijde een bomenrij in de 
parkeerstrook. De brede groenstrook zal zeer kwalitatief worden 
ingericht waarbij het esthetische, het groen en het waterverhaal 
hand in hand gaan. Der inrichting gebeurt in nauw overleg met 
de bewoners door middel van participatiemomenten, 
infoavonden en workshops. Door te concentreren tot een grote 
groenvolume zal de groenstrook functioneren als migratiestrook en aantrekpool voor allerlei fauna. 
  
Ten tweede zal het regenwater zal in dit project voor 100% infiltreren in de ondergrond. Er wordt geen 
RWA-afvoerleiding voorzien. De infiltratie wordt gerealiseerd door een slimme combinatie van 
infiltratiekolken, infiltratieleidingen, verdiepingen in de groenstrook, opname door een groot aantal bomen 
en de inrichting van een waterplein. Aan het Rode Kruisplein wordt het huidige parkeerplein aangepakt en 
omgevormd tot een aangename verblijfsplek. De waterloop het Groot Schijn is momenteel niet zichtbaar in 
het straatbeeld. Deze wordt in het ontwerp geïntegreerd en krijgt een belangrijke plek aan het plein. 
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Ten derde wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de bomen. De bestaande bomen die in goede staat 
zijn op hun huidige locatie in de middenberm niet passen in het nieuwe profiel worden verplaatst naar een 
nieuwe locatie binnen het projectgebied. De bomen zijn reeds tijdens de voorontwerpfase voorbereid op 
latere verplaatsing. De fasering van de werken houdt hier rekening mee. Verder worden in de straat een 
groot aantal zogenaamde “toekomstbomen” geplaatst. Dit houdt in dat er naar doorwortelbare ruimte 
(80m³ / boom) en watertoevoer (maximale aanvoer vanuit groenstrook en infiltratieleidingen via 
drainagenetwerk onder wortelzone) zodanige voorzieningen getroffen worden zodat ze tot volle 
ontwikkeling kunnen komen en minimaal 100 jaar oud kunnen worden. Rekening houdend met 
klimaatopwarming wordt binnen het project voorzien om de boomwortels maximaal te bevloeien en water 
in de wortelzone langer vast te houden. De zones zullen ook zodanig worden ingericht / afgebakend dat 
inbreuken op de wortelzones in de komende 100 jaar maximaal worden vermeden. 
  
De combinatie van het geheel aan vernieuwende elementen en doorgedreven inzet op groen en infiltratie 
maken hiervan een bijzonder mooi voorbeeld van waar toekomstgericht ontwerpen naartoe moet gaan.  
Het project zit nu aan einde voorontwerpfase. Uitvoering is voorzien in 2021. 

 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewoners kregen inspraak in inrichting van de groenstrook en konden hun wensen doorgeven tijdens een interactieve workshop 

 


