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Voorwoord

In Antwerpen zie je de stad van morgen vandaag
al. De succesvolle vernieuwing van het Eilandje,
met het MAS en Park Spoor Noord, was voor ons
geen reden om het tempo te laten zakken. Nieuw
Zuid wordt ongetwijfeld het volgende succesvolle
vernieuwingsverhaal, maar we kijken al verder.
Naar de districten buiten de Singel bijvoorbeeld,
de zogenaamde 20ste- eeuwse gordel, waar we
vooral geen kopie van de binnenstad van willen
maken. Naar de Scheldekaaien, waar dromen stilaan plaats maken voor concrete realisaties. Of naar
een aantal stadskankers die volop worden omgevormd tot veelbelovende projecten die Antwerpen
nog aantrekkelijker maken voor de Antwerpenaar
zelf, maar ook voor mogelijke nieuwe bewoners en
bezoekers.
Want dat is nu net dé uitdaging waar we voor
staan: hoe zorgen we ervoor dat mensen de stad
niet verlaten zodra ze wat geld bij elkaar hebben
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gespaard en er kinderen komen? Want onze totale
bevolking is dan wel gestegen, maar de stadsvlucht van de middenklasse is nog niet gekeerd.
En voor alle duidelijkheid: dit probleem heeft geen
kleur. Uit analyse van de recente verhuisbewegingen blijkt duidelijk dat ook Antwerpenaars van
allochtone origine naar de randgemeentes lonken
wanneer ze financieel comfortabeler zitten. Bij
elke belangrijke beslissing stellen we ons dan ook
de vraag: halen we hiermee gezinnen, tweeverdieners, ondernemers en bezoekers naar Antwerpen,
en stoppen we hiermee dus de verarming van onze
stad?
We hebben een grote inhaalbeweging ingezet als
het gaat over voorzieningen voor jonge gezinnen.
Er wordt geen enkel groot project meer gerealiseerd in onze stad zonder voldoende kinderopvang,
schoolcapaciteit en parkeerplaatsen, om er maar
enkele te noemen. Kunnen die niet op de site zelf

worden gerealiseerd, dan moet de ontwikkelaar
een deel van zijn winst investeren in voorzieningen
in de buurt. Die globale kwaliteitsverbetering en
ruimtelijke stadsevolutie ligt mee in handen van
onze Stadsbouwmeester Christian Rapp. Daarnaast
hebben we een aantal stadskankers onder handen
genomen en vastgelopen dossiers eindelijk losgetrokken. Plekken zoals de Centers Borgerhout,
Blue Gate Antwerp, de IJzerlaan, de Havanasite
en de Gedempte Zuiderdokken krijgen eindelijk de
toekomst zie ze verdienen, in het belang van alle
Antwerpenaars.
De Groene Singel zal deze legislatuur worden afgewerkt, maar de grote Ring biedt wellicht nog een
pak meer kansen voor kwaliteitsvolle stadsvernieuwing. Dankzij Alexander D’Hooghe, de intendant die voor de Vlaamse regering de overkapping
van de R1 onderzoekt, evolueert de grootschalige
overkapping van de Ring van een droombeeld naar

een realistische optie die stilaan binnen handbereik komt. We hebben er vertrouwen in dat
deze ontwikkeling het schijnconflict — want
dat is het — tussen leefbaarheid en welvaart
kan oplossen, opnieuw in het belang van alle
Antwerpenaars.
We hopen dat na het lezen van dit boek het
beeld blijft hangen van een stad die samenwerkt. Met ontwikkelaars en met burgers, met
de districten en de randgemeentes, met grote
namen en lokale partners. Als politici maken wij
de stad van morgen natuurlijk niet zelf. Maar
we waken er wel over dat Antwerpen zichzelf
voortdurend blijft vernieuwen en een levend
laboratorium blijft voor de samenleving van de
toekomst.

Bart De Wever 													Rob Van de Velde
Burgemeester														Schepen voor Stadsontwikkeling
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inleiding

De vernieuwing van
de stadsvernieuwing

Vroeger was ruimtelijke planning een statische
aangelegenheid, waarbij het doel vooral was om
juridische zekerheid te bieden over het statuut en
de bestemming van bepaalde zones. De rol van de
overheid was het vastleggen, bewaken en aanpassen van deze bestemmingen. Ruimtelijke planning
werd niet actief ingezet als een instrument om
de stedelijke omgeving te verbeteren. De voorbije
decennia kenden de meeste Europese steden echter een belangrijke stadsvernieuwingsgolf. Met
de steun van Europa en nationale overheden wilden zij stadsvlucht en verloedering tegengaan. De
hogere overheden voorzagen in ontwikkelingsfondsen en programma’s. De lokale overheden investeerden ook zelf en namen de actieve rol van initiatiefnemer en trekker op zich.
In Antwerpen werd ruimtelijke planning ingezet om met strategische ingrepen het sociaal en
economisch weefsel te verbeteren. De rol van
de stad evolueerde naar een complexe regierol voor een resem van grote en kleine initiatieven van diverse publieke en private partners. De
stad ontwikkelde een rijk scala aan instrumenten
zoals het vastgoedbeleid, bouwblokprojecten,
vernieuwende publiek-private samenwerkingsvormen, participatieprogramma’s en participatiecharters. Ook op hoger beleidsniveau werden
nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarmee bestemmingen van het Vlaams Gewestplan kunnen worden
gewijzigd en brownfieldconvenanten, waarmee
Vlaanderen financiële steun en begeleiding biedt
bij het ontwikkelen en herbestemmen van verlaten
industriegebieden.
Enkele decennia later hebben we te maken met
een sterker dan verwachte bevolkingsgroei, maar
gaat de vlucht van de middenklasse uit de stad wel
verder. Ook zijn er heel wat grote nieuwe economische en ecologische uitdagingen bijgekomen
waar Antwerpen met zijn stadsontwikkelingsbeleid wil op ingaan. Voor deze nieuwe stadsvernieuwingsgolf laat de stad de vergaarde kennis,

instrumenten en verwezenlijkingen niet los.
Ze vertrekt wel vanuit een andere benadering
van het stadsweefsel. Waar men voorheen
met ingrepen in het ruimtelijk weefsel sociale,
economische en ecologische verbeteringen
beoogde en partners zocht om deze plannen
uit te voeren, valt het ruimtelijk weefsel nu
samen met het economisch, sociaal en ecologisch stadsweefsel, en ziet men hierin niet in de
eerste plaats plannen, maar partners. Met deze
partners wordt een traject opgestart, waaruit
dan plannen resulteren.
Deze benadering heeft tal van implicaties voor
de rol van de overheid en de mogelijke en
nodige instrumenten om succesvol aan stadsvernieuwing te blijven doen. Het gaat hierbij
niet zozeer om een andere rol voor de overheid
maar om een uitbreiding en diversifiëring van
de mogelijke rollen. Zo zal grondpositie een
rol blijven spelen, maar wil men bijvoorbeeld
ook sterk inzetten op perceelsoverschrijdend
werken met zo veel mogelijk oorspronkelijke
eigenaars. Ook zijn niet altijd nieuwe juridische
instrumenten aan de orde, maar vaak net deregulering en versoepelingen.
Deze publicatie biedt een unieke kijk op het
stadsontwikkelingsbeleid van een stad die
volop aan het denken, discussiëren en experimenteren is over en met stadsvernieuwing.
Na een historisch overzicht in dit inleidende
deel, volgt een selectie van plannen en projecten in verschillende fases en van verschillende
types en groottes. Deze projecten zijn niet de
enige projecten in de stad Antwerpen. Er zijn
er een heel pak meer. De geselecteerde projecten illustreren het vernieuwingsproces in
Antwerpen aan de hand van de drie pijlers van
de actualisering van het strategisch Ruimtelijk
Structuurplan Antwerpen (s-RSA): Leven in
de stad van morgen, Samen werken aan de
stad van morgen en De stromen in de stad van
morgen.

De ontwikkeling van de stad

De economische en ruimtelijke ontwikkeling van
Antwerpen is onlosmakelijk verbonden met de
Schelde en werd in grote mate bepaald door stelselmatige bevolkingsaangroei en opeenvolgende
havenuitbreidingen. Wat ooit een nederzetting
was in een bocht van de Schelde, ontwikkelde
zich vanaf de middeleeuwen tot een stad. Vanuit
de burcht groeide een grillige patroon van nauwe
straatjes, waarbij telkens een nieuwe verdedigingsgordel werd aangelegd. Straatnamen zoals
Suikerrui, Minderbroedersrui, Steenhouwersvest
en Sint-Katelijnevest verwijzen nog naar deze verdedigingswerken en grachten.
In de Gouden Eeuw werd de verouderde middeleeuwse stadsmuur onder Spaans bewind vervangen door een moderne, gebastioneerde omwalling. De toenemende havenactiviteiten en de
groeiende bevolking noodzaakten de aanleg van
een nieuw stadsdeel ten noorden van de binnenstad. De zogeheten Nieuwstad groeide uit tot
een volkse havenbuurt en vormde tot de Val van
Antwerpen in 1585 samen met de Schelde het
ruimtelijk zwaartepunt van de Antwerpse economie. Na de Val werd het scheepvaartverkeer van en
naar Antwerpen door de Noordelijke Nederlanden
geblokkeerd tot het eind van de achttiende eeuw.
Begin negentiende eeuw maakte Napoleon
Bonaparte van Nieuwstad een militaire basis, en
liet er het Bonapartedok en het Willemdok graven.
Met de verdere groei van de haven transformeerde
Nieuwstad tot het dokkenlandschap dat de huidige
naam ‘Eilandje’ inspireerde. De vlieten en ruien in
de binnenstad deden vooral nog dienst als riolering en werden stapsgewijs overwelfd.
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Met de bouw van de Brialmontomwalling vanaf
1859 verloor de Spaanse omwalling haar militaire
functie. Ze werd afgebroken en bovenop de resten werden de Leien aangelegd als belangrijke
verkeersader rond de historische stadskern. De
16de-eeuwse citadel maakte plaats voor een nieuw
stadsdeel: het Zuid.
Eind negentiende eeuw werd de Schelde rechtgetrokken om plaats te maken voor de verharde
Scheldekaaien. Historische stadsdelen op het
nieuwe tracé werden vernietigd en de kaaien werden het toneel van intense havenactiviteiten, afgeschermd van de stad door een hek.
In dezelfde periode werd de Brialmontomwalling
ontmanteld. In zijn bedding werd de zogenaamde
Kleine Ring breed uitgerold om samen met een
Grote Ring te zorgen voor de aansluiting van stad
en haven op het internationaal wegennetwerk.
Door protest in de regio werd de Grote Ring nooit
aangelegd en werd de Kleine Ring gewoon ‘de
Ring.’
De grote vooruitgangsprojecten van de jaren 1960
toonden al gauw hun keerzijden. Door verdere
havenexpansies raakten havengebieden in de binnenstad in verval en de nieuwe Ring slibde al gauw
dicht.
Na een nieuwe gemeentelijke fusie in 1983 vormde
de Ring een barrière tussen de stadsdelen binnen
de Ring en de nieuwe districten in de 20ste-eeuwse
gordel: Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem,
Wilrijk, delen van Berchem en Borgerhout en het
‘polderdistrict’ Berendrecht -Zandvliet-Lillo.

Antwerpen voor de rechttrekking van
de Schelde ca. 1801–1805: Clement;
Van den Berghe; Allebé
© Stadsarchief Antwerpen
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De Grote Markt tijdens
een marktdag van op
de kathedraal, met op
achtergrond een onbebouwd
Linkeroever (1883).

De aanleg van de Binnensingel
tussen de spoorwegberm en
de Ring in Borgerhout ter
hoogte van de Stenenbrug
(1960–1962).

© Stadsarchief Antwerpen

© Stadsarchief Antwerpen

Vrachtschepen in het
Willemdok. Op de achtergrond
de afdaken van de
Scheldekaaien (1900).
© Stadsarchief Antwerpen

Stadsontwikkeling in Antwerpen

In de jaren 1970 en 1980 kampte Antwerpen zoals
nagenoeg elke Europese stad met de gevolgen
van stadsvlucht en economische schaalvergroting.
Het ontbrak op zowat alle bestuursniveaus aan
de nodige visie en draagkracht om de leegloop en
achteruitgang van de steden tegen te gaan. Naar
aanleiding van de fusie van 1983 ondernam het
stadsbestuur een eerste ambitieuze poging om de
stadsvlucht te keren met het Globaal Structuurplan
Antwerpen (GSA).
Het GSA bevatte visies en concepten die ook vandaag nog actueel zijn, zoals ‘De voorstad: kernen
met een eigen karakter’, ‘Een ringbos met nieuwe
brugpoorten’ en het bekende ‘Stad aan de stroom’.
Maar voor concrete realisaties waren er onvoldoende mensen en middelen en ontbrak het de
stadsdiensten aan ervaring.
Eind jaren 1980 schudden bewoners en experts
het stadsbestuur opnieuw wakker. Met de organisatie Stad aan de Stroom ijverden zij voor de
opwaardering van verwaarloosde havengebieden
zoals het Eilandje, de Scheldekaaien en Nieuw
Zuid. Aanvankelijk ging het stadsbestuur hierin
mee. Een internationale ontwerpwedstrijd resulteerde zelfs in voorstellen van gerenommeerde
ontwerpers. Maar de tijd bleek toch nog niet rijp
en 1994 schrapte het stadsbestuur de middelen in
de stadsbegroting.
Midden jaren 1990 begon ook Europa aandacht
te besteden aan de problematiek van de steden
en geld vrij te maken voor stadsontwikkeling.
De Belgische en Vlaamse overheden volgden
met eigen programma’s en fondsen. Antwerpen
speelde in op de nieuwe kansen en gebruikte de
verworven subsidies vooral voor projecten met een
sterke sociale insteek in het noorden van de stad.

Aanvankelijk coördineerde de vzw Stads
ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (SOMA)
de gesubsidieerde projecten, omdat vzw-structuur flexibel beheer van personeel en fondsen toeliet. Binnen de afdeling Planningscel
groeide een werking rond gebiedsgerichte
stadsontwikkelingsprojecten.
Maar ook de slagkracht binnen de stedelijke administratie nam gaandeweg toe. In 1996 richtte de
stad een Welstandscommissie op en stelde ze
een Stadsbouwmeester aan om te waken over de
kwaliteit van de almaar talrijkere en gevarieerdere plannen en stadsprojecten. De Planningscel
werd als intern verzelfstandigd agentschap ondergebracht in een overkoepelend stedelijk bedrijf
Stadsontwikkeling met gespecialiseerde afdelingen voor ruimtelijke planning, mobiliteit, openbaar domein, vergunningen, milieu en energie en
archeologie en monumentenzorg.
Fondsenwerving en -beheer gingen vanaf 2003
behoren tot de taken van een nieuw autonoom
gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten
(AG VESPA). AG VESPA zorgde voor het stedelijk
grond- en pandenbeleid en de bouw van publieke
gebouwen zoals kinderdagverblijven, scholen,
politiekantoren, musea… Het stedelijk bedrijf
Stadsbeheer legde zich naast zijn beheertaken toe
op de bouw en de renovatie van stadsgebouwen.
In 2008 werd het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsplanning Antwerpen opgericht voor de regie
van gebiedsgerichte projecten zoals Spoor Noord,
het Eilandje en de Stationsomgeving. Bij een reorganisatie in 2014 werd de gebiedsgerichte werking
van AG Stadsplanning toegevoegd als een afdeling ‘stadsprojecten’ binnen AG VESPA. De generieke taken werden toegevoegd aan het bedrijf
Stadsontwikkeling en het parkeerbeleid werd sterker geïntegreerd in de afdeling mobiliteit.
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Een huis in verval aan de
Melkmarkt, gezien vanuit de
Korte Nieuwstraat (1968).
© Stadsarchief Antwerpen
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Verkrotting in het Schippers
kwartier, hoekpand Falconplein
met de Schippersstraat (1973).
© Stadsarchief Antwerpen

Schets van Toyo Ito voor
Nieuw Zuid: een speeltuin tussen
de appartementsgebouwen (1990).

Het Eilandje in 1990, tussen het
Kattendijkdok en de Napelsstraat.
© Stadsarchief Antwerpen

© Stadsarchief Antwerpen

De verlaten en vervallen
koekjesfabriek Parein aan
wde Brusselstraat (1986).
© Stadsarchief Antwerpen

Een ontwerp van Manuel de Solà-Morales voor de
Napelsstraat op het Eilandje (1988–1994).
© Stadsarchief Antwerpen
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In de Atheneumbuurt maakten
verkrotte prostitutiepanden in
2002 plaats voor het Designcenter
De Winkelhaak.
© Jan Crab

In 2008 opende het nieuwe Park
Spoor Noord op een voormalig
spoorwegemplacement in
Antwerpen-Noord.
© François De Heel
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Het Eilandje in 2015. Het stadsdeel evolueert nog
steeds, met steeds nieuwe mijlpalen, zoals de
opening van het Museum aan de Stroom in 2011,
de bouw van de woontorens langs het Kattendijkdok
en de opening van het Red Star Line Museum in 2013.
© www.woodmonkey.be
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Het strategisch ruimtelijk structuurplan
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harde ruggengraat: strategische ruimte
strategische projecten in de harde ruggengraat
strategische ruimte: zachte ruggengraat
strategische projecten voor de zachte ruggengraat
strategische ruimte: groene singel
strategische projecten voor de groene singel
strategische ruimte: levendig kanaal
strategische projecten voor het levendig kanaal
stedelijke en buurtcentra

Tot midden jaren 1990 bestond het Vlaamse ruimtelijk beleid vooral uit het vastleggen van statische eindbestemmingen, maar met het decreet
ruimtelijke ordening van 1996 koos de Vlaamse
overheid resoluut voor structuurplanning. Het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd
in 1997 goedgekeurd en ook de Vlaamse provincies en gemeenten begonnen aan de opmaak
van een ruimtelijke middellange termijnvisie
voor hun grondgebied. Het strategisch Ruimtelijk
Structuurplan Antwerpen (s-RSA) werd in 2006
goedgekeurd, na drie jaar intense samenwerking
met de Italiaanse ontwerpers Bernardo Secchi en
Paola Viganò. Het structuurplan introduceerde
een drieledige ruimtelijke strategie voor een
renovatio urbis: de vernieuwing van de stad door
middel van punctuele ingrepen in de publieke
ruimte.
Generiek beleid
De eerste strategie is die van het generiek beleid.
Zeven ‘inspirerende beelden’ verwijzen naar het
collectief geheugen van bewoners en bezoekers en
vormen toetsstenen voor elke beleidsbeslissing en
elk ruimtelijk project. Waterstad zet de Schelde en
de kleinere waterlopen en valleien centraal in de
toekomst van de stad. Ecostad bewaakt de stedelijke ecologische infrastructuur: van parken tot
groene pleintjes en privétuinen. Havenstad benadrukt het historische en toekomstige belang van
de haven. Spoorstad beoogt een betere bereikbaarheid, met prioriteit voor het tram- en fietsnetwerk.
Poreuze Stad wil slim omgaan met on(der)benutte
bebouwde en onbebouwde ruimte. Het beeld
Dorpen en metropool wil de ruimtelijke relaties
van de districten en wijken met het grootstedelijke
centrum verbeteren. Tot slot beoogt Megastad

de optimalisering van de strategische ligging van
Antwerpen op nationaal, Vlaams en Europees
niveau.

lager netwerk: boulevard
lager netwerk: alternatieve route voor autos
lager netwerk: Oost-West boulevard
lager netwerk: parklaan

Specifiek beleid
Het specifiek beleid vormt een gebiedsgerichte
en projectmatige vertaling van de renovatio urbis
binnen vijf strategische ruimten. De grootstedelijke Harde Ruggengraat loopt van noord naar
zuid langs de Schelde en omvat de voormalige
havengebieden, de binnenstad en de omgeving
van het Centraal Station. In interactie met het
groenblauwe netwerk van de Zachte Ruggengraat
bepaalt hij de hoofdstructuur van de stad. De
Groene Singel heft het barrière-effect van de Ring
zoveel mogelijk op en verbindt de grote parkstructuren van de Zachte Ruggengraat met de kernstad.
Levendig Kanaal koppelt de verbreding van het
Albertkanaal aan de opwaardering van de kanaaloevers als woon-, werk- en recreatieruimte. Lager
Netwerk en Stedelijke Centra verbetert tot slot het
netwerk van stadswegen, voet- en fietspaden en
openbaar vervoer en daaraan gekoppelde gebieden zoals disctricts-, wijk- en buurtcentra, winkelstraten en stationsomgevingen.
Actief beleid
Het actief beleid grijpt op projectmatig niveau in
op de domeinen wonen, publieke ruimte, publieke
functies en mobiliteit door het onderhoud, de vernieuwing en de bouw van straten, pleinen, parkjes, speeltuintjes, sites en gebouwen. De ruimtelijke kwaliteit van het stadsontwikkelingsbeleid
wordt op dit projectmatige niveau bewaakt door
de Stadsbouwmeester, de welstandscommissie en
de afdelingen vergunningen, monumentenzorg en
archeologie en milieu en energie.

lager netwerk: parklaan - verlenging
lager netwerk : tramlijn
lager netwerk: alternatieve tramlijn
lager netwerk: winkelstraat

Selecties gelegen buiten
de gemeentegrens worden
beschouwd als illustratief.
Selecties die niet
overeenstemmen met het
Vlaams of provinciaal
ruimtelijk structuurplan
worden beschouwd als
suggesties.
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Actualisering van het Structuurplan

De vernieuwing van de stadsvernieuwing — Actualisering van het Structuurplan

Na een evaluatiestudie door OMGEVING en de
KU Leuven begon de stad in 2015 aan het proces voor de actualisering van het strategisch
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. In de tien
jaar waarin het structuurplan richting heeft gegeven aan honderden ruimtelijke plannen en projecten, zijn er immers een aantal grote evoluties
geweest. Zo waren er belangrijke ontwikkelingen op het vlak van energie, milieu en klimaat,
een sterker dan verwachte bevolkingsgroei en
de noodzaak om productie en werkgelegenheid
weer in het stadsweefsel te verweven. In het traject voor de actualisering van het structuurplan
worden deze uitdagingen opgenomen onder drie
thematische pijlers: Stromende stad, Levende
stad en Samenwerkende stad. Na een interactief
actualiseringstraject wordt vanaf 2019 een integraal geactualiseerd structuurplan opgesteld.

Stromende stad
Stromende stad omvat haast letterlijk alle stromen
in de stad. Niet alleen de Schelde, de vele rivieren, beekjes, dokken en kanalen en het groene
weefsel van pleinen en parken, maar ook voedsel-,
verkeers-, energie- en afvalstromen, de waterhuishouding, het stadsklimaat en de stedelijke economie. Deze pijler beschouwt al deze stromen in hun
samenhang als het ‘metabolisme’ van de stad. De
bedoeling is om dit systeem te bestuderen en in
te zetten voor een gezonde en klimaatbestendige
stad die even goed opgewassen is tegen overstromingsgevaar als nieuwe economische en maatschappelijke uitdagingen.

Levende stad
De pijler Levende stad omvat alles over samen
leven en verweving in de stad. Levende stad
beschouwt de groeiende en veranderende bevolking als drijvende kracht achter de verdere vernieuwing van de kernstad en vooral ook achter een
nieuwe stadsvernieuwingsgolf in de 20ste-eeuwse
gordel. De bevolkingsevoluties zetten immers zoektochten in gang naar nieuwe vormen van wonen,
werken en ondernemen in de stad, en naar andere
manieren en schalen om wonen, werken, ondernemen, voorzieningen en groen te verweven op maat
van de buurt en het stadsdeel.
Samenwerkende stad
Samenwerkende stad gaat over alles rond werken
en netwerken en beschouwt de stad als een incubator voor kennis, creativiteit en innovatie. Dit
betekent dat de stedelijke structuur een goed economisch en investeringsklimaat moet bevorderen
en ondernemerschap moet stimuleren. Ruimtelijke
projecten met deze ambities vereisen flexibele
samenwerkingen en nieuwe experimenten met
partnerschappen over perceels-, districts- en stadsgrenzen heen en met alle mogelijke publieke en
private partners. Van hogere overheden en andere
steden en gemeenten, over bedrijven, instellingen
en verenigingen, tot de eigen districten, bewoners
en ondernemers.

© jan crab
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Interactief traject
De drie pijlers worden getoetst en verrijkt in
een unieke uitwisseling tussen het huidige en
het toekomstige geactualiseerde structuurplan.
Pilootprojecten of zogenaamde ‘projecten van
A’ geven uitvoering aan het structuurplan en
testen tegelijk de betekenis van en de samenhang tussen de drie pijlers van de actualisering.
Tijdens stadsdebatten formuleren stakeholders, burgers en het middenveld op basis van
de pilootprojecten en onderzoeken thema’s
voor Stadslab2050. Een project dat deze wisselwerking sterk belichaamt is Nieuw Zuid: een
ontwikkeling in de Harde Ruggengraat en een
pilootproject voor de pijler Stromende stad,
maar ook een levendige gemengde stadswijk
die tot stand komt via unieke vormen van partnerschappen en participatie.

deel 1
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In de stad van morgen is het aangenaam
leven. Bewoners kunnen rekenen op
levendige wijken met een mooi en
gevarieerd aanbod aan woningen en een
bereikbaar en divers aanbod aan winkels,
scholen, openbaar vervoer, voorzieningen,
sport en cultuur. Zo is Antwerpen ook een
extra aantrekkelijke plek om te werken en
ondernemen en een geliefde trekpleister
voor bezoekers en toeristen.
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De beleving van de stad staat centraal
in de inrichting van de publieke ruimte.
In gezellige woon- en winkelstraten, op
pleintjes en terrasjes snuif je de sfeer
op van de buurten. Bomen, planten,
plantsoentjes en parkjes vormen
rustpunten in het drukke stadsleven
en brengen de natuur tot dicht bij de
voordeur van de Antwerpenaar.
Ruimtelijk erfgoed krijgt een speciale plek
in de stad van morgen en wordt niet enkel
bewonderd, maar zo veel mogelijk beleefd.
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Leven in de stad van morgen — Levendige wijken en buurten

Een fijn stadsleven begint bij aangenaam
wonen. In de negen districten van Antwerpen
vind je een gevarieerd aanbod aan wijken en
buurten met een eigen sfeer en karakter. De
identiteit van een wijk krijgt in de eerste plaats
vorm door de mensen die er wonen, werken
en ondernemen. Dit samenspel maakt een wijk
dan weer extra aantrekkelijk voor bezoekers
en voor nieuwe bewoners en ondernemers.
Daarom heeft elke wijk een goede mix
nodig van woningen, winkels, bedrijven en
voorzieningen. Omdat elke wijk verschillend
is, is dit telkens maatwerk: van grote nieuwe
woonontwikkelingen op verlaten sites, tot
kleine ingrepen in dichtbebouwde buurten.

© Patrick Henderyckx.

28 / 29

Groen Kwartier
Het Groen Kwartier a is een nieuwe wijk op de
terreinen van het voormalige Militair Hospitaal,
op de grens tussen de districten Antwerpen en
Berchem. In 1993 gingen de deuren van het hospitaal en het klooster definitief dicht. In 2004
beschermde de Vlaamse overheid de site als
monument, maar hield hierbij rekening met de
wens van de stad om de plek als woongebied te
ontwikkelen. De stad kocht de site van 7,7 hectare
van het ministerie van Defensie. De site wordt in
regie van AG VESPA ontwikkeld door MHA nv, een
projectvennootschap bestaande uit Vanhaerents
Development en Matexi (vroegere Wilma Project
Development). De stad verwerkte eisen over
onder andere groen, kwaliteit en duurzaamheid in
een ‘verkoop onder voorwaarden’.
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Groene stadstuin
Het concept ‘stadstuin’ vormde de basis van de
ontwikkeling. Bijna de helft van het terrein is
publieke ruimte, waarvan twee hectare aaneengesloten groengebied, ontworpen door de Franse
landschapsarchitect Michel Desvigne. Met de aanleg van de publieke stadstuin kwam er midden in
de stad een nieuwe groene ruimte bij. Naburige
wijken kregen extra toegangen tot de site. De
stadstuin vormt een nieuwe trekpleister voor een
breed publiek en verankert de site in de omgeving.
De wijk is autovrij. De paden bieden enkel toegang voor bijzondere voertuigen zoals brandweer
wagens. Bewoners kunnen ondergrondse parkeergarages gebruiken. Bezoekers parkeren aan de rand
van de site.
Dynamische wijk
De architecten Stéphane Beel en Lieven Achtergael,
360 Architecten en Collectief Noord ontwierpen een
groene, gemengde woonwijk. De wijk omvat ongeveer 400 nieuwe woningen in een mix van sociale (25%), betaalbare (40%) en residentiële (35%)
eengezinswoningen, lofts en appartementen, die
zich op verschillende doelgroepen richt: jong, oud,
alleenstaanden en gezinnen met kinderen. Winkels,
horeca, kantoren en praktijkruimtes zorgen voor de
verweving van wonen, werken en ondernemen. De
beschermde monumenten worden gerestaureerd
en herbestemd, en aan de pleinen krijgen ze een
publieke functie. Zo werd de centrale kapel op het
Paradeplein een ware trekpleister als restaurant en
werd de voormalige Stookplaats ingericht als werkplaats voor creatieve start-ups.
De monumentale
site werd in 2004
beschermd door de
Vlaamse overheid.
© Kathleen Michiels

Het concept ‘stadstuin’ vormde de basis
van de ontwikkeling. Bijna de helft
van het terrein werd publieke ruimte,
waarvan twee hectare aaneengesloten
groengebied.
© Stephane Beel en Lieven Achtergael

De beschermde
monumenten werden
gerestaureerd en
herbestemd, en aan
de pleinen kregen ze
een publieke functie.
© AG VESPA

Groen Kwartier

Leven in de stad van morgen — Levendige wijken en buurten

Er kwam een mix
van 400 woningen
voor verschillende
doelgroepen: sociale,
betaalbare en
residentiële woningen en
eengezinswoningen, lofts
en appartementen.
© Kathleen Michiels
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Slachthuissite-NoordschippersdokLobroekdok
Door de sluiting van het stedelijk slachthuis in de
Damwijk (of ‘den Dam’) in Antwerpen-Noord, ligt
de site b er grotendeels ongebruikt bij. Den Dam
heeft een heel eigen karakter en geschiedenis,
waarin het slachthuis een belangrijke rol heeft
gespeeld. Dit aparte karakter werd nog versterkt
doordat de wijk in de loop van de jaren ingesloten geraakte tussen een aantal grote infrastructuren: de Ring, het Lobroekdok, de Slachthuislaan
en een verlaten spoorwegemplacement dat
ondertussen een nieuw leven kreeg als Park
Spoor Noord.
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Gezamenlijk traject
De stad en AG VESPA werken samen met de private eigenaars van de site en de buurtbewoners
aan een masterplan om van de Slachthuissite een
levendig stadsdeel te maken waar wonen hand in
hand gaat met diensten, recreatie en bedrijvigheid. Deze ambities vragen een toekomstvisie voor
de aansluitende zone Noordschippersdok en de
kade van het Lobroekdok aan de overzijde van de
Slachthuislaan. Het masterplan voor het projectgebied van 18 hectare zal een grote impuls betekenen voor de wijk. Op basis van een begeleidingsovereenkomst met de private eigenaars en een
participatiecharter met de buurt werd een traject
opgestart van workshops en gesprekken met bewoners, middenstand, horeca en bedrijven. Bewoners
schakelden bureau nvdr in, dat de resultaten van
het voorbereidende traject bundelde in de nota
‘Dam, een buurt in verandering’. De projectdefinitie en de nota dienden als input voor een ontwerpwedstrijd voor het masterplan.
Vernieuwend wonen en werken
Via een wedstrijdprocedure en na een participatiemoment, stelden de stad en private partner Land
Invest Group een ontwerpteam aan. De architecten van Palmbout Urban Landscapes en De Smet
Vermeulen architecten werken samen met de
landschapsarchitecten van bureau Feddes Olthof
en de mobiliteitsexperts van Goudappel Coffeng.
Het team moet een masterplan opstellen dat de
nadruk legt op wonen, met aandacht voor kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, mogelijkheden
voor co-housing en het delen van ruimte. De ontwerpers moeten werken, ondernemen en recreatie
op aangename en creatieve manieren verweven in
het woonweefsel. Tot slot ligt er voor deze bijzondere wijk een belangrijke nadruk op de creatieve
economie. Er zijn interessante kansen om in te
spelen op de vleesverwerkende bedrijven die in het
gebied zijn gebleven.

Het Masterplan moet werken,
ondernemen en recreatie op
aangename en creatieve manieren
verweven in het woonweefsel.
© Palmbout Urban Landscapes, De
Smet Vermeulen, Feddes Olthof en
Goudappel Coffeng
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Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok

Een impressiebeeld van de Kalverwei,
een nieuw park centraal in de buurt.
© Palmbout Urban Landscapes – De Smet
Vermeulen architecten – Feddes/Olthof
Landschapsarchitecten
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Iglo
Europark is een sociale woonwijk c met 18 hoogbouwblokken op Linkeroever. Vele jaren van
intensief gebruik maakten een grondige renovatie onvermijdelijk. Daarnaast kampte Europark
met samenlevings- en imagoproblemen. Met
het ‘Intergenerationeel project Linkeroever’
(IGLO) wil het stadsbestuur de renovatiewerken koppelen aan de investeringen in de sociale
samenhang. Om hierin te slagen, stemmen verschillende stadsdiensten hun eigen plannen en
investeringsprogramma’s onderling af.

Leven in de stad van morgen — Levendige wijken en buurten
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Verdichting en vermenging
van functies zorgen voor
nieuwe programma’s en
diensten die met elkaar
verbonden worden door een
nieuwe straat.

Masterplan
In 2005 schreef de stad samen met het Zorgbedrijf
en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven
via de Open Oproep een prijsvraag uit. Technum
kreeg de opdracht voor de opmaak van het masterplan en de inrichting van de openbare ruimte
en betrok ook een ingenieursbureau bij de architectuuropdrachten. Verdichting en vermenging
van functies zorgen voor nieuwe programma’s en
diensten. Deze worden met elkaar verbonden door
een nieuwe straat, dwars doorheen Europark. Deze
nieuwe centrale publieke ruimte opent de sociale
woonwijk naar de omgeving.
Bouwprojecten
De ontwerpers van de bouwprojecten hadden een
sterke inbreng, zodat de bouwprogramma’s vanaf
het begin doorgedacht en verankerd werden. Zo
investeerde de stad in een kinderdagverblijf met 85
plaatsen (De Smet Vermeulen architecten) en een
buurtsporthal en jeugdcentrum (Tom Thys architecten), waarvoor AG VESPA optrad als gedelegeerd
bouwheer. Het Zorgbedrijf bouwde 126 serviceflats
in drie nieuwe volumes (Tom Thys architecten),
een woonzorgcentrum voor 125 bewoners (De
Smet Vermeulen architecten) en een dienstencentrum (de vylder vinck taillieu architecten).
Bekroning
Het project won de Prijs Wivina Demeester in 2014.
De jury prees de sterke regie van het complexe
maar consequente proces en het participatief denken en werken, zowel in de rol van opdrachtgever
binnen de stad, als vanuit de stadsdiensten naar
de bewoners toe. Ook het architecturaal resultaat
van de bouwprojecten en de manier waarop deze
op elkaar inspelen, kregen lof van de jury.

© Technum
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De bouwprogramma’s werden
vanaf het begin in samenhang
doordacht en verankerd: de
laagbouw rechts huisvest een
nieuw kinderdagverblijf.

Iglo

Het project won
de Prijs Wivina
Demeester in 2014.
De jury prees
de sterke regie
van de stad, het
participatietraject
voor bewoners en
het architecturaal
resultaat van de
bouwprojecten .
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Cadix
Na de vernieuwing van de Oude Dokken en de
Montevideowijk vormt de Cadixwijk d het sluitstuk op de eerste fase van de vernieuwing van
het Eilandje. Het dokkenlandschap van voormalig
havengebied van 172 hectare vormt het scharnier tussen de oude binnenstad en de moderne
zeehaven. De stad en AG VESPA werken hier dan
ook sterk samen met het Havenbedrijf, dat de
gronden saneert en ter beschikking stelt voor
ontwikkeling. Het maritieme en industriële verleden, de grote open ruimtes en wateroppervlakken en de mengelmoes van kleinschalige
woningen, grote kantoorruimten, lofts en hangars, geven het Eilandje zijn typische karakter.
Die kenmerken staan dan ook centraal in het
stadsvernieuwingsproject.

Het maritieme en
industriële verleden, de
grote wateroppervlakken
en de mengelmoes van
woningen, kantoren,
lofts en hangars, geven
het Eilandje zijn typische
karakter.
© PT-architecten
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Van haven naar wijk
De Cadixwijk (26 ha) is lang een weinig bekend
stukje stad geweest. Er waren vooral havengebonden bedrijven aanwezig en er woonden
maar enkele honderden mensen. De stad, het
Havenbedrijf en private partners werken samen
aan een energiezuinige, moderne stadswijk voor
ongeveer 4.000 bewoners. Er komt een uitgebreid
woonprogramma (75% van de nieuw te realiseren
vloeroppervlakte), maar ook handel en kantoren
(21%) en gemeenschapsvoorzieningen zoals kinderopvang, een basisschool, een buurtsporthal en
serviceflats (4%). Sociale huisvestingsmaatschappij
Woonhaven realiseert hier ook sociale woningen.
Ambities en partners
Het bouwprogramma bestaat voornamelijk uit
nieuwbouw- en invulprojecten aan de dokranden.
De stad verkoopt gefaseerd bouwblokken aan projectontwikkelaars. Doordat de stad kiest voor de
‘verkoop onder voorwaarden,’ tekenen de ontwikkelaars letterlijk in op hoge ambities voor kwaliteit, energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid. Zij
moeten onder andere in collectieve verwarmingssystemen voorzien en rekening houden met de
toekomstige aansluiting van de wijk op een stadsbreed warmtenet.

Op de voormalige
douanesite komt
het Cadixplein, met
groentoetsen en met
toegang tot het water
via een ponton.
© PT-architecten
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Cadix

Publieke ruimte als rode loper
De vernieuwing van het openbaar domein werkt
als een ‘rode loper’ voor nieuwe projecten en initiatieven. De straten en dokranden worden heraangelegd en op de voormalige douanesite komt er
een groot wijkplein (17.360 m²) met groentoetsen
en met toegang tot het water via een ponton.
Rond het plein komen voorzieningen, kantoren
en winkels. Een nieuwe tramlijn maakt het ooit
onontdekte stadsdeel bereikbaar voor iedereen.
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ondersteunt de aanleg van het openbaar domein.
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Toekomst van het Eilandje
In de tweede fase van de ontwikkeling van het
Eilandje zijn Droogdokkeneiland, Mexico-Eiland en
Kempeneiland aan de beurt. Waar de vorige fases
het historische havenkarakter op de voorgrond
stond, staat nu ook de relatie met de moderne
zeehaven centraal. Het gemeentelijk Havenbedrijf
bouwt een nieuw havenhuis op Mexico-Eiland
(Zaha Hadid Architects) en op Droogdokkeneiland
legt de stad een stedelijk rivierpark aan, waar
de getijden zichtbaar worden voor de bezoekers
(Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape
Architects).

De vernieuwing van het openbaar
domein werkt als een ‘rode
loper’ voor nieuwe projecten en
initiatieven.

Het bouwprogramma omvat een
groot aandeel wonen (75%), maar
ook handel en kantoren (21%) en
gemeenschapsvoorzieningen (4%).

© AG VESPA

© AG VESPA
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Kievit II
Door de ondergrondse spoorverbinding voor de
hogesnelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam
is Antwerpen Centraal sinds 2009 niet langer
een kopstation. Het station kreeg een nieuwe
hoogwaardige toegang ter hoogte van de Lange
Kievitstraat en er kwam een spoorwegbundel vrij.
Naast de nieuwe toegang werd een dens kantorencomplex gerealiseerd (Kievit fase I), maar ook
het Kievitplein en de straten rond de kantoorsite
werden in een nieuw kleedje gestoken. Voor de
ontwikkeling van Kievit fase II e schroefden de
stad en AG VESPA de regie en samenwerking op.
Suggesties van buurtbewoners en gebruikers van
het gebied dienden als input voor het ontwerpteam van BUUR, Hosper en ARA. De Kievitbuurt
krijgt er een groene ruimte bij, een mix van
nieuwe woningen, kantoren, winkels en horeca
en een nieuwe feestzaal.

Binnenin de historische
spoorwegberm werd
feestzaal Ampère
gebouwd, voor feesten en
beperkte optredens.
© Alexandre Van Battel

Leven in de stad van morgen — Levendige wijken en buurten

46 /47

Unieke kans
Kievit II biedt een unieke kans om een groene plek
te creëren in de dichtbebouwde 19e-eeuwse stadsgordel. Door de bouwprojecten tegen de treinsporen aan te bouwen, komt er ruimte vrij tussen de
bestaande wijk en de nieuwbouw. Het ontwerp
geeft de buurtbewoners hier groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Tegelijk
behoudt de plek zijn internationale uitstraling. De
beschermde historische spoorwegberm en spoorbruggen werden geïntegreerd in het ontwerp.
Complexe fasering
De grootste uitdaging van dit project is om de
ontwikkeling van de private bouwprojecten en
de publieke ruimte zoveel mogelijk op elkaar af
te stemmen. Het ontwerpteam voor de publieke
ruimte en de ontwerpers van de bouwblokken
gaan continu met elkaar in dialoog om de timing,
vormgeving en uitvoering van de publieke ruimte
af te stemmen op de realisatie van drie nieuwe
bouwblokken. De eerste twee bouwblokken werden ontworpen door Stéphane Beel en JaspersEyers Architecten en bieden een mix van woningen, kantoren, winkels en horeca.
Feestzaal Ampère
Binnenin de historische spoorwegberm, tussen
het Kievitplein en de brug Plantijn-Moretus, werd
een feestzaal gerealiseerd met een capaciteit van
900 personen voor feesten en beperkte optredens.
AG VESPA was gedelegeerd bouwheer. Het ontwerp van BULK Architecten werd nauwgezet afgestemd met de NMBS en het Vlaams agentschap
Onroerend Erfgoed. Het bewaart het rauwe karakter van de binnenruimte en voorziet onder meer
in een polyvalent bruikbare zaal, een akoestische
inkom-sas en een café. De uitbating van de zaal
werd toegekend aan de vzw Ampère, die ook de
verdere aankleding op zich nam.

Door de bouwprojecten tegen de
treinsporen aan te bouwen, komt
er tussen de bestaande wijk en de
nieuwbouw ruimte vrij voor groen.
© BUUR HOSPER

Kievit II
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De grootste uitdaging is om de
ontwikkeling van de private
bouwprojecten en de publieke
ruimte zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen.
© BUUR HOSPER

48 /49

Publieke ruimte
als rode loper
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De publieke ruimte moet een rode loper zijn
voor bewoners en bezoekers. Straten en
pleinen worden aangenaam en uitnodigend
ingericht en weerspiegelen het karakter van
de wijken en buurten. Bij stadsvernieuwing
is er dan ook voortdurend aandacht voor de
inrichting van kleinschalige publieke ruimtes.
Woonstraten, parkjes en buurtpleintjes
bieden rustpunten, speelplekken en
ontmoetingsruimte aan bewoners en bezoekers
en een aantrekkelijke omgeving voor onze
handel en horeca. Al deze kleinschaligere
projecten zijn cruciaal voor het stadsweefsel.
Bovendien koppelt de stad ze vaak aan nieuwe
buurtvoorzieningen zoals stadsloketten,
schooltjes, politiekantoren of sportfaciliteiten.

© Patrick Henderyckx
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Lichtplan Antwerpen
Om Antwerpen ook ’s nachts tot zijn recht te laten
komen, gaf de stad aan Studiebureau Stramien/
Antico de opdracht om een lichtplan op te maken.
Waar straatverlichting voorheen vooral functioneel was, streeft het Lichtplan Antwerpen naar
een unieke beleving van het straatbeeld dankzij
doordachte, energiebewuste en duurzame verlichting. Het Lichtplan vertaalt de inspirerende
beelden en strategische ruimtes van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan in types en gradaties van verlichting. Voor elk stadsdeel wordt
een genuanceerd palet samengesteld op basis
van drie ‘lagen’. Zo maakt het Lichtplan komaf
met de uniforme gele gloed van de oude straatverlichting en maakt het ’s nachts met minder
energieverbruik en lichtpollutie meer details
en kleuren zichtbaar. Het Lichtplan wordt stap
voor stap uitgevoerd, samen met de heraanleg
van publieke ruimtes en in het kader van grote
stadsontwikkelingsprojecten.
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Totaalbeeld
Het Lichtplan bestaat uit vier delen. In een eerste deel maakt het onderzoeksbureau een analyse van de actuele situatie en koppelt het deze
aan het toekomstbeeld. In het tweede deel toont
de ‘Lichtkaart van Antwerpen’ hoe openbare verlichting in de toekomst aangepakt kan worden.
Deel drie bundelt alle technische richtlijnen,
zodat beleid, ontwerpers en partners nieuwe
projecten kunnen uitvoeren volgens de visie van
het Lichtplan. Als laatste deel werkte het onderzoeksbureau een casestudy uit voor de wijk OudBerchem, die een beeld geeft van de concrete
toepassing van het plan op een stadsdeel. Uit de
casestudy leerde de stad dat de uitvoering voor de
verschillende deelgebieden telkens een balansoefening inhoudt tussen beeldkwaliteit en rationeel
energieverbruik.
Zones en lagen
In een wisselwerking tussen de beelden en strategische ruimten uit het s-RSA, onderscheidt het
Lichtplan verschillende zones: het metropolitaans
gebied, de Scheldekaaien, de stads- en buurtcentra, het Albertkanaal, de Groene Singel, de grote
parkstructuren, monumenten en markante gebouwen en de infrastructuren van het Lager Netwerk.
Hierop worden tot drie verlichtingslagen gegoten,
naargelang de eigenheid en functie van de plek en
rekening houdende met overheersende elementen
zoals groen, water, infrastructuur en monumenten. De basislaag wordt overal uitgevoerd en is
de eigenlijke straatverlichting. Ze is uitnodigend
en comfortabel en voldoet aan strenge verbruiksnormen. Met de tweede laag worden belangrijke
verkeersaders extra uitgelicht, wat vooral de veiligheid ten goede komt. De derde laag benadrukt
de sfeer van het stadsdeel, bijvoorbeeld door de
belichting van architectuur, monumenten, kunst
en stadszichten.

Plantsoentje nabij 'Den Bell'. Het Lichtplan
maakt meer detail en kleur zichtbaar met
minder energieverbruik en lichtpollutie.

Gerichte uitlichting van muurschildering
en wandelpad in het Villegaspark in
Oud-Berchem.

52 /53

Lichtplan Antwerpen

Districtshuis Wilrijk: een tot
drie verlichtingslagen belichten
de eigenheid van de plek en
overheersende elementen zoals
groen, water, infrastructuur en
monumenten.
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Districtsplein Berchem
Met de bouwblokstudie Districtsplein Berchem f
wil de stad nieuwe kansen verzilveren voor twee
bouwblokken in de wijk Oud-Berchem in het
district Berchem (intra-muros). De bouwblokken
liggen op het kruispunt van de Grotesteenweg
en de Driekoningenstraat-Statiestraat, respectievelijk een belangrijke stedelijke mobiliteitsas
en de hoofdwinkelas van Oud-Berchem. De site
huisvest een unieke concentratie van voorzieningen: het districtshuis, een bibliotheek, een kunst
academie, de lokalen van een jeugdbeweging en
een theater. Er is ook open ruimte, die vandaag
echter onderbenut wordt. Op basis van ontwerpend onderzoek zoekt de stad naar een nieuwe
ruimtelijke organisatie die een meerwaarde
biedt aan de buurt en alle betrokken partners en
eigenaars.

Leven in de stad van morgen — Publieke ruimte als rode loper

Trekpleister voor buurt en bezoeker
Een masterplan voor de twee bouwblokken zal een
gedragen visie uitwerken voor de toekomst van de
site. Zo moet het onder andere nieuw leven blazen in het pleintje voor het districtshuis, zodat het
naast spontaan gebruik door buurtbewoners en
passanten ook bezoekers aantrekt van de vele functies en voorzieningen in het bouwblok. Zo zouden
pasgetrouwde koppels hier na de ceremonie in het
districtshuis een toast kunnen uitbrengen, of kunnen jeugdbewegingen hier spelen. Zachte verbindingen en doorsteken zullen het bouwblok open
en toegankelijk maken. Zo kan de stad ook achter
het pleintje een open en aantrekkelijke plek creëren met voldoende passage en sociale controle.
Eventueel kan horeca bijdragen aan de levendigheid van deze plek.
Bundelen en verdichten
Het masterplan zal ook mogelijkheden zoeken om
kwaliteitsvol te verdichten, zodat de bebouwing
verschillende ruimteclaims kan combineren en
tegelijk bijdraagt tot de afbakening en kwaliteit
van de open ruimte. Districtsplein Berchem vormt
een pilootproject voor het optimaal bundelen van
wijkgerichte diensten en loketfuncties voor bewoners. Het onderzoek focust hierbij op het delen en
beter benutten van ruimtes door samenwerking
en het samenvoegen van percelen. De stad onderzoekt ook hoe de parking onder het districtshuis
beter benut kan worden, bijvoorbeeld door de
krappe inrit aan te passen, of door een gedeeltelijke omvorming tot fietsenparking.

De bouwblokken liggen op het kruispunt
van een belangrijke verkeersas voor de stad
en de hoofdwinkelas van Oud-Berchem en
huisvesten een unieke concentratie van
voorzieningen.
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De site huist het
districtshuis van
Berchem, de
bibliotheek, de
kunstacademie,
de lokalen van een
jeugdbeweging en
een theater.
© François De Heel

Het ontwerpend
onderzoek verkende
verdichtings
mogelijkheden om
de verschillende
ruimteclaims
te combineren
en tegelijk
kwaliteitsvolle open
ruimte te creëren.

De bouwblokken liggen op het
kruispunt van de Grotesteenweg en
de Driekoningenstraat-Statiestraat,
de hoofdwinkel-as van Oud-Berchem.
© Kathleen Michiels
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Troonplaats
De Montignystraat vormt samen met de
Brederodestraat de winkelkern van de
Brederodewijk in het district Antwerpen. De
Troonplaats g ligt centraal in de Montignystraat.
Door de vele straten die er op uitkwamen,
vormde het een versnipperde ruimte. De weinige
verblijfsruimte op het plein was afgesneden van
de horeca aan de randen. Ook de groenstructuur was aan vernieuwing toe. De stad wilde hier
opnieuw een levendig en aangenaam plein creëren, waar de horeca floreert, buurtbewoners kunnen ontspannen en kinderen kunnen spelen.
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Centrale ontmoetingsplaats
In het nieuwe ontwerp werd de circulatie op het
plein herbekeken en aangepast. Door een aantal verbindingen te schrappen, kregen de twee
centrale pleinruimtes meer aansluiting met de
wanden en ontstond er veel meer bruikbare pleinruimte. Zo is er plaats vrijgekomen voor aanzienlijk grotere eilandterrassen voor de plaatselijke
horeca. Om de aansluiting met het omliggende
winkelcentrum te vergroten, kreeg de Troonplaats
net als de Montignystraat en de Brederodestraat
graniettegels, maar dan in een ander legverband
geplaatst.
Spelen, water en groen
Centraal op het plein kwam er een opvallende fontein, bekleed met groenblauwe stroken glasmozaïek en met spuitkoppen op verschillende hoogtes.
Langs elke lijn van de fontein zit een led-strip die
de fontein ’s avonds verlicht. De fontein is bovendien ook een spelelement. Kinderen kunnen zich in
de fontein uitleven terwijl de ouders van een terrasje genieten.

De stad wilde hier opnieuw een
levendig en aangenaam plein
creëren, waar de horeca floreert,
buurtbewoners kunnen ontspannen
en kinderen kunnen spelen.

Vernieuwd groen
De zestien oorspronkelijke bomen op het plein
werden vervangen. Ze waren gestopt met groeien
omdat ze te weinig ondergrondse doorwortelbare
ruimte hadden. De nieuwe groenstructuur werd
verspreid over het plein in functie van de verblijfsruimte en de terraszones. Hierdoor blijft het plein
luchtig en licht, maar biedt het ook voldoende
schaduw.

Centraal op het plein kwam er
een opvallende fontein, bekleed
met groenblauwe stroken
glasmozaïek en met spuitkoppen
op verschillende hoogtes.
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Bredabaan en Nolfplein
De Bredabaan h is een belangrijke noord-zuid
verbinding voor de provincie Antwerpen en vormt
het winkelhart van het district Merksem. De
afgelopen jaren bood de straat echter niet meer
de verblijfskwaliteit die wordt verwacht van een
belangrijke winkelstraat. Er waren geen fietspaden en onvoldoende voorzieningen voor het
openbaar vervoer, de verlichting volstond niet en
de voetpaden waren oncomfortabel en te smal.
Op het Burgemeester Jozef Nolfplein was er weinig ruimte om te zitten of spelen en de ruimte
werd gedomineerd door de auto. Het ontwerp
van OMGEVING pakte al deze pijnpunten aan.
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Het winkelhart van Merksem
Na de heraanleg is de Bredabaan weer een groene
en aangename winkelboulevard geworden. Een
doorlopende granieten vloer biedt een sobere en
eenvormige basis, terwijl strategische plekken een
bijzondere inrichting kregen. Brede, comfortabele
voetpaden in natuursteen maken het winkelen
aangenamer. Voetgangers krijgen prioriteit boven
het gemotoriseerd verkeer. Fietsenstallingen en
een fietspad aan beide zijden van de straat nodigen ook fietsers uit om hier te fietsen en te winkelen. Het openbaar vervoer kreeg een eigen
centrale bedding. Verschillende bomen verspreid
over de perrons en nieuwe laanbomen op de tussensegmenten zorgen voor eenduidigheid en
herkenbaarheid.
Nolfplein als toegangspoort
Het Burgemeester Jozef Nolfplein vormt de toegangspoort tot de winkelzone. Op het plein liggen
ook een kerk en het districtshuis van Merksem. Het
plein werd over de straat doorgetrokken als een
verbreding van de Bredabaan. Door de tramsporen te verplaatsen, kwam er ook aan de overzijde
ruimte voor terrassen. Een lange spiegelvijver met
speelse fonteinen markeert de toegang tot het districtshuis. Aan de andere kant van het districtshuis
is er parkeerruimte die ook dienst doet als evenementenplein. Twee grote cirkelvormige houten
banken vormen hier de eyecatchers.

Na de heraanleg is de Bredabaan
weer een groene en aangename
winkelboulevard geworden.
© Omgeving cvba

Groen en spel
In de groene zone rond de kerk is het rustig wandelen of vertoeven op een bankje in de zon of in de
schaduw. De paden en groenstroken zijn aangelegd
in een rechthoekig patroon met beplanting die
elk seizoen van kleur verandert. Er werden speeltoestellen geplaatst, maar in de zomer kunnen
kinderen zich ook uitleven in de fonteinen van de
spiegelvijver.

Het ontwerp maakt van de
Bredabaan weer een groene en
aangename winkelboulevard met
brede voetpaden, fietspaden in
beide richtingen en een centrale
bedding voor het openbaar
vervoer.
Het Lichtplan zet de
nieuwe Bredabaan ook
’s nachts in de verf.

62 /63

Bredabaan en Nolfplein

In de zomer kunnen
kinderen zich uitleven
in de fonteinen van de
spiegelvijver
© Omgeving cvba
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Moorkensplein
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Het deel van het district Borgerhout dat binnen
de Singel ligt, is zeer dicht bebouwd en heeft weinig open en groene publieke ruimte. Het plein en
het aangrenzende bouwblok aan het voormalige
gemeentehuis boden een uitzonderlijke mogelijkheid om een nieuwe open, groene publieke
ruimte te creëren. De verwerving en sloop van
enkele panden en de incorporatie van een straat,
maken het mogelijk om het plein i uit te breiden
met een groene zone en om een aantal publieke
voorzieningen in te planten voor de buurt. Het
ontwerp is van Buro Lubbers - Bovenbouw architecten - Korteknie Stuhlmacher.

Pleininrichting
Het ontwerp speelt in op het monumentale
gemeentehuis. Tegenover een nieuwe toegang aan
de westzijde van het plein, komt een markante
speelfontein voor kinderen. Natuurstenen verharding geeft het plein samenhang en een herkenbare
identiteit. Het plein zelf biedt ruimte voor activiteiten zoals markten, optredens en straatvoetbal.
Er komen verschillende zitplekken: in de schaduw,
in de zon, midden op het plein of met rugdekking,
aan een tafel… Voor de woningen rondom het
plein komt een strook waar de bewoners buiten
kunnen zitten en zelf groen kunnen planten.
Groen
Tussen de woningen en op gevels van gebouwen
zorgen klimplanten voor een groen karakter. Los
verspreide bomen zorgen voor een menselijke
schaal en schaduw, maar laten ook ruimte voor de
activiteiten. De bomen zorgen voor samenhang
tussen de open ruimtes en maken de overgang
naar de pleinuitbreiding. Deze groene zone maakt
een zeer divers gebruik mogelijk, van zonnen of
picknicken tot voetballen en spelen. De uiteindelijke invulling van de pleinuitbreiding wordt in een
volgende fase verder uitgewerkt.

In de Mellaertsstraat komen er een
aantal wooneenheden en worden
de bovengrondse parkeerplaatsen
gecompenseerd in een ondergrondse
buurtparking voor ca. 40 wagens.
© Haerynck Vanmeirhaeghe architecten

Bouwprojecten
De randen van de groene zone worden afgewerkt
met een nieuw gebouw. De stad onderzoekt of er
hier een ‘brede’ school kan komen, die ook gebruikt
zal kunnen worden door de buurt. Door het delen
van bijvoorbeeld de sportzaal of lokalen voor
muziekles blijft de groene zone ook na de schooluren levendig. Op het braakliggende perceel van de
voormalige wasserij in de Mellaertsstraat ontwikkelen AG VESPA en het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf
een aantal wooneenheden. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gecompenseerd in een ondergrondse buurtparking voor ca. 40 wagens. Na een
ontwerpwedstrijd stelde de stad hiervoor Haerynck
Vanmeirhaeghe architecten aan.

Plankaart Voorontwerp Moorkensplein
11 januari 2016
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De verwerving en sloop van enkele panden en
de incorporatie van een van de omliggende
straten, maken ruimte voor een aantal publieke
voorzieningen en voor de uitbreiding van het
plein met een groene zone.
© Buro Lubbers, Bovenbouw architecten
Korteknie Stuhlmacher

Het gemeentehuis krijgt na een grondige en
respectvolle renovatie een nieuw leven als
districtshuis van Borgerhout.
© KARUUR architecten
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Moorkensplein
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Districtshuis
In april 2016 startte een grondige en respectvolle
renovatie om het gemeentehuis een nieuw leven
te geven als districtshuis van Borgerhout. Na de
renovatie kunnen bewoners op het gelijkvloers
terecht aan nieuwe loketten. De Trouwzaal, de
Ontvangstzaal en de Raadzaal op het ‘Schoon
Verdiep’ blijven hun functie behouden en op de zolder komen er ondersteunende functies, zoals een
refter en berging.
Tijdelijke inrichting
In een eerste fase worden de verworven leegstaande panden gesloopt en het binnengebied
geherstructureerd. Het terrein dat hierdoor braak
komt te liggen, wordt als tijdelijk publiek domein
ingericht. De stad organiseerde hiervoor een
inspraaktraject met de buurt en de omliggende
scholen. Een externe partner zal de ruimte samen
met de buurt creatief en kwaliteitsvol inrichten
met een beperkt budget. Het is belangrijk dat de
buurt nauw betrokken wordt bij het uitdenken van
de ideeën en bij de uitvoering. Zo stimuleert de
stad samenwerking, een breed draagvlak en spontane toe-eigening.

De wooneenheden in de
Mellaertsstraat delen naast de
ondergrondse buurtparking ook
een collectieve binnentuin.
© Haerynck Vanmeirhaeghe
architecten

Het plein biedt verschillende zitplekken
en ruimte voor activiteiten zoals markten,
optredens en straatvoetbal.
© Buro Lubbers, Bovenbouw architecten,
Korteknie Stuhlmacher

Kristus-Koningplein
In het centrum van het district Ekeren werd het
Kristus-Koningplein j vernieuwd. Na een lange
tijd enkel als parkeerterrein te hebben gediend,
biedt het nieuwe plein opnieuw veel mogelijkheden aan de buurt. Er is weer plaats voor evenementen en ontspanning en rondom het plein
kunnen er meer winkels en terrasjes komen. Er
werd aansluiting gezocht met de school in de
Alfons Jeurissenstraat en de politie kreeg een
nieuwe stek in een nieuwbouw die rand van het
plein afwerkt.
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Ontmoeten en spelen
Het plein moest vooral een ontmoetingsplaats
worden voor de bewoners van de buurt. Er kwamen banken om in de zon te zitten, of in de schaduw van de bomen. De bomen op het plein zijn
zichtbaar vanuit de zijstraten. Op het plein kwamen er negen krimlindes en in de omgeving werden drie verschillende boomsoorten geplant.
Midden op de pleinvloer kwam er een opvallend
granieten oppervlak met een sierlijk motief. Zeven
speelfonteintjes vormen een markant element en
zorgen in de zomer voor speelplezier. Bovendien
verhuisde het lokaal gekoesterde standbeeld
De Bierpruver van de Driehoekstraat naar het plein.
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid en toegang voor mindervaliden
stonden voorop in het ontwerp. Er werden extra
fietsenstallingen ingeplant op het plein en aan de
school die vlakbij ligt. In het noordelijk deel van
het plein werd autoverkeer geweerd om het plein
helemaal tot aan de gevels te laten doorlopen.
Langs de drie zijden van het plein werden parkeerstroken aangelegd.

Het ontwerp creëert weer een
ontmoetingsplaats worden voor
de bewoners, met ruimte voor
evenementen en ontspanning.
© LAND landschapsarchitecten

Een nieuwe pleinwand
Een private partner realiseerde een multifunctioneel gebouw als nieuwe wand voor het KristusKoningplein. De politie nam intrek in de plint van
het gebouw, die ook plaats biedt voor winkels. Zo
draagt het nieuwe gebouw bij tot de levendigheid
van het plein. Door te spelen met de bouwhoogte
en afwerkingsmaterialen kreeg het plein centraal
een statige gevel die aan weerszijden aansluiting
vindt op de omgeving. De plint wijkt terug om aan
te sluiten bij de kiss & ride-zone van de school.

Midden op het plein zorgen zeven
speelfonteintjes in de zomer voor
speelplezier en er zijn banken om in de
zon of in de schaduw te zitten.
© LAND landschapsarchitecten
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Verweving met
het verleden
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Antwerpen is rijk aan monumentale historische
gebouwen en ruimtes die een plaats verdienen
in de stad van morgen. Het middeleeuwse
Steen vormt binnenkort het vertrekpunt voor
de ontdekking van de stad. Het stadhuis krijgt
zijn grandeur van de Gouden Eeuw terug.
Negentiende-eeuwse parken en monumenten
evolueren in al hun elegantie mee naar
een hedendaags gebruik. Maar de rijke
geschiedenis van de stad zit ook ondergronds.
In het archeologische erfgoed staan de
grootschalige figuren van de middeleeuwse
burcht en de Spaanse omwalling centraal.
Grote projecten zoals de heraanleg van de
Leien en de Scheldekaaien bieden kansen
om dit erfgoed te herontdekken, in kaart te
brengen en waar mogelijk weer zichtbaar
te maken voor bewoners en bezoekers.

© Patrick Henderyckx
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Keizersbastion
Tijdens de heraanleg van de Zuiderleien werd
onder de middenberm een groot gedeelte van
het Keizersbastion k teruggevonden. Het bastion
is een onderdeel van de 16de-eeuwse omwalling die Keizer Karel rondom de stad bouwde om
vreemde indringers tegen te houden. Hoewel
de ligging ervan bekend was, waren de goede
staat en de architecturale kwaliteit van de restanten onverwacht. Toen ze dreigden verloren te
gaan door de bouw van een tunnelcomplex en
een ondergrondse parking, besliste het Vlaamse
Gewest in 2003 om het bastion te redden. De
enige optie bleek om het Keizersbastion te
verplaatsen.
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Verplaatsing
Het vrijgekomen deel van het bastion werd verzaagd in 250 blokken van drie ton en gedurende
drie jaar opgeslagen, terwijl de ondergrondse
parking en het tunnelknooppunt aangelegd werden. In september 2006 werd het bastion heropgebouwd op niveau -3 van de parking aan de voormalige Nationale Bank. Precies op dezelfde plek
als voordien, maar dan zes meter lager. De sporen
van deze verplaatsing zijn doelbewust zichtbaar
gelaten omdat ze nu ook deel uitmaken van de
geschiedenis van het bastion. Ook een gedeelte
van de Keizerspoort werd in deze ruimte weer
opgebouwd.
Tentoonstelling
De stad koesterde ambities voor de ontsluiting van
deze historische schatkamer. Zij bouwde de bastionruimte verder uit, samen met de parkinguitbater en met steun van het Europese IVA-programma
‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’. Er
kwam een publiek toegankelijke ruimte in de
overgang tussen de parking en de resten van het
bastion, met een grote stadsplattegrond, tentoonstellingsvitrines, informatiepanelen en een
maquette. Het bastion zelf en de funderingen van
de Keizerspoort kunnen bezichtigd worden in een
speciaal hiervoor ontworpen ruimte. Ze zijn niet
permanent toegankelijk, maar wel zichtbaar vanuit de parking.
Bastionruimte
De restanten werden sfeervol gepresenteerd achter een glazen wand en worden opengesteld op
aanvraag of bij gelegenheden zoals de Erfgoeddag
of Open Monumentendag. De bastionruimte is
toegankelijk via een donkere en stille doorgang
die de overgang markeert. Bezoekers bezichtigen
de archeologische resten van op een houten platform. De afstand tot de bastionmuur zelf creëert
de indruk van een gracht. De ruimte achter het
bastion wordt ingericht als een educatieve ruimte
voor kinderen en jongeren, die hier op een boeiende manier kennis kunnen maken met de geschiedenis die verscholen zit in dit stukje erfgoed.

Bezoekers bezichtigen de
archeologische resten van op een
houten platform. De afstand tot de
bastionmuur zelf creëert de indruk
van een gracht.

De Keizerspoort in 1860. Ook
een gedeelte van deze poort
werd weer opgebouwd in de
tentoonstellingsruimte.
© Felixarchief
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Keizersbastion

In de overgang tussen de parking en de
resten van het bastion is een publiek
toegankelijke tentoonstellingsruimte
met een stadsplattegrond, vitrines,
informatiepanelen en een maquette.
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Kipdorpsite
Het stukje Leien tussen de De Keyserlei en de
Franklin Rooseveltplaats wordt omgevormd van
een drukke verkeersader tot een nieuw, autoluw Operaplein. In opdracht van de stad en
de Vlaamse overheid maakte Manuel de SolàMorales hiervoor een ontwerp op, waarbij het
autoverkeer deels ondergronds wordt geleid.
Dankzij systematisch archeologisch onderzoek
tijdens de eerste fase van de heraanleg van de
Leien wist men dat de nieuwe tunnels de resten
van de site van de Kipdorppoort l zouden doorkruisen. Samen met de Keizerspoort vormde de
Kipdorppoort een van de hoofdtoegangen tot
de stad. De stad en Vlaanderen besloten om de
resten die tijdens de werken aan het licht zullen
komen te integreren in het nieuwe ontwerp.

De buitenzijde van de Kipdorppoort
bij de aanleg van de leien. De
Kipdorppoort vormde ooit een van
de hoofdtoegangen tot de stad.
© Felixarchief
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Preventief onderzoek
In 2012 brachten sonderingen en kernboringen
informatie aan het licht over de opbouw, de bewaringstoestand en diepte van de archeologische
resten aan de Kipdorpsite. De restanten bleken tot
meer dan zeven meter onder het huidige straatniveau bewaard te zijn. Zowel de pijlers van de
Kipdorpbrug als delen van het flankerende bastion en de hierop aansluitende stadsmuur werden
blootgelegd.
Brug, bastion en stadsmuur
De brug over de stadsgracht bleef onder het wegdek van de Leien integraal bewaard. Enkel de kasseien die op de brug lagen werden uitgebroken
en de natuurstenen bekleding werd grotendeels
verwijderd. Ook een deel van het flankerende
Kipdorpbastion kwam tevoorschijn, inclusief de
19de-eeuwse renovatie, met nog zichtbare steenhouwersmerken. Vanuit een kazemat, een overdekte geschutstelling die in het bastion opgenomen was, werd de toegang tot de stad bewaakt.
Onder het huidige straatniveau bleef nog 5,5
meter van de ooit 10 meter hoge stadsmuur
bewaard: een gigantisch bouwwerk in baksteen,
bekleed met natuursteen en gefundeerd op een
baksteenbasis.
Integratie in het ontwerp
De gegevens van de archeologische sonderingen
lieten toe om de historische resten precies te situeren op het huidige stadsplan. Zo konden de resten geïntegreerd worden in de plannen voor het
Operaplein. De restanten zullen ontsloten worden
en zichtbaar zijn van op het maaiveld en in de
nieuwe tunnel en parking. Zo krijgen de passant,
de automobilist en de geïnteresseerde bezoeker de
historische resten telkens vanuit een andere invalshoek te zien.

Perspectieven
Vanop het maaiveld heeft men een totaaloverzicht over de brug, de bocht van de stadsmuur en
het bastion. De tunnel met deels open dak biedt
zicht op de bogen van de Kipdorpbrug en de bastionhoek. In de parking en de tunnel kan men de
stadsomwalling volgen over een afstand van 60
meter. Het ontwerp presenteert ook de zuidelijke
kazemat van het bastion, van waaruit de vijand
via schietgaten bestookt kon worden voor hij de
stadspoort bereikte. De kazematvloeren en de
ondergrondse toegang tot het bastion (poterne)
zullen getoond worden in de openluchtsite van het
Kipdorpbastion.

De tunnel met deels open dak
biedt zicht op de bogen van de
Kipdorpbrug en de bastionhoek.
© Manuel de Solá-Morales
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Steen
Het Steen, m een uniek overblijfsel van de middeleeuwse burcht op de kaaien langs de binnenstad, werd in 1936 beschermd als monument.
Het is een van de belangrijkste bouwkundige
relicten van de stad. Het iconische gebouw is
nauw verbonden met de oorsprong van de stad
en is de laatste duidelijk zichtbare getuige van de
burcht die eeuwenlang het stadsbeeld bepaalde.
Ook als hedendaags landmark vervult het Steen
een belangrijke functie. Volgens het Masterplan
Scheldekaaien zal een verbeterde toegang tot het
Steen en het Steenplein de relatie tussen stad en
Schelde weer versterken. De stad wil het Steen
restaureren, herbestemmen en het historische
monument voor het eerst sinds lang weer openstellen voor bezoekers.
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Bouwtechnisch onderzoek
De stad startte een voorbereidend traject op in drie
grote delen: een bouwhistorisch en bouwtechnisch
onderzoek, de opmaak van een beheerplan en ontwerpend onderzoek. Het bouwhistorisch onderzoek
vormt de basis voor een Masterplan Het Steen, dat
het referentiekader wordt voor het beheerplan en
voor de ontwerpopdracht. Het Steen werd verschillende keren gerestaureerd en aangepast aan
nieuwe functies. De basis uit de 11de – 12de eeuw
en de verbouwingen en toevoegingen uit de 16de,
de laat 19de en de 20ste eeuw zijn sterk in elkaar
verweven. In de laatste decennia werden verbouwingen eerder ad hoc uitgevoerd, zodat restauratie en een duurzame invulling vanuit een totaalvisie vandaag aan de orde zijn.
Onthaal van bezoekers
De stad wil het Steen grondig en respectvol renoveren en herbestemmen tot toeristisch onthaal- en
bezoekerscentrum. Ze wil dat het onthaal zelf een
volwaardig onderdeel vormt van de bezoekerservaring. Het Steen zal daarom een aantal voorzieningen combineren, zoals informatie, ticketing,
booking, catering, exposities, de stadswinkel,
onthaalruimtes voor groepen, professionelen en
de pers en kantoren voor stadsmedewerkers. Het
Steen wordt zo niet alleen een locatie van aankomst voor bezoekers en aanmerende cruises,
maar zet bezoekers ook op weg voor een ontdekkingstocht door Antwerpen te voet, per koets, fiets
of boot.
Waterwegen en Zeekanaal NV onderzoekt de technische voorwaarden en gevolgen van de verplaatsing van de cruisekaai. De nieuwe cruiseterminal
zou mee ingezet kunnen worden als volwaardig
onderdeel van de nieuwe functie van het Steen.

Het Steen werd
verschillende keren
gerestaureerd en
aangepast aan
nieuwe functies.
© Sepp van Dun

Het Steen is een uniek
overblijfsel van de
middeleeuwse burcht
op de kaaien langs de
binnenstad.
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Stadhuis
Het Antwerpse stadhuis n is het belangrijkste
voorbeeld van vroeg-renaissancearchitectuur
in de Lage Landen en een uniek icoon in het
Vlaamse en internationale architectuurlandschap. Het gebouw werd in 1936 beschermd als
monument en werd in 1999 opgenomen op de
lijst van het UNESCO-werelderfgoed. Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van het stadhuis besloot de stad het gebouw te herstellen in
zijn authentieke vorm en uitstraling als politiek
centrum van de stad. Hiermee wil de stad ook
een hefboomeffect bekomen voor een heropleving van de Grote Markt. Via de Open Oproep van
Vlaams Bouwmeester selecteerde de stad het
voorstel van ontwerpteam HUB, Origin, Bureau
Bouwtechniek, Daidalos Peutz, RCR, BAS en FPC.

Het Antwerpse stadhuis is het
belangrijkste voorbeeld van vroegrenaissancearchitectuur in de Lage Landen
en een uniek icoon in het Vlaamse en
internationale architectuurlandschap.
© Elvire Van Ooteghem
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Erfgoed en innovatie
De cultuurhistorische waarde van het monumentale stadhuis staat voorop, maar dient als
kader voor een ambitieus en innovatief project
en een optimale, moderne werking. Zo behoudt
de raadzaal op het zogenaamde Schoon Verdiep
het historische meubilair, dat waar nodig wordt
gerestaureerd en voorzien wordt van moderne
stemtechnieken en individuele verlichting. Voor
nieuwe indelingen op de eerste en tweede verdieping worden kamerhoge transparante glazen wanden gebruikt die het zicht op de historische afmetingen van de kamers ongeschonden laten. Op
de tweede verdieping komt er een nieuwe glazen
constructie over de historische koepel heen. Het
Schoon Verdiep wordt door de historische koepel
heen verlicht vanuit een nieuwe technische ruimte
tussen de twee koepels in.

Publieke en politieke functies
Op de benedenverdieping worden er ruimtes ingericht voor publieke exploitatie. De poorten zullen weer open kunnen en de hoofdtoegang komt
weer op de Grote Markt te liggen. De inkomhal
functioneert in de koudere maanden als tocht-sas
en in de zomer, met de poorten open, als overdekte buitenruimte. In de kelderruimtes komen
er ondersteunende functies, zoals een opwarmkeuken en sanitair. De raadzaal op het Schoon
Verdiep wordt behouden en op de eerste verdieping komen er onder andere vergaderruimten.
De tweede verdieping wordt omgedoopt tot het
‘Verlicht Verdiep’ en zal de schepenen en kabinetten huisvesten. Centraal komen twee dubbelhoge
ruimtes — de vestibules — die naast veel daglicht
ook een uitzicht bieden op de wolken en de campanile (klokkentoren). Onder de campanile komt
een belangrijke collectieve ruimte, maar de historische inrichting als stadsarchief wordt grotendeels
behouden.

Met het Lichtplan werd de architectuur
van het Stadhuis en de Grote Markt
alvast prachtig uitgelicht.
© Elisabeth Verwaest

82 /83

Stadhuis
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De tweede verdieping
huisvest de kabinetten
en krijgt centraal twee
‘vestibules’.

De benedenverdieping
wordt een heldere, publiek
toegankelijke ruimte.

© HUB

© HUB
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Harmonie
Het Harmoniepark o is een park van 1,8 hectare
in woonwijk Harmonie in het district Antwerpen.
Het is omgeven door 19de-eeuwse herenwoningen, waartussen flatgebouwen, een ziekenhuis en het provinciegebouw werden ingeplant.
In het park ligt zaal Harmonie, waar jarenlang
allerhande concerten werden gegeven. In 2010
ging de stad via de Open Oproep van de Vlaams
Bouwmeester op zoek naar een architect voor
de renovatie van het beschermde gebouw en
het park. Winnaar Atelier Kempe Thill nam Land
Landschapsarchitecten onder de arm voor het
parkontwerp. Het Harmoniepark kreeg de eerste
prijs in de categorie parken van de ‘Groene Lente
2015’ van de Vereniging voor Openbaar Groen.

Na een grondige renovatie
krijgt zaal Harmonie
een nieuw leven als
districtshuis. Het ontwerp
vertrekt vanuit respect
voor de architecturale en
cultuurhistorische waarde
van het gebouw.
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Landschap
De typische elementen van het 19de-eeuwse landschapspark zijn nog deels aanwezig, en worden
ook in het nieuwe ontwerp gekoesterd: de ‘komvormige’ open ruimte met opgaande randen, de
meanderende wandelpaden met verschillende
uitzichten en een rijk bomenbestand. Maar sinds
de oorspronkelijke aanleg is er nog veel meer veranderd. Zo is de fontein eigenlijk een 20ste-eeuwse
toevoeging. Henry van de Velde ontwierp de fontein ter ere van Peter Benoit. Het monument werd
in 1934 ingehuldigd op zijn oorspronkelijke plek
op de Frankrijklei maar verhuisde in de jaren 1950
naar het Harmoniepark. Het monument wordt hersteld en blijft in het Harmoniepark.
Gebruik
Als publiek park ligt de nadruk van het ontwerp op
de verbindingen binnenin de wijk. Er kwamen twee
nieuwe toegangen ter hoogte van de huidige oversteek naar het Albertpark en in de noordoostelijke
hoek van het park, zonder de beslotenheid van het
park op te geven. Het grasveld en de speelvoorzieningen in het park worden heel intensief gebruikt
door de buurt om te picknicken, ravotten en spelen. De speelplekken werden uitgebreid en gebundeld in één overzichtelijke zone. Het hoofdpad
werd verbreed, zodat kinderen hier kunnen spelen
op verharde ondergrond.

86 /87

Zaal Harmonie
Zaal Harmonie werd in 1846 gebouwd als
zomerlokaal van de in 1814 opgerichte “Société
d’Harmonie”. Het gebouw is een van de belangrijkste werken van Antwerps bouwmeester Pieter
Dens (1819 – 1901) en werd beschermd als monument in 1997. Na een grondige renovatie krijgt de
zaal een nieuw leven als districtshuis. Het ontwerp
vertrekt vanuit respect voor de architecturale en
cultuurhistorische waarde van de feestzaal en de
oranjerie. Het biedt een neutrale basis voor een
divers gebruik, maar ook mogelijkheden voor heel
specifieke invullingen. De grote zaal en de zijzalen
worden gerenoveerd en er wordt een nieuw inkomvolume geplaatst.
Het park leent zich tot
een intensief en
hedendaags gebruik,
terwijl ook de
typische elementen
van het 19de-eeuwse
landschapspark
gekoesterd worden.
© Sigrid Spinnox

NIEUW ZUID
mixen
en delen

Nieuw Zuid is een verlaten spoorwegemplacement tussen de Schelde en de zogenaamde spaghettiknoop van de Ring. De site ligt net ten zuiden van het stadscentrum en ten noorden van het
toekomstige innovatieve bedrijventerrein Blue
Gate Antwerp. Bernardo Secchi en Paola Viganò
baseerden het Masterplan voor Nieuw Zuid op vijf
pijlers: een groene stedelijke wijk aan het water,
een aantrekkelijke en levendige stadswijk, verkeersinfrastructuur op maat, een gezonde en ecologische leefomgeving en een flexibele ontwikkelingsstrategie. Nieuw Zuid werd geselecteerd als
een pilootproject voor Stromende Stad, maar het
project illustreert elke van de drie thematische
pijlers van de vernieuwing van het strategisch
Ruimtelijk Structuurplan.
Nieuw Zuid wordt een levendige, gemengde woonwijk met zicht op de Schelde. Het belangrijkste
organiserende principe is de idee van de striga, die
een maximale oriëntatie van de gebouwen op de
rivier waarborgt en flexibiliteit in de organisatie en
indeling van de bouwblokken en straten toelaat.
De loodrechte oriëntatie op de kaaien volgt tevens
het patroon van de oude sporen. Er komen 2.000
nieuwe woningen, variërend in grootte, type,
budget en specifieke locatie. Er is ook ruimte voor
innovatieve woningen.

Nieuw Zuid ligt net ten zuiden van
het stadscentrum en ten noorden
van het toekomstige innovatieve
bedrijventerrein Blue Gate Antwerp.
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Nieuw Zuid wordt een groene, gezonde,
aantrekkelijke en levendige stadswijk aan het
water met verkeersinfrastructuur op maat.
© Triple Living

SC

HE

LD

E

LINKEROEVER

E17

ZUID

BREDERODE

KIEL

20.000 tot 40.000 vierkante meter aan lokale voorzieningen zullen de nieuwe bewoners en de bewoners van de aanpalende wijken voorzien van scholen, kinderopvang, sportgelegenheden…
En 40.000 tot 70.000 vierkante meter aan kantoren en andere bovenlokale functies zullen werkgelegenheid creëren en bezoekers aantrekken.
Tot slot wordt 20.000 vierkante meter commer
ciële ruimte voorbehouden voor lokale winkels en
voorzieningen.
Het ontwerpconcept voor de publieke ruimte op
Nieuw Zuid is stedelijk wonen in het park. Bureau
Bas Smets trok het parkconcept door over de straten, pleinen en steegjes van Nieuw Zuid. Het ontwerp van de publieke ruimte is ook geïnspireerd op
het delen van ruimte en op het maken van ruimte

voor ‘ontmoetingen’ tussen bewoners onderling en tussen Nieuw Zuid en de aangrenzende
wijken. Beide ideeën worden gecombineerd in
de inplanting van voorzienwingen die ontbreken in de dichtbebouwde omliggende wijken,
zoals groen, scholen, kinderopvang…
Op grotere schaal vormt Nieuw Zuid een scharniergebied tussen de woonwijken binnen de
Ring en Singel, en de wijken daarbuiten. Het
masterplan reduceert het barrière-effect van de
Ring door het park als het ware over de infrastructuur te ‘tekenen’ en verbetert zo de verbindingen tussen beide stadsdelen met een netwerk van wandel- en fietspaden. Plaatsen voor
sport, spel en rustplekken worden doorheen
het landschap ‘uitgestrooid’ als stapstenen.
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© havenbedrijf antwerpen, peter knoop
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projecten in dit deel
Kiezen voor de 20ste-eeuwse gordel
16 Masterplan Hoboken-Centrum p. 100
17 Eksterlaer p. 104
18 Groen Zuid p. 108
19 Ter Hoogte p. 112
20 Zilverkwartier p. 114
De stad als levend laboratorium
21 Lageweg p. 124
22 Centers Borgerhout p. 130
23 Het Bos p. 134
Samen bouwen aan de stad
24 252 CC p. 140
25 Gravenhof p. 140
26 Vrijetijdscentrum De Schelde p. 140
27 Groenplaats p. 144
28 Runcvoorthof p. 150
29 Woonproject Passiflora p. 150
30 Kangoeroewoning
Sint-Bernardsesteenweg p. 150
31 Ecohuis Antwerpen p. 154
NZ

Nieuw Zuid p. 160

92 / 93

26

BERENDRECHT–ZANDVLIET–LILLO

Vandaag steekt de Antwerpse stadsvernieuwings
golf voor het eerst goed en wel de Ring en
Singel over. Het 20ste-eeuwse stadsweefsel
wordt vernieuwd en zal plaats bieden aan extra
woningen, voorzieningen en werkgelegenheid.
De stad wil hierbij de eigenheid van de
districten bewaren en versterken en rekent
op samenwerking met de districten en
buurgemeenten.

MERKSEM

28

Een van de grootste uitdagingen is om weer
plaats te bieden aan werkgelegenheid, productie
en creatieve ondernemingen. Hier worden
speciale trajecten en fora aan gewijd, zoals
het experimentele project Labo XX_Werk en
stadslaboratorium Stadslab2050. Bewoners en
ondernemers voeren samen zo veel mogelijk
pilootprojecten en experimenten uit die
economische bloei, creativiteit en duurzaamheid
combineren.
We bouwen ook letterlijk samen aan de
stad. De stad bouwt een kwaliteitsvol
aanbod aan voorzieningen uit, ondersteunt
duurzaam bouwen bij de Antwerpse bewoner
en ondernemer en stimuleert innovatieve
woonvormen. Van de heraanleg van de
grootste publieke ruimte tot de kleinste private
verbouwing: elke steen draagt bij aan de stad
van morgen.
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Kiezen voor de
20ste-eeuwse
gordel

Samen werken aan de stad van morgen — Kiezen voor de 20ste-eeuwse gordel

Naast de Schelde en de Leien heeft ook de
Ring een grote impact op de geschiedenis
en de toekomst van de stad. De gebieden
buiten de Ring werden later ontwikkeld dan
de kernstad. Er is meer groen en de straten
en huizen zijn vaak ruimer bemeten dan
binnen de leien en de 19de-eeuwse gordel.
Er vestigden zich dan ook grote bedrijven en
instellingen zoals ziekenhuizen en scholen.
Projecten in de 20ste-eeuwse gordel vereisen
daarom een aanpak op een andere schaal en
met andere uitgangspunten dan deze in de
binnenstad. De stad, Vlaanderen, bewoners,
ondernemers, eigenaars, districten en
buurgemeenten schrijven met koepelproject
Labo XX samen in op de herontdekking en
vernieuwing van de 20ste-eeuwse gordel.

© Patrick Henderyckx
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Labo XX
Na jaren van succesvolle stadsvernieuwing is
de kernstad weer een aantrekkelijke plek om te
wonen, werken en ondernemen. De bevolkingsexplosie die zich de laatste jaren heeft voltrokken, manifesteerde zich dan ook grotendeels
binnen de Ring en Singel. Vandaag schieten renovatieprojecten, originele handelszaken, creatieve
ondernemingen en woonontwikkelingen als
paddenstoelen uit de grond. Omdat een verdere
groei zich grotendeels buiten de Ring en Singel
zal doorzetten, wil de stad hier de komende jaren
samen met bewoners, ontwikkelaars, ondernemers, financiers en investeerders slim plannen, bouwen, renoveren en ontwikkelen. Met
Labo XX (spreek uit: ‘Labo twintig’) wil de stad
dus zowel strategieën uitwerken om toekomstige
groei zo goed mogelijk op te vangen, als een
visie ontwikkelen voor de vernieuwing van haar
20ste-eeuwse gordel. Via een ontwerpwedstrijd
selecteerde de stad in 2013 vier teams om deze
opdracht elk vanuit een andere invalshoek uit te
werken. Ondertussen kreeg het project ook stadsregionale en Europese dimensies.
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Vernieuwing van de stadsvernieuwing
Labo XX is veel meer dan een zoektocht naar
ruimte om woningen, voorzieningen en werkplekken bij te bouwen. De ontwerpteams zochten
vooral naar nieuwe stadsvernieuwingsstrategieën
en -instrumenten, aangepast aan de uitdagingen
in de 20ste-eeuwse gordel. Het team van Buur
en Futureproofed werkte rond mobiliteit en duurzaamheid, met een concentrische tramlijn of
‘rocade’ als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen.
Palmbout urban planners, De Nijl architecten,
Feddes-Olthof landschapsarchitecten en Blauwdruk
stedenbouw koppelden verdichting aan extra
kwaliteit voor de groengebieden in dit stadsdeel.
Maat ontwerpers, Posad spatial strategies, 3E en
Shinshekai werkten rond het verweven van wonen,
werken en voorzieningen in een netwerk van
nieuwe centra en 51N4E en Connect & Transform
experimenteerden met nieuwe partnerschappen,
processen en financiële strategieën.
Stadsregionale samenwerking
Uit een analyse van de historische ontwikkeling en
verstedelijking van de stadsregio bleek al snel dat
de uitgangspunten voor Labo XX ook relevant zijn
voor gemeenten rond Antwerpen. Door verdere
verstedelijking binnen de historische ontwikkelingspatronen op te vangen, kunnen ook plaatsen
in andere gemeenten gevrijwaard worden van verdere fragmentatie of net mee profiteren van betere
aansluitingen en voorzieningenniveaus. De stad
startte in 2015 met de steun van Vlaanderen een
overlegplatform op waarbinnen veertien gemeenten in de zuidoostelijke rand van Antwerpen de
ruimtelijke uitdagingen van de bevolkingsgroei in
stadsregionaal verband bespreken en aanpakken.

51N4E werkte nieuwe processen en
mechanismen uit om verdichtings- en
vernieuwingsprojecten te realiseren.
© 51N4E, Connect & Transform
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Labo XX
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Labo XX internationaal
De stad nam in 2015 ook het initiatief voor
Europese samenwerking rond het thema van
Labo XX binnen het programma URBACT III. Het
omvormen van 20ste-eeuwse gebieden tot aantrekkelijke gemengde gebieden is een Europese
uitdaging om de toenemende suburbanisatie en
verneveling van het landschap tegen te gaan.
Daarom leidt de stad het project sub>urban.
Reinventing the fringe, waarbinnen Antwerpen,
Solin, Düsseldorf, Casoria, Oslo, Baia Mare, Brno,
Barcelona M.A. en Wenen aan de hand van overlegmomenten, plaatsbezoeken en workshops
kennis en voortschrijdend inzicht delen over ontwikkelingsstrategieën voor 20ste-eeuwse stadsdelen. Aan het eind van het traject, in 2018, moet
elke deelnemer bovendien tot een concreet lokaal
actieplan komen.
Met het concept microcentraliteit focusten
Maat ontwerpers, Posad spatial strategies,
3E en Shinshekai op het verweven van
wonen, werken en voorzieningen in een
netwerk van nieuwe centra.
© Maat ontwerpers, Posad spatial
strategies, 3E en Shinshekai

Het team van Buur en Futureproofed werkte
rond mobiliteit en duurzaamheid, met
een concentrische tramlijn of ‘rocade’ als
leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Links
de bestaande haltes en rechts voorstellen
voor nieuwe haltes.
© Buur & Futureproofed

Het team van Palmbout
Urban Landscapes focuste
op groenstructuren en op de
samenhang van open ruimte
in de 20ste-eeuwse gordel.
© Palmbout Urban Landscapes,
De Nijl Architecten, Blauwdruk
Stedenbouw, Feddes Olthof
Landschapsarchitecten
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Masterplan Hoboken- Centrum
Met het Masterplan Hoboken willen de stad en
het district het centrum van Hoboken p versterken. Het district is bij velen meer bekend voor
zijn industrie dan voor de gezellige voormalige
dorpskern, de vele groene oases en de prachtige
ligging aan de Schelde. Hier moet verandering in
komen dankzij het Masterplan Hoboken dat Brut
architecten in 2012 opstelde in samenwerking
met Landinzicht en Vectris. Het masterplan wil de
verwevenheid tussen wonen, werken en recreatie
verbeteren, weer samenhang brengen in het centrum en de ligging aan de Schelde uitspelen als
troef. Het typische karakter van Hoboken wordt
hierbij bewaard in een nieuw evenwicht tussen
industrie, recreatie, landschap en wonen.
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Centrumfiguur
Het hart van Hoboken wordt versterkt door ‘een
nieuwe centrumfiguur’. De centrale Kioskplaats, de
groene plek rond de kerk, de winkel-as Kapelstraat
en de parken Gravenhof, Broydenborgh en
Sorghvliedt worden aan elkaar geregen door een
lint van kwaliteitsvolle en toegankelijke publieke
ruimte. Parallel aan deze hoofdfiguur brengt een
‘jongerencluster’ samenhang in een de verschillende scholen in de buurt, waaronder ook een
lyceum en een academie. De scholen krijgen een
nieuw gezicht naar de Oudestraat, van waaruit
zachte verbindingen worden gelegd met de jeugdbeweging, het jeugdhuis, een sporthal en een
kinderdagverblijf.
Hoboken bereikbaar
Hoboken is goed bereikbaar en heeft geen groot
probleem met doorgaand verkeer of parkeerdruk. Toch is de bereikbaarheid van het centrum
niet optimaal. Er is geen afstemming tussen de
verschillende modi. Met ‘Hoboken bereikbaar’
streeft het masterplan naar comfort en veiligheid
voor zacht verkeer en een aantrekkelijk openbaar
domein. Een nieuw padennetwerk maakt het centrum doorwaadbaar voor voetgangers en fietsers.
Speciale aandacht gaat naar groene doorsteken
en openbaar vervoer, waarbij ook gedacht wordt
aan een nieuwe locatie voor het veer en zelfs aan
watertaxi’s.

Binnen de centrumfiguur worden
belangrijke plekken aan elkaar geregen
door een lint van kwaliteitsvolle en
toegankelijke publieke ruimte.

Het districtshuis en het
Oranjeriegebouw in Park
Sorghvliedt.
© Walter Saenen
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Masterplan Hoboken- Centrum
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Hoboken naar de Schelde
Het masterplan trekt het netwerk voor zacht
verkeer door naar de Scheldeoevers. In de
Scheldestrip wordt de publieke ruimte ingezet als
groene en landschappelijke buffer tussen wonen
en industrie. Dit kan zelfs een uithangbord worden
en het imago van de industrie van Hoboken verbeteren en vergroenen. Een grootschalige ecologische corridor maakt een verbinding met de grotere
groengebieden: de Hobokense Polder, Fort 8 en
het Schoonselhof. Door het verplaatsen van het
veer kan deze ook een belangrijke recreatieve trekpleister worden.

Uitvoeringsprojecten
De drie krachtlijnen van het masterplan geven
de komende jaren richting en samenhang aan
een reeks van uiteenlopende projecten. Naast
nieuwe woonprojecten, zoals Groen Zuid en het
Cockerilhof, worden tal van publieke ruimtes vernieuwd, zoals de Kioskplaats en de Marneflaan.
Het kasteel in park Gravenhof kreeg een nieuwe
bestemming als cultureel centrum. Park
Broydenborgh wordt versterkt als groene link tussen het centrum, Park Sorghvliedt en Fort 8. Park
Sorghvliedt krijgt een nieuw beheerplan met focus
op de natuur-, erfgoed- en gebruikswaarde. De
koetshuizen worden gerenoveerd en herbestemd,
de Belvedère wordt hersteld en bezoekers konden
al genieten van een zomerse pop-up bar in het
Oranjeriegebouw.

Met ‘Hoboken bereikbaar’ streeft
het masterplan naar comfort en
veiligheid voor zacht verkeer
en een aantrekkelijk openbaar
domein.

Het masterplan trekt
het netwerk voor zacht
verkeer door naar de
Scheldeoevers.
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De vernieuwing
van de centrale
Kioskplaats
is een van de
uitvoeringsprojecten
van het Masterplan
Hoboken.

In de Scheldestrip wordt de
publieke ruimte ingezet als groene
en landschappelijke buffer tussen
wonen en industrie.
© Dries Luyten

Eksterlaer
Het projectgebied Eksterlaer q ligt in het district
Deurne en wordt een nieuwe gemengde woonwijk. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door
Vooruitzicht, Matexi en Woonhaven, in nauwe
samenspraak met de stad via haar autonoom
gemeentebedrijf AG VESPA. Het masterplan en
het verkavelingsplan werden opgemaakt door
POLO Architects en Jan Veelaert. Zij zullen ook
instaan voor de bouwplannen voor de individuele woningen. De bouwwerken begonnen in april
2016.
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Gevarieerd woonaanbod
Op de site van 15 hectare komt een gevarieerd
aanbod van 560 tot 580 woningen: appartementen
van diverse grootte in kleine of grote gebouwen,
patiowoningen, rijwoningen en meegroeiwoningen die te gebruiken zijn als kangoeroewoningen. Dit zal voor een grote variatie van eigenaarsbewoners zorgen in leeftijd, gezinssamenstelling
en financiële draagkracht. Er zal ook in minstens
65 sociale woningen worden voorzien. Er kunnen veertien commerciële buurtfuncties worden
ingericht, zoals een kapper, een dagbladhandel of
een tandarts. Er werd een tijdelijke school ingericht aan de Kerkhofweg en een deel van de gronden van het projectgebied werd verkocht aan een
school aan de Herentalsebaan, zodat deze kan
uitbreiden.

Autoluw en groen
Het gehele project is verkeersluw en wordt ingericht als woonerf. Er worden meerdere private
ondergrondse parkeergarages voorzien voor de
bewoners-eigenaars. Er komt een publiek park van
ongeveer drie hectare met een grote waterpartij.
Om deze ontwikkeling mede mogelijk te maken
zorgden het district Deurne en de stad Antwerpen
eerder voor de herbestemming van het nabij
gelegen gebied Drakenhof, dat aanvankelijk voor
wonen was bestemd, tot een park met ruimte voor
volkstuinen en korfbalclubs

POLO Architects en Jan Veelaert
maakten het masterplan op en de
bouwplannen voor de individuele
woningen.

Het gehele project is verkeersluw en
wordt ingericht als woonerf. Er komt
een publiek park van ongeveer drie
hectare met een grote waterpartij.

© POLO Architects en Veelaert
Architecten

© POLO Architects en Veelaert
Architecten
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Eksterlaer
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Op de site van 15 hectare komt een
gevarieerd aanbod van 560 tot 580
woningen, waaronder appartementen,
patiowoningen, rijwoningen en
meegroeiwoningen.
© POLO Architects en Veelaert Architecten
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Groen Zuid
Begin 2006 stopten de activiteiten op de voormalige industrieterreinen van Scanfil in het district
Hoboken, pal tussen het districtscentrum enerzijds, en de wijk Polderstad en de Schelde anderzijds. De site r is zo’n 10 hectare groot en neemt
een groot deel in van een bouwblok dat begrensd
wordt door twee woonstraten en een spoorlijn.
De vraag om de site te ontwikkelen kwam van de
privéeigenaar. Vanwege de strategische locatie
en het publieke belang nam de stad de regierol
op. In een samenwerkingsovereenkomst legden
de stad en de eigenaar hoge ambities vast voor
een kwaliteitsvolle nieuwe woonwijk.
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Visie voor ruimere omgeving
Crepain Binst Architecture maakte een masterplan
op voor de ruimere omgeving, over de eigendomsgrenzen heen. Het openbaar domein werd ontworpen door Stramien. Groen Zuid is een gemengde
woonontwikkeling met bijna nieuwe 500 woningen, een park, en een zorgcluster. Centraal in de
wijk loopt een breed wandel- en fietspad dat dit
alles als een ruggengraat met elkaar verbindt. Een
nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel onder de
sporen verbindt Groen Zuid met park Gravenhof en
Polderstad.
Mix van woningen
Het hoofdaccent ligt op wonen, met een gevarieerd aanbod van bijna 500 gezinswoningen en
appartementen voor jong en oud. Er komt een
aanbod van 25 % sociale koop- en huurwoningen, gerealiseerd door huisvestingsmaatschappij
Woonhaven. Kleine buurtwinkels en vrije beroepen
zoals dokters en tandartsen zorgen mee voor een
levendige wijk en verweving met de omliggende
wijken.

Door het bundelen van het wonen aan de
oostelijke zijde en de grotere bouwhoogte
voor de zorgcluster, ontstaat er ruimte voor
een buurtpark van vier hectare.

Groen Zuid is een gemengde
woonontwikkeling met bijna
nieuwe 500 woningen, een park,
en een zorgcluster.

© Crepain Binst Architecture

© Crepain Binst Architecture
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Groen Zuid

Publieke voorzieningen
In drie torens van maximaal twaalf verdiepingen
hoog komen buurtvoorzieningen: 118 serviceflats,
een dienstencentrum en een kinderdagverblijf met
110 plaatsen. Door de serviceflats krijgen ouderen
uit de omgeving de kans om in de buurt te blijven wonen. Met de kinderopvangplaatsen wil de
stad tegelijk nieuwe gezinnen aantrekken en een
oplossing bieden voor het bestaande tekort in de
omgeving.
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Buurtpark
Door het bundelen van het wonen aan de oostelijke zijde van het gebied en door de grotere
bouwhoogte voor de zorgcluster, ontstaat er aan
de westelijke zijde ruimte voor een buurtpark van
vier hectare, dat ook inspeelt op de noden van de
omliggende buurt. Het park krijgt wadi’s, speeltoestellen, een petanquebaan, en een trapveld.
De bestaande sporthal blijft behouden (privaat) en
wordt maximaal in het park ingebed met een ruim
terras.

In drie torens van maximaal
twaalf verdiepingen hoog
komen buurtvoorzieningen:
118 serviceflats, een
dienstencentrum en een
kinderdagverblijf met
110 plaatsen.
© Crepain Binst Architecture
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Ter Hoogte
Ook Vlaanderen kijkt naar de 20ste-eeuwse voorstedelijke gebieden om de woonomgeving van
de toekomst te ontdekken. Eind 2013 selecteerden minister van Wonen en Steden, het Team
Vlaams Bouwmeester, het Agentschap Wonen
Vlaanderen, het Team Stedenbeleid en de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vijf
thematische pilootprojecten om richting te geven
aan gewenste ontwikkelingen in Vlaanderen.
Voor Antwerpen werd een site s in het district
Wilrijk geselecteerd, met als thema ‘het bovenmaats bouwblok’. De site wordt ontwikkeld door
AG VESPA, het Autonoom Gemeentebedrijf voor
Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen.
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Bouwblok binnen bouwblok
Een ontwerpteam onder leiding van Office Kersten
Geers David Van Severen werkte een masterplan
uit voor een 120-tal woningen. De site bestaat uit
twee delen die van elkaar gescheiden worden door
de zeer drukke Dokter Veeckmanslaan. Er is veel
restruimte en ontoegankelijk groen. Om te vermijden dat de twee delen van de site zich afkeren
van de drukke laan en dus van elkaar, wordt er een
bouwblok binnen het bestaande bouwblok ingeplant. De voorgevels liggen aan de binnenkant van
het bouwblok en kijken uit op nieuwe parkruimte.
De achtergevels en private tuinen kijken uit op een
informele groene ruimte die de buurtbewoners
zich kunnen toe-eigenen als gedeelde publieke
ruimte. Het park biedt een zachte buffer voor het
verkeerslawaai, terwijl het binnenste bouwblok
en informeel groen dit doet voor het buitenste
bouwblok.
Vernieuwing van de wijk
De stad onderzoekt mogelijkheden om het verkeer
van de Dokter Veeckmanslaan te temperen. Door
in te zetten op een aangename en veilige oversteekplaats voor zwakke weggebruikers en door
het ontmoedigen van sluipverkeer kan de verkeersveiligheid in de hele omgeving worden vergroot.
Door het nieuwe buurtpark en door de integratie
van andere voorzieningen vindt het nieuwe bouwblok aansluiting op de omgeving. Zo is een nabijgelegen school op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Seniorenwoningen zouden dan weer voor
verhuisbewegingen kunnen zorgen binnen de wijk,
waarbij oudere woningen vrijkomen voor renovatie
en bewoning door nieuwe gezinnen. Het project
laat verder typologisch onderzoek toe naar gestapelde gezinswoningen en biedt voldoende kritische
massa voor grootschalige duurzaamheidstoepassingen, zoals collectieve warmteproductie.

Om te vermijden dat de twee delen van de
site zich afkeren van de drukke laan en dus
van elkaar, wordt er een bouwblok binnen
het bestaande bouwblok ingeplant.
© Office Kersten Geers David Van Severen
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Zilverkwartier
Het project Zilverkwartier t beoogt de ontwikkeling van fabrieksterreinen op de grens tussen het Antwerpse district Berchem en de stad
Mortsel. De grens loopt dwars door een van de
twee bouwblokken in het projectgebied. De terreinen worden voornamelijk ingenomen door
het industriële bedrijf AGFA-Gevaert, een voormalige bloemisterij, een gesloten waterzuiveringsstation, een energiecentrale en terreinen
van de Antwerpse Waterwerken. De betrokken
overheden willen hier samen met de eigenaars
bestaande en nieuwe economische activiteiten
verweven met wonen. De steden organiseerden
een ontwerpwedstrijd en selecteerden Palmbout
Urban Landscapes en De Smet Vermeulen architecten om een gemeente-overschrijdend masterplan op te maken.
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Eigenzinnig karakter
De bebouwing in het Zilverkwartier is in de loop
van de jaren vrij spontaan tot stand gekomen,
volgens de mogelijkheden en mode van de tijd.
Men vindt er dus een wirwar van stijlen en architecturen, installaties en infrastructuren. Wegen en
bovengrondse leidingstraten rijgen het geheel aan
elkaar. Het terrein groeide van binnenuit, waarbij
de site deels ingesloten raakte door kantoorgebouwen en woningen, en deels ommuurd werd. Het
ontwerp wil nu de omgekeerde beweging maken,
waarbij de stad het fabrieksterrein binnen dringt.
Hierbij wil het ontwerpteam het midden van het
terrein koesteren als cultuurhistorisch kader voor
deze nieuwe ontwikkelingen.
Publieke ruimte
Op de bebouwingsstructuur wordt een noord-zuidstructuur geënt als ruggengraat en ontsluitings-as
voor de vernieuwing. Dwars hierop komt er een
bredere, groen ingerichte doorsteek die interacteert met de nieuwe publieke ruimte en aansluit
op een bestaand schooltje. De publieke ruimte
zorgt doorheen het projectgebied voor eenheid en
eigenheid. De site krijgt een autoluw karakter en
parkeren wordt zo veel mogelijk ondergronds in
de nieuwe bebouwing geïntegreerd. Andere uitgangspunten voor de inrichting van het terrein zijn
waterbuffering, het terugdringen van verhardingen en een divers en afwisselend ruimtegebruik.
Programma
Met een divers programma in bestaande en
nieuwe gebouwen kunnen verdichting en kwaliteitsvolle stadsvernieuwing elkaar versterken.
Hierbij worden de verschillende schalen en hoogtes van de fabrieksgebouwen, labo’s, technische
installaties en omliggende gebouwen ten volle
uitgespeeld. Functies zoals een kinderdagverblijf
en een schooltuin ondersteunen de combinatie
van wonen en werken en sluiten aan op bestaande
functies in de buurt, zoals het woonzorgcentrum.
De oude energiecentrale wordt een grotere trekpleister, mogelijk met een functie zoals horeca of
theater.
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Het project Zilverkwartier
beoogt de ontwikkeling van
fabrieksterreinen op de grens
tussen het Antwerpse district
Berchem en de stad Mortsel.
© cvba Palmbout Urban
Landscapes, Feddes/Olthof
landschapsarchitecten, De Smet
Vermeulen architecten, Tiem

Mogelijk toekomstbeeld bebouwing.
Met een divers programma in
bestaande en nieuwe gebouwen
kunnen verdichting en kwaliteitsvolle
stadsvernieuwing elkaar versterken.
© cvba Palmbout Urban Landscapes, Feddes/
Olthof landschapsarchitecten, De smet
Vermeulen architecten, Tiem

Zilverkwartier

Mogelijk toekomstbeeld publieke ruimte.
De publieke ruimte zorgt doorheen het
projectgebied voor eenheid en eigenheid.
© cvba Palmbout Urban Landscapes, Feddes/
Olthof landschapsarchitecten, De smet
Vermeulen architecten, Tiem
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De stad
als levend
laboratorium
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Antwerpen is de laatste jaren echt een
broedplaats geworden voor nieuwe en
vernieuwende initiatieven en ondernemingen.
De stad blijft actief op zoek gaan naar de
meerwaarde die partnerschappen en participatie
kunnen bieden. Ze wil een springplank bieden
aan ondernemers en ondernemende burgers om
hun idee, project or bedrijf te lanceren. Ook in
eigen projecten zoekt en maakt de stad ruimte
voor initiatieven van bewoners en ondernemers.
Met Labo XX_Werk startten de stad, ontwerpers,
experts uit de bouw- en financiële sector en het
middenveld samen een traject op om productie
en werkgelegenheid opnieuw te verweven in
het stadsweefsel van de 20ste-eeuwse gordel.

© Patrick Henderyckx
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Labo_XX_Werk
Aanvullend op het ontwerpend onderzoek van
Labo XX onderzoekt de stad met Labo XX_Werk
strategieën en instrumenten om productie weer
in de stad brengen. De stad organiseerde een
wedstrijd en selecteerde drie teams om hun
ideeën verder uit te werken: team BUUR/WES/
Connect & Transform, team Maat/Idea/Ldr en
team Plusoffice/ArcK. Vlaanderen financierde
een derde van het onderzoek en gaf mee sturing
aan het traject. De voortgang werd maandelijks
besproken in workshops, waarbij de discussie
werden opengetrokken naar academici, andere
overheden (bv. buurgemeenten) en gelijkaardige
projecten.

Het ‘contactvlak’ van Maat
ontstaat door in de buffer van
bedrijventerreinen functies in te
planten die door de bedrijven en
bewoners uit de buurt gebruikt
kunnen worden.
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De bedrijfsomgeving als dynamiek
Team BUUR/WES/Connect & Transform ziet de
ruimere omgeving van het bedrijf als een dynamisch samenspel van actoren en factoren. Het
team onderscheidt vier ‘patronen’ met bijbehorend
procesmodel voor alle stakeholders. Voor gebieden
met één dominant monofunctioneel programma
gaat men samen na hoe men ook kleinere initiatieven kan aantrekken. In andere gebieden staat het
heruitvinden van verouderd industrieel weefsel
centraal en de rol hierbij van incubator-initiatieven. Bij het derde type patroon wil men het potentieel van grote instellingen in samenhangende
zones gezamenlijk optimaliseren. Voor ‘hybride’
sociaal achtergestelde buurten wordt naar ruimtelijke en ondersteunende kaders gezocht voor
starters. De resultaten van het proces variëren
naargelang het ambitieniveau: van vormen van
samenaankoop en delen, over formele samenwerkingen en gezamenlijke investeringen, tot coöperatiestructuren en gedeelde zakelijke modellen.

Strategieën tegen lokale verdringing
Team Maat/Idea/Ldr wil voorkomen dat bedrijven
wegtrekken uit de stad. Onder de noemer ‘werkoord’ worden plekken gecreëerd waar bedrijvigheid en wonen elkaar ten goede komen, bijvoorbeeld door het delen van ruimte met de buurt en
het invoeren van een ‘regelluwe’ omgeving voor
het bedrijf. Het ‘contactvlak’ zorgt voor uitwisseling tussen bedrijven onderling en voor zachte
overgangen naar de buurt door nieuwe invullingen
voor onderbenutte bedrijfspercelen en in de randen van bedrijventerreinen. Het wijkbedrijf gaat
binnen co-creatieve netwerken en ketens duurzame relaties aan met bedrijven in de buurt. Tot
slot is er de strategie om groei en krimp van bedrijven op te vangen door de inbreng van vlot inwisselbare bedrijvensites en panden in een lokaal
‘doorschuifsysteem’, waardoor deze na verhuis ook
niet ten prooi vallen aan verdringing.

Plusoffice/ArcK ziet in ‘clustering’
een opstap naar een pragmatische
en efficiënte ‘coworking 2.0’ voor
de kleinste ondernemingen in het
woonweefsel.
© Plusoffice/ArcK
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Labo_XX_Werk

Clustering en coworking 2.0.
Plusoffice/ArcK ziet in clustering van de kleinste ondernemingen in het woonweefsel een
opstap naar ‘coworking 2.0.’ Specifieke clustertypes bieden pragmatische en efficiënte vormen
van coworking voor uiteenlopende ondernemingen. Zo vertrekt sectorspecifieke clustering vanuit een gedeelde markt en klantenbestand in een
lokaal netwerk. Handelingsspecifieke clustering
laat pragmatische samenwerking toe rond een
gedeelde handeling (bv stockeren, repareren…).
Domeinspecifieke clustering bouwt dan weer
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bruggen tussen opleiding, onderzoek en bedrijfsleven op een gedeeld maatschappelijk domein zoals
kunst, techniek of wetenschap. Terwijl de ketenspecifieke clustering zich richt op de profilering van
een product in de verschillende productiestappen,
gaat levensloopspecifieke clustering uit van de verschillende levensfases van een product: van productie en verkoop tot reparatie en recyclage. Tot
slot laat infrastructuurspecifieke clustering kleine
ondernemers toe te groeien zonder te moeten uitwijken door het delen van infrastructuur of materialen met bedrijven en bewoners uit de buurt.
In ‘hybride’ zones in sociaal
achtergestelde buurten is het zaak
om start-up initiatieven te stimuleren,
bijvoorbeeld met pop-up stores.
© BUUR/ WES/Connect & Transform

122 /123

Lageweg
Lageweg u is een gebied van ongeveer 30 hectare in de zuidelijke rand van de stad, in het district Hoboken. Het is een gemengd gebied met
woningen, bedrijvigheid, deels verlaten industrie
en verontreinigde gronden. De stad wil hier een
kwaliteitsvol gemengd woon-werkgebied realiseren en startte een verkennend traject op voor
een co-creatieve samenwerking met de perceeleigenaars. Andere belangrijke partners zijn het
Kenniscentrum Vlaamse Steden en de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het
project heeft een dubbele doelstelling. Het moet
enerzijds concrete realisaties opleveren voor
Lageweg, met positieve effecten voor de omliggende buurten. Anderzijds is Lageweg een pilootproject dat een nieuw instrumentarium moet
opleveren voor perceelsoverschrijdende, cocreatieve projecten zonder grondpositie van de
overheid en met een focus op de verweving van
tewerkstelling en productie in het stadsweefsel.

Een interactieve
maquette liet toe om
ontwerpoefeningen te
visualiseren.
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Lageweg als pilootproject
Lageweg werd geselecteerd als pilootproject om
inzichten uit het onderzoek van Labo XX in de praktijk om te zetten via learning by doing en in een
wisselwerking tussen project en onderzoek. Het
potentieel en de opportuniteiten voor de stakeholders werden verkend in mind opening dialogues
rond vier ruimtelijke ambitiegroepen: levend sociaal weefsel (voorzieningen en circulaire economie), nieuwe woonbeleving (divers woonaanbod)
en slimme leefomgeving (intelligente en duurzame
energetische aanpak). Een interactieve maquette
liet toe om ontwerpoefeningen te visualiseren.
Een site-safari zorgde voor een directe beleving
van de site en de mogelijkheden op drie tijdshorizonten: een, vijf en twintig jaar. Een bodemdeskundige lichtte de saneringsopgave toe en bracht
het potentieel van de bodem in kaart. Minstens
even belangrijk was het concretiseren van het
financieel-economisch potentieel van het project.
De actoren schakelden samen een bureau in voor
de opmaak van een financieel rekenmodel om de
meerwaarde voor elke partner tastbaar te maken.
Coalitie - engagementsverklaring - financieel
ruimtelijk model
Het pilootproject bouwt een coalitie uit tussen
de eigenaars in een bredere, maatschappelijke
‘vijfhoek’ van actoren: overheid, burgers, bedrijven, kenniscentra en financiers. De verschillende
belangen en prioriteiten werden in kaart gebracht
in gespreksrondes, waarbij win-wins centraal
stonden. Alle afspraken werden vastgelegd in een
engagementsverklaring. Door vroeg in het proces
te werken met een financieel model wordt vooruitgang verzekerd, daar waar financiële doorrekening na de opmaak van een masterplan vaak tot
vertragingen leidt. Het model bracht transparantie
in de kosten-baten voor elk van de eigenaars. Zij
financierden de opmaak van het model ook zelf à
rato van hun grondaandeel. Deze aanpak houdt
het financieel kapitaal in het gebied, waardoor er
maatschappelijke meerwaarde kan overvloeien
naar de omliggende buurten.

Visievorming en masterplan
Eind 2015 werd de verkennende fase afgerond.
2016 betekende de start van de visievormingsfase.
Er wordt co-creatief gewerkt aan een ruimtelijke
visie om de huidige bedrijven te verankeren in de
buurt en nieuwe bedrijven aan te trekken. Naast
de opmaak van de projectdefinitie wordt een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor
de realisatie van een grondenbank en een eventueel gezamenlijke aanvraag voor een brownfieldconvenant met extra financiële ondersteuning van
Vlaanderen. Doorheen deze fase zet de stad in op
de versnelde toe-eigening van het gebied en het
vergroten van de buurtbetrokkenheid en het draagvlak door het stimuleren van tijdelijke activiteiten
en het gebruik van verlaten gronden en panden
voor buurtinitiatieven.

Lageweg is een gemengd
gebied met woningen,
bedrijvigheid, deels
verlaten industrie en
verontreinigde gronden.
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Lageweg
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Een ‘microkrediethub’ voor onder
nemers als mogelijke
invulling voor een
leegstaande hangar.

Een buurtcafé als
mogelijke invulling
voor een leegstaand
fabrieksgebouw.
© 51n4e

© 51n4e

Een skatehangar als
mogelijke invulling voor
een leegstaand pand.
© 51n4e
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Stadslab2050
Sinds 2013 heeft Antwerpen een eigen stedelijk laboratorium voor denkers en doeners.
Stadslab2050 brengt creatieve spelers van binnen
en buiten de stad samen om te experimenteren
rond de toekomst van de stad. Overheid, bedrijven, bewoners en organisaties gaan samen thematische trajecten aan om ideeën om te zetten
in concrete acties en projecten. Van innoverende
financiële modellen en technische innovaties tot
complexe combinaties van techniek en gedragsexperimenten. Initiatiefnemers kunnen zelf aan de
slag, maar er is ook een pool van begeleiders die
selectief wordt ingezet. Met een projectenfonds
ondersteunt de stad een aantal initiatieven ook
financieel. Door op meerdere sporen te werken
met verschillende partners, zorgt Stadslab2050
voor een sterke dynamiek van kennisdeling en
netwerking. Vanwege het succes voert de stad
experimenten uit om de methodiek uit te breiden
naar andere diensten en organisaties.
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Energiewinst voor winkeliers
Energie voor het Antwerpse Hart was een van de
eerste trajecten. Het traject leverde Stadslab2050
de Belfius Smart City Award 2015 op, maar loopt
ondertussen gewoon verder. Zo is er het project
‘Klant binnen, verlies buiten’, waarmee stad, winkeliers en retailers, een energiedistribiteur, een
technisch bedrijf, een marktonderzoeksbureau en
een ondernemingsvereniging samen iets willen
doen aan het warmteverlies door openstaande
winkeldeuren. Andere projecten zijn de Pop-up
store voor energierenovatie (een tijdelijk adres
voor winkeliers die renoveren), de Smartbox voor
slimme koeling en verwarming, de Low-impact
supermarkt, Energy performance contracting (voor
scholen en de Diamantwijk) en duurzame winkelstraat Quartier National.
Circulaire economie
Het traject Fashion Flows focuste dan weer op circulaire economie in de modesector. Zo lichtte de
stad samen met het Flanders Fashion Institute (FFI)
en Plan C (knooppunt voor een circulaire economie) de modeketen door van grondstof tot afval.
Zes panels met experten uit de kleding- en textielproductie, modeontwerpers en retailers debatteerden over het sluiten van de modeketen en
duurzame retailen en consumeren. Onder de vele
ideeën doken er onder andere een kledingbibliotheek op, een moduleerbare hoge hak en innovaties rond textielophaling.
Toegang tot energierenovatie
Een van de doelstellingen van het traject Samen
Duurzaam Wonen en verBouwen is om de financiële voordelen van duurzame energierenovatie via
de private huurmarkt ook tot bij kansengroepen
te brengen. Door het samenbrengen van eigenaars in ‘burenclusters’ willen stad en partners
kostenefficiënt en duurzaam verbouwen ook hier
haalbaar maken en de vicieuze cirkels van hogere
energiefacturen of hogere huurprijzen doorbreken.
De stad, architectenbureaus, een energiebureau,
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad en KBC zetten samen een pilootproject op rond een zevental
woningen in de wijk Dam.

Campagnebeeld Fashion Flows.
De Stadslab-partners zetten
experimenten op voor een
circulaire modeketen.

Antwerp-ITCCO en UNIZO
Antwerpen lieten winkelstraten
wedijveren om uitgeroepen
te worden tot ‘duurzame
winkelstraat.’
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Centers Borgerhout
In het district Borgerhout ligt een gemetste
spoorwegberm van 1899 op de grens tussen de
Singel en de binnenstad. Tegen de oorspronkelijke structuur met onderdoorgangen (zogenaamde ‘centers’ v ) werd begin 20ste eeuw een
aarden wal gebouwd om het treinspoor te verdubbelen. De centers zelf werden aan de kant van
de Engelselei dicht gemetst, sommigen met een
toegang voor gebruik als opslagplaats, anderen
werden helemaal afgesloten of zelfs volgestort
in functie van de ondergrondse tramlijn. De stad
werkt samen met haar autonoom gemeentebedrijf AG VESPA aan een stadsproject om de centers te renoveren en te exploiteren. Ze werkt
hiervoor nauw samen met Infrabel, de eigenaar
van de spoorweginfrastructuur en krijgt steun
van het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds. NU
Architectuuratelier won de architectuurwedstrijd
voor de renovatie. In de komende vijf jaar worden
er enkele tientallen centers aangepakt.
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Totaalproject
De centers en de omgeving worden samen
opgewaardeerd. Langs de kant van de huizenrij
heeft AG VESPA twee vernieuwbouwprojecten:
Engelselei–Hogeweg (uitgevoerd) en Engelselei–
Oudstrijdersstraat. Bedrijfssite AROP werd verkocht voor private ontwikkeling. De as van de
Engelselei wordt heraanlegd door het district in
2017 en zal verschillende Borgerhoutse sport- en
cultuurplekken verbinden voor voetgangers en
fietsers. Via de spoortunnels wordt ook een verbinding gemaakt met de vernieuwde Groene
Singelfietspaden. De centers zelf worden na verbouwing herbestemd, onder andere voor productie, ateliers, horeca en lokaal ondernemerschap.
Om dit mogelijk te maken werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld dat de gelijkvloerse
strip herbestemt van een zone ‘openbaar nut en
gemeenschapsvoorzieningen’ tot een gemengde
ontwikkeling.
Fasering
In een eerste fase zijn er ‘testcenters’, die door
lokale initiatiefnemers tijdelijk worden ingericht
met eenvoudige middelen en veel recuperatiemateriaal. AG VESPA ondersteunt dit door de aanleg
van de nutsleidingen. Studio Start vzw zet haar
professionele expertise in als beheerder. In een
tweede fase renoveert AG VESPA een twintigtal
centers ter hoogte van de Engelselei–Hogeweg.
Er worden drie types centers gerealiseerd: centers
met een uitsprong bestaande uit een voorzetstructuur in staal en glas die toelaat meerdere centers
te koppelen, centers met een uitsprong van enkel
een stalen voorzetstructuur zonder glas, en centers
zonder uitsprong. Op die manier wordt er geëxperimenteerd met verschillende graden van afwerking.
Door meteen een twintigtal centers te renoveren,
hoopt AG VESPA op een dynamische start van het
project, waarbij de nieuwe activiteiten elkaar versterken en de passage in de straat stimuleren.

Sommige centers krijgen
een uitsprong in staal en
glas die toelaat meerdere
centers te koppelen
© NU Architectuuratelier

De centers worden na
verbouwing herbestemd,
onder andere voor productie,
ateliers, horeca en lokaal
ondernemerschap.
© NU Architectuuratelier
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Centers Borgerhout

De stad werkt samen
met de eigenaar van de
spoorweginfrastructuur aan een
stadsproject om de centers te
renoveren en te exploiteren.
© NU Architectuuratelier
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Het Bos
Het stadsmagazijn op de Ankerrui in het district
Antwerpen werd door BEL Architecten omgevormd tot jeugdcultuurzone ‘Het Bos’ w. Het
industriële karakter van het gebouw is een meerwaarde en moest zo goed mogelijk bewaard blijven, terwijl de Antwerpse jongeren ruimte moesten krijgen om te experimenteren, te creëren en
ideeën uit te wisselen.

Omdat de jeugdcultuurzone in
dicht bebouwd woongebied
ligt, werden er voldoende
akoestische maatregelen
genomen.
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Concept
BEL Architecten vertrok van een integraal ‘lege’
infrastructuur om te komen tot een ruwe maar
inspirerende omgeving voor cultuurcreatie en
-beleving. Zo kon plaats gegeven worden aan een
veelheid aan ideeën en projecten en aan een dynamische en levendige werking met veel groeimarge.
De ruimtes dienden functioneel en structureel in
orde gebracht te worden (elektriciteit, verwarming, sanitair, vloer, verlichting, veiligheid…). De
inrichting van de lokalen gebeurt door jeugdwerking Scheld’Apen naargelang de functie van de
ruimtes.
Programma
Muziek, theater en beeldende kunst vormen de
belangrijkste onderdelen van het programma. Elk
van deze delen kreeg een specifieke ruimte met
een eigen karakter: een concertzaal (200 personen), een theaterzaal (80 personen) en een workshop/expositieruimte. Om de nodige ruimte te
maken werd het gebouw getransformeerd en
gedeeltelijk afgebroken. Omdat de jeugdcultuurzone in dicht bebouwd woongebied ligt, werden er
voldoende akoestische maatregelen genomen. Zo
werd voor de concertzaal een doos-in-doos constructie gemaakt.

Het industriële karakter van
het gebouw is een meerwaarde
en moest zo goed mogelijk
bewaard blijven
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Het Bos
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BEL Architecten
vertrok van een
integraal ‘lege’
infrastructuur om te
komen tot een ruwe
maar inspirerende
omgeving voor
cultuurcreatie en
-beleving.

Samen bouwen
aan de stad
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De stad wil dat alle bouw- en renovatieprojecten
in Antwerpen bijdragen tot de visie voor
de stad van morgen. Hiervoor rekent ze
op sterke maar flexibele plannenkaders,
doorgedreven partnerschappen en diverse
vormen van participatie. Zo bouwt de stad
zelf een aanbod uit van voorzieningen en
kwaliteitsvolle woningen en biedt ze bewoners
advies, dienstverlening en begeleiding bij
hun bouw- en renovatieprojecten. De beste
stadsprojecten zijn immers die van de Antwerpse
bewoners en ondernemers zelf. Zo verkent
de stad ook voor de historische heraanleg
van de Groenplaats nieuwe manieren om de
Antwerpenaars een beslissende rol te geven in
de totstandkoming van het nieuwe ontwerp.

© Patrick Henderyckx
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Masterplan Cultuurcentra
Met het Masterplan Cultuurcentra van POLO
Architects vernieuwt en verbetert de stad het
cultuuraanbod in al haar districten. In Hoboken,
Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren waren tot
voor kort geen cultuurcentra. In deze drie districten bracht het masterplan nieuwe cultuurcentra
in nieuwe gebouwen of grondige renovatieprojecten. Hierbij werd specifiek aandacht besteed
aan de eigen context, moderne (theater)technieken en multifunctioneel gebruik. Begin 2016
had voor het eerst elk district een volwaardig
cultuurcentrum.

Het kasteel in park Gravenhof
kreeg tal van nieuwe functies,
waaronder administratieve
lokalen voor stadsmedewerkers,
vergaderruimtes, knutselateliers,
een multimedialokaal, een
kooklokaal en een café.
© Dries Luyten

252 CC x
In 2014 opende 252 cc in Ekeren na een totaalrenovatie van het neoclassicistische kasteeltje Hof
de Bist. De locatie werd verbouwd met aandacht
voor duurzaamheid, toegankelijkheid en de technische voorwaarden waaraan een cultuurcentrum
moet voldoen. De historische waarde van de interieurelementen werd zo veel mogelijk bewaard en
gerestaureerd.
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In 2014 opende 252 cc in Ekeren
na een totaalrenovatie van het
neoclassicistische kasteeltje
Hof de Bist.

CC Gravenhof y
In Hoboken leefde al langer de vraag om het kasteel en koetshuis in park Gravenhof een bestemming te geven. Naast een grondige renovatie van
de gebouwen werd ook een nieuw gebouw aan het
complex toegevoegd. Het geheel herbergt diverse
functies, waaronder administratieve lokalen voor
de medewerkers van de cultuur- en jeugddienst,
vergaderruimtes, knutselateliers, een multimedialokaal, een kooklokaal en een café. Eind 2015 werd
cultuurcentrum Gravenhof feestelijk geopend.

Met de verbouwing werd Hof de
Bist een duurzaam en toegankelijk
cultuurcentrum dat aan alle
technische voorwaarden voldoet.
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Masterplan Cultuurcentra
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VC De Schelde z
Begin 2016 was het de beurt aan Vrijetijdscentrum
De Schelde in Zandvliet. Het ontwerp combineert nieuwbouw met de renovatie van de vroegere dorpsschool met schoolmeesterwoning. Het
nieuwe complex heeft een modern uitgeruste theaterzaal met 135 zitplaatsen en een foyer die het
hart van het cultuurcentrum vormt. Verder zijn er
een knutselatelier, een kookklas, vergaderlokalen
en werkplekken voor de diensten cultuur, jeugd,
senioren en sport. Dat alles maakt multifunctioneel gebruik door verschillende verenigingen
mogelijk.
VC De Schelde staat open
voor alle leeftijden en
verenigingen, met een
moderne theaterzaal ,
een knutselatelier, een
kookklas, vergaderlokalen
en werkplekken voor
stadsmedewerkers.
© Frederik Beyens

Het ontwerp voor VC De Schelde
combineert nieuwbouw
met de renovatie van de
vroegere dorpsschool met
schoolmeesterwoning.
© Frederik Beyens
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Groenplaats
De vernieuwing van de Groenplaats A is een
uniek project voor de stad. Het plein ligt
pal in het historische centrum, vlak aan de
Scheldekaaien, de Kathedraal, de Meir en de
Grote Markt. Samen met het omliggend erfgoed
staat het plein voor vele Antwerpenaars symbool
voor de stad zelf. Bovendien biedt de heraanleg
kansen om groen te introduceren in het drukke
stadscentrum en om een positief effect te bekomen op de waterhuishouding en het stedelijk
hitte-eiland-effect. Na een bevraging die meer
dan 1800 ingevulde enquêtes en 195 videoboodschappen opleverde, stelde de stad via een Open
Oproep het team van Chris Poulissen aan om de
nieuwe Groenplaats te ontwerpen.
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Uniek ontwerpproces
Chris Poulissen en NP-Bridging werken samen
met Atelier Veldwerk, ARCADIS, Moritz&Simon
Architects, Ney+Partners. Uit hun concept kwam
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar voren.
De inrichting van publieke ruimte gebeurt altijd in
een bepaalde tijdsgeest en context, maar bepaalt
voor heel veel mensen en vaak voor vele generaties de betekenis en het gebruik ervan. De ontwerpers willen hier zeer bewust mee omgaan. Voor
deze unieke opdracht had het ontwerpteam een al
even bijzonder concept. Het team gaat er namelijk van uit dat niet het ontwerp centraal moet
staan, maar het proces om de Groenplaats met alle
betrokkenen samen te vernieuwen. De uitgangspunten van het concept geven vorm en voeding
aan dit ontwerpproces.
Perspectieven en sferen
Volgens het concept van Chris Poulissen wordt de
Groenplaats van gevel tot gevel aangelegd als één
leesbaar geheel. In het noorden stelt het concept
horecaterrassen voor en een open ruimte voor
evenementen, centraal op het plein een bossige
Groene Plek en in het zuiden een multimodaal
knooppunt met tramhalte. Tegenover de open
ruimte en brede perspectieven op iconen zoals
de Kathedraal, de Boerentoren en de gevel van
de Grand Bazaar, staat de intiemere sfeer van de
bomenmassa van de Groene Plek. Het standbeeld
van Rubens neemt een centrale positie in. Hier
stellen de ontwerpers de inplanting van een water
element voor.

De Groenplaats vandaag, met
het standbeeld van Rubens en de
kathedraal op de achtergrond.

Mogelijk totaalbeeld van een
vernieuwde Groenplaats uit het
wedstrijdconcept.

© Sigrid Spinnox

© Chris Poulissen, NP-Bridging,
Atelier Veldwerk, ARCADIS,
Moritz&Simon Architects,
Ney+Partners
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Groenplaats

Mogelijk toekomstbeeld.
Het winnend concept uit
de ontwerpwedstrijd stelt
een beboste Groene Plek
voor in het zuiden van
het plein.
© Chris Poulissen,
NP-Bridging, Atelier
Veldwerk, ARCADIS,
Moritz&Simon
Architects, Ney+Partners
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Groenplaats

Mogelijk toekomstbeeld.
In het noorden voorziet
het wedstrijdconcept
in horecaterrassen
en open ruimte voor
evenementen.
© Chris Poulissen,
NP-Bridging, Atelier
Veldwerk, ARCADIS,
Moritz&Simon
Architects, Ney+Partners
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Innovatieve woonvormen
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Om in te spelen op de snelle bevolkingsgroei, de
verzilvering, de veranderende gezinssamenstellingen en de nood aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, bouwt de stad met AG VESPA zelf
mee aan een aanbod van alternatieve woonvormen. Met proefprojecten wil ze Antwerpenaars
hiervoor warm maken en wil ze ook de private
sector overtuigen van de mogelijkheden. De focus
ligt op de 20ste-eeuwse gordel, betaalbaarheid,
kwaliteit en de collectieve ‘tussenschaal’ — tussen de individuele woning en grote woonprojecten zoals het Groen Kwartier en Regatta in.

Collectief wonen
AG VESPA kocht in hartje Borgerhout een leegstaande en verwaarloosde site aan en realiseerde
er, het woonproject ‘Passiflora’ C naar een ontwerp van B-architecten. Een oud pakhuis werd
gerenoveerd tot tien casco lofts. Langs de straatrand kwamen zeven nieuwbouwwoningen , waarvan zes volgens de passiefhuisstandaard. In dit
collectief woonproject delen alle wooneenheden
een gemeenschappelijke binnenplaats, een mooie
polyvalente ruimte met kitchenette en een tuin.

Collectief ontwikkelen
De historisch waardevolle site van het
Runcvoorthof B in het district Merksem wordt volledig gerenoveerd en herbestemd tot een gediversifieerd en kwaliteitsvol woonproject. Het ontwerp
van Collectief Noord integreert een veelheid aan
woningtypes die een interactie aangaan met het
publiek park errond. Een deel van de woningen
zal bestemd zijn voor verhuur. Een ander deel van
de site wordt casco verkocht aan gezinnen die een
gezamenlijk woonproject willen realiseren, om zo
een sociale meerwaarde te geven aan het samenwonen en aan de buurt.

Na renovatie wordt de historisch
waardevolle site van het
Runcvoorthof in het district
Merksem een kwaliteitsvol
woonproject.

Het ontwerp van Collectief Noord
integreert een veelheid aan
woningtypes die een interactie
aangaan met het publiek park
errond.

© AG VESPA, Ilse Peleman

© Collectief Noord

150 /151

Innovatieve woonvormen

Kangoeroewonen
Aan de Sint-Bernardsesteenweg in het district
Hoboken ontwierp Burobill Architecten een kangoeroewoning D: een gezinswoning met binnenin
een kleiner appartement, geschikt voor hulpbehoevende personen. Het appartement op het gelijkvloers is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en
voorzien van aangepast sanitair. Het gezinsappartement boven heeft via een terras en trap rechtstreeks toegang tot de tuin. De inkomhal van beide
wooneenheden is gemeenschappelijk, waardoor
men vlak bij elkaar woont, maar toch elk apart.
Doorgedreven prefabricatie
AG VESPA zoekt uit hoe kwaliteitsvolle woningen collectief, bouwtechnisch goedkoper en snel
gebouwd kunnen worden. Maximale prefabricatie
moet een kortere bouwtijd opleveren, maar ook
een betere budget- en risicobeheersing en een
lagere begeleidingskost. Om de concrete uitwerking van het project te vergemakkelijken, wordt
een site gekozen met weinig restricties door aanpalende eigendommen zodat verder geëxperimenteerd kan worden.
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Meegroeiwoning
Dit concept speelt in op de veranderende woonbehoeften en financiële mogelijkheden van starters:
AG VESPA liet door RADAR architecten een zeer
compacte en eenvoudige starterswoning ontwerpen, die de bewoners later gemakkelijk kunnen
uitbreiden tot een echte eengezinswoning. De ‘uitbreidingsopties’ worden meteen mee uitgedacht
en vergund. Het ontwerp is zo voorzien dat de
uitbreidingswerken in overzichtelijke fases kunnen
worden uitgevoerd, terwijl de woning permanent
bewoonbaar blijft.

Aan de Sint-Bernardsesteenweg
ontwierp Burobill Architecten een
kangoeroewoning met binnenin
een kleiner appartement voor
hulpbehoevende personen.
© Burobill architecten

B-Architecten maakte het ontwerp
voor woonproject ‘Passiflora’: de
renovatie en herbestemming van een
oud pakhuis tot tien casco lofts met
een collectieve polyvalente ruimte.
© AG VESPA, Bart Gosselin
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Ecohuis Antwerpen
De woningen in Antwerpen hebben in het algemeen een lager energieverbruik dan het Vlaamse
gemiddelde. Maar het kan nog beter. Onder
andere door te zorgen dat de gebruikte energie
niet verloren gaat. Dat betekent dat er vooral
met isolatie nog heel veel winst te boeken valt.
Een belangrijk middel dat de stad inzet om
beide facetten te promoten bij haar inwoners,
is EcoHuis Antwerpen E: het advies- en demonstratiecentrum voor bewoners in het district
Borgerhout.
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Steunpunt voor bewoners
Het EcoHuis geeft bewoners advies en ondersteuning over bouwen en verbouwen, energie- en
waterverbruik, vergroening in en rond de woning
en een duurzame levensstijl. Het EcoHuis is ook
het aanspreekpunt premies voor energie-efficiënte
ingrepen of voor het verkrijgen van een energielening tot 10.000 euro aan 2% of 0%. Ook kunnen
bewoners in het EcoHuis informatie krijgen rond
wetgeving en subsidies van andere overheden om
klimaatbestendiger te (ver)bouwen.
Voor sociale doelgroepen is er de ‘energiebon’, die
recht geeft op een gratis huisbezoek met gratis
installatie van hulpmiddelen zoals spaarlampen,
radiatorfolie, een spaardouchekop of buisisolatie.
In 2014 totaal leverden deze acties in totaal een
besparing van 13.077 ton CO2 op.
Voorbeeld voor andere steden
De stad bouwde met het EcoHuis en de woonkantoren als satellieten een sterk netwerk uit voor
bewoners die advies zoeken over duurzaam bouwen en verbouwen. Hierbij kreeg de stad Vlaamse,
federale en Europese steun via Interreg IVB. Ook in
Rijsel, Ludwigsburg, Londen en Delft werden centra voor energiezuinig en duurzaam verbouwen
opgezet met advies van het EcoHuis Antwerpen
(www.livinggreen.eu).
Dankzij de milieuvriendelijke renovatie en de
invulling als centraal punt voor de stedelijke
publiekswerking rond milieu en energie, diende
het EcoHuis als voorbeeldproject in het kader van
Livinggreen.eu. Een project waarbinnen negen
steden met de steun van Europa samen werkten
rond duurzame renovatie van waardevol erfgoed,
nieuwe technologieën, informatie voor burgers
over duurzaam verbouwen en de lancering van een
toolkit voor duurzame renovatie.

Het EcoHuis Antwerpen is een
advies- en demonstratiecentrum
voor bewoners over duurzaam
leven in de stad.
© Jan Crab

Dankzij de milieuvriendelijke renovatie
en de invulling als centraal punt voor
de stedelijke publiekswerking rond
milieu en energie, is het EcoHuis een
voorbeeldproject voor andere steden.
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Zoominopuwdak
In een stedelijke omgeving bieden de daken van
bewoners en bedrijven een schat aan potentieel,
vooral voor de toepassing van isolatie, zonneenergie, groendaken en daktuinen. Met zoomin
opuwdak brengt de stad de mogelijkheden van de
Antwerpse daken in kaart. De stad bood eerder al
een thermografische kaart aan die de warmteverliezen en het isolatiepotentieel van de Antwerpse
daken in beeld bracht. Deze kaart wordt nu verfijnd en uitgebreid met een zonnepotentieelkaart
en een groendakkaart.
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Potentieelkaarten
De eerste campagne rond de thermografische kaart
(2009  –2010) lokte meer dan 120.000 unieke bezoekers naar de website zoominopuwdak.antwerpen.
be. 60% van de Antwerpenaren kende de website
en 25% gaf aan te willen investeren in dakisolatie.
Met de vernieuwde website wil de stad nog meer
mensen overtuigen om hun dak goed te isoleren
en om zelfs nog verder te gaan. Daarom brengt een
zonnepotentieelkaart op basis van de oriëntatie en
de grootte van de daken ook het potentieel voor
warmwatervoorziening en elektriciteitsopwekking
in beeld. Bovendien geeft een nieuwe groendakkaart een idee van de kost voor de aanleg van
een groendak, door de grootte en de oppervlakte
van platte daken te linken aan andere data, zoals
beschikbare subsidies.
Advies en dienstverlening
Om de Antwerpenaar te verleiden tot duurzame
investeringen, biedt de website berekeningstools
voor de plaatsing van dakisolatie, de aanleg van
groendaken en de aanschaf van installaties op
zonne-energie. Zo krijgt men zicht op de prijs,
terugverdientijd, besparingen en financieringsmogelijkheden. Via de website kunnen bewoners
bovendien (een afspraak voor) bouwtechnisch
advies vragen, aannemers vinden en advies vragen
over offertes. Het EcoHuis en de woonkantoren bieden ook hulp bij de interpretatie van de kaarten,
de calculators en de resultaten, ecologisch, bouwtechnisch en financieringsadvies over premies en
leningen.

156 /157

De eerste
campagne rond de
thermografische kaart
(2009-2010) lokte
meer dan 120.000
unieke bezoekers
naar de website
zoominopuwdak.
antwerpen.be.

Het EcoHuis en
de woonkantoren
bieden hulp bij de
interpretatie van
de kaarten, de
calculators en de
resultaten.

Zoominopuwdak
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In steden bieden daken een
schat aan potentieel voor
de toepassing van isolatie,
zonne-energie, groendaken
en daktuinen.
© Jonathan Ramael

NIEUW ZUID
partners en
participatie

Samen werken aan de stad van morgen — Nieuw Zuid partners en participatie

Private projectontwikkelaar Triple Living is eigenaar van twee derde van het projectgebied Nieuw
Zuid. De andere eigenaars zijn de bank J. Van
Breda, het Vlaams departement voor wegen en
verkeer, de federale politie en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen. Deze
actoren hebben samen ingetekend op een geïntegreerd planproces en participatietraject voor
Nieuw Zuid. Hoewel de stad geen sterke grondpositie had, nam ze een sterke regierol op, op grond
van de status van het project als ‘privaat project
van publiek belang’.

van de ruimtelijke structuur, als in de architectuur en techniciteit van de individuele woningen.
Het plan gaat echter nog een stap verder vanuit
het uitganspunt dat echte duurzaamheid slechts
bereikt zal worden door en dankzij de toekomstige bewoners van Nieuw Zuid. De participatieve
duurzaamheidsprojecten van Nieuw Zuid zijn
uniek omdat ze bewustwording combineren met
gemeenschapsvorming.

Nieuw Zuid illustreert het thema van ‘samen werken aan de stad’ in de aanpak van ‘duurzaamheid door participatie’. Duurzaamheid werd in
het Masterplan verankerd op zowel het niveau

Het participatietraject is gebaseerd op drie pijlers:
informeren, luisteren en betrokkenheid. Interviews
en workshops met verschillende stadsdiensten, de
ontwerpers en de projectontwikkelaar, leverden

concrete resultaten op. Er werd een communicatieplan opgesteld (informeren) en er werd
een opvolgings- en terugkoppelingsmethode
uitgezet voor de integratie van sociale en technische gebruikersaspecten en de organisatie
van tijdelijke functies en gemeenschapsvormingsactiviteiten (betrokkenheid). Tot slot
werden er aanbevelingen gedaan om gemeenschapsvorming te faciliteren en sociale cohesie te stimuleren doorheen het ontwerpproces
(luisteren en betrokkenheid).
In de komende jaren worden deze plannen
en aanbevelingen verder in de praktijk gezet
en zullen de eerste bewoners en werknemers
worden uitgenodigd en gestimuleerd om te
participeren. Het doel is duurzaam gedrag,
ondersteund en uitgedragen door een activerende local community. Midden 2016 startte de
stad alvast een traject Nieuw Zuid op binnen
Stadslab2050. Het traject geeft experimenteerruimte aan de ondernemers van de toekomst,
in de hoop dat deze zullen landen op Nieuw
Zuid. Zo wil de stad dat de commerciële-, kantoor- en horecaruimtes op Nieuw Zuid ingevuld
worden met duurzame en innovatieve economische functies.

Met het traject Nieuw Zuid
binnen Stadslab 2050 wil de
stad innovatieve en duurzame
ondernemers aantrekken om
de commerciële-, kantoor- en
horecaruimtes op Nieuw Zuid
in te vullen.
© Triple Living
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projecten in dit deel
Groen en water als blauwdruk
32 Sint-Andries-Zuid p. 174
33 Droogdokken p. 174
34 Sint-Anneke Plage p. 180
35 Hoekakker p. 184
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Nieuw Zuid p. 256
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BERENDRECHT–ZANDVLIET–LILLO

De Schelde heeft altijd centraal gestaan in de
ontwikkeling van Antwerpen en behoudt deze
glansrol ook in de stad van morgen. Meer zelfs,
in de stad van morgen gaat er aandacht naar
alle stromen: het groenblauwe netwerk van
beekjes, riviertjes en valleitjes, de energie- afvalen verkeersstromen, de stedelijke economie, het
stadsklimaat en de waterhuishouding. Al deze
stromen moeten verbeterd en ‘sluitend’ worden
in een gezonde stad waar ecologie en economie
elkaar versterken.
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Zo zijn grote woonprojecten meestal ook
groene projecten en kunnen economische
projecten naast innovatie ook meer groen
in de stad brengen. Water en groen kunnen
zelf ook economische kansen bieden,
bijvoorbeeld voor toerisme en horeca. Ook
mobiliteitsprojecten houden vaak een heraanleg
met groenelementen in, en er komt zelfs
een nieuw kanaal in het kader van een groot
mobiliteitsproject.
Antwerpen zet al dat groen en water ook in
voor een gezond stadsklimaat en een goede
waterhuishouding. De stad mobiliseert
bewoners en bedrijven om samen te zorgen voor
minder CO2-uitstoot, een zuiniger en groener
energiegebruik. Ze ondersteunt het delen van
voorzieningen, ruimte en energie en creëert
omgevingen waarbinnen bedrijven elkaar
stimuleren en helpen groeien.
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Groen en water
als blauwdruk
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De stad geeft ruimte aan groen en water zodat
meer bewoners en bezoekers kunnen genieten
van open ruimte en natuur in de stad, vaak in
unieke combinaties met terrasjes, evenementen
en sport en spel. Water en groen zijn ook
belangrijke elementen in klimaatadaptatie:
ze hebben een verkoelend effect en laten
regenwater langzaam de grond insijpelen in
plaats van in een overbelaste riolering. Het hitteeilandeffect zorgt vandaag in de zomer al voor
een temperatuurverschil tot 8°C tussen stad en
rand, terwijl toenemende neerslagintensiteiten
en de stijgende zeespiegel de kans op
overstromingen vergroten. De stad bekijkt
daarom steeds of en hoe projecten bij kunnen
dragen aan het groenblauwe netwerk en aan een
klimaatbestendige stad. De stad heeft hiervoor
een Groenplan opgesteld dat de komende jaren
vertaald wordt in lokale groenplannen, en ze
werkt ook aan een stadsbreed waterplan.

© Patrick Henderyckx
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Groenplan
Naar aanleiding van de opmaak van het
Groenplan werden alle groene gebieden van de
stad in kaart gebracht. Daaruit bleek dat circa
45% van het Antwerps grondgebied uit groen en
water bestaat. Dat is vergelijkbaar met bekende
groene Europese steden zoals Stockholm en
Hamburg. Met het Groenplan wil de stad ervoor
zorgen dat al deze groene ruimtes optimaal worden ingezet en gebruikt in het groenblauwe
netwerk van de stad. Het groen moet een kwaliteitsvolle woonomgeving blijven bieden voor
een almaar groeiende bevolking. Maar het is ook
een belangrijke adaptatiemaatregel in het licht
van de klimaatuitdagingen. Na de goedkeuring
van het definitief bovenlokaal Groenplan, komen
er groenplannen voor elk district en voor het
havengebied.

De Hobokense polder is een
gevarieerd landschap met veel
groen en water.
© Dries Luyten

Visie
Aan de grondslag van het bovenlokaal groenplan
ligt een visie op basis van uitgebreide analyses van
het stedelijk groen vanuit ecologisch, milieu-, historisch en gebruiksperspectief. Het uitgangspunt is
zorgen voor voldoende, veerkrachtig en duurzaam
groen met een belangrijke ecologische en klimaatondersteunende functie. Voor dit groen gelden vier
basisambities: het groen moet beleefbaar en avontuurlijk zijn, rust en gezelligheid bieden, overal
biodiversiteit bevorderen en structurerende accenten vormen in het stadsweefsel.
Basisstructuur
Het Groenplan vertrekt vanuit een basisstructuur van grote groene ruimtes die mee de structuur van de stad bepalen, zoals de Schelde-oevers,
valleien, forten, kasteeldomeinen en de Groene
Singel, en kleinere groene plekjes of ‘sproeten’ die
groen tot in de buurten en straten brengen. Voor
deze basisstructuur staan het behoud van groene
massa en het stimuleren van medegebruik voorop.
Daarnaast zijn er grote verbindende groenlinten
zoals de Leien en meer lokale groene assen zoals
de Grotesteenweg. Hiervoor staat continuïteit
voorop: visueel, maar ook als groene lopers voor
zacht verkeer. Deze globale groenstructuur omvat
ook een ecologisch netwerk en recreatieclusters,
waarvoor het Groenplan richtlijnen naar voor
schuift.
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Landschappen
Het Groenplan vertaalt de globale groenstructuur in veertien samenhangende landschappen,
die soms over de stadsgrenzen heen lopen. Elk
landschap vervult functies voor de stad die het
Groenplan wil versterken en verbeteren. Zo is er
het Scheldeland, met natte ruimtes zoals de oevers
en de Hobokense Polder, of de zandvlakte met bossen en vijvers van Linkeroever en het historische
landschap van Kasteelparken. Het Groenplan selecteerde voor al deze landschappen inspirerende
lopende projecten en nieuwe strategische cases.
Deze cases en projecten leveren input op voor
de opbouw van een groenstrategie en concrete
richtlijnen.

Het Munthof, een voorheen
verwaarloosd binnengebied in het
stadscentrum, is vandaag een van
de vele kleinschalige groene oases
in het stadsweefsel.
© Jan Crab
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Lokale groenplannen
Na de goedkeuring van het Bovenlokaal
Groenplan ging de stad midden 2016 van start
met de opmaak van de lokale groenplannen
voor de negen districten en het havengebied
als buitenbeentje. Ook deze plannen beginnen
met het in kaart brengen van alle groene zones
op wijk- , buurt- of straatniveau: kleine parkjes,
speeltuintjes, straten met veel gevelgroen, de
groene trambeddingen… Op basis van de analyses wordt ook voor de lokale groenplannen een
visienota opgemaakt.

Groenplan

De stromen in de stad van morgen — Groen en water als blauwdruk

170 /171

De natuurlijke
oevers van
Linkeroever
contrasteren met
de binnenstad
en de verharde
Scheldekaaien aan
de overkant.
© Sigrid Spinnox

Groenplan
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‘Den Botaniek’ brengt plantenliefhebbers
en wandelaars tot rust midden in de
bruisende winkel- en theaterbuurt.

Kunst en ontspanning in het
Middelheimpark, een van de statige
Antwerpse kasteelparken.

© Sigrid Spinnox

© Kathleen Michiels
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Scheldekaaien
Aan het einde van de 19de eeuw werd de Schelde
rechtgetrokken om plaats te maken voor de
Scheldekaaien. De kaaien werden het toneel van
zware havenactiviteiten. In de tweede helft van
de 20ste eeuw verhuisde de haven naar het noorden van de stad en bleven de kaaien doelloos achter. In 1978 werd de betonnen waterkeringmuur
van 1.35 meter werd aangelegd als maatregel
uit het Vlaams Sigmaplan tegen overstromingen
in het Zeescheldebekken. De kaaien zelf werden
ingepalmd als publieke ruimte en gratis parking.
Toen in 2005 bleek dat de waterkering verhoogd
moest worden tot 2.25 meter, was een eenvoudige verhoging van de muur geen optie voor de
stad en Vlaanderen. Daarom selecteerden zij via
de Open Oproep PROAP en Wit architecten om
een integraal masterplan uit te werken voor de
waterkering en de publieke ruimte. Ondertussen
gingen onder regie van AG VESPA de eerste twee
deelprojecten van start: Sint Andries-Zuid F en
Droogdokkeneiland G.

PROAP en Wit architecten deelden de
kaaien op in zeven deelzones, zodat de
herinrichLng inspeelt op het karakter en
de noden van de aanpalende wijk.
vlnr: Droogdokkeneiland, Rijnkaai,
Bonapartedok en Loodswezen,
Schipperskwartier en Centrum, SintAndries en Zuid, Nieuw Zuid, Petroleum
Zuid (Blue Gate Antwerp).

Integraal plan
Een dijk of een helling creëert andere mogelijkheden dan een ponton, een gebouw of een vaste of
mobiele muur, en overstroombare publieke ruimte
heeft andere mogelijkheden dan droge ruimte.
De vorm en de locatie van de waterkering en de
inrichting van de publieke ruimte worden dan
ook samen geconcretiseerd: de wensen voor de
publieke ruimte bepalen de keuze voor de waterkering en de mogelijkheden voor de waterkering
beïnvloeden de invulling van de publieke ruimte.
De kaaien werden bovendien opgedeeld in zeven
deelzones, waarbij de herinrichting moet inspelen
op het karakter en de noden van de aanpalende
stadswijk. De openheid, de herkenbaarheid, het
spontane gebruik en het historische havenkarakter
worden echter over alle zones heen behouden.
Sint-Andries-Zuid
De waterkering krijgt vorm door een dijk op enkele
tientallen meters van het water. Achter de dijk
ontstaat een weidse kaaivlakte met een prachtig
zicht over de Schelde. De dijk zelf wordt ingericht
als een langgerekt groen park. Aan de stadszijde
komen groene plekjes en speelzones, een fiets- en
wandelboulevard en een plein voor pop-up cafés,
boekenmarkten of kleinere evenementen. Aan
de waterzijde wordt maritiem karakter bewaard,
onder meer door hergebruiken van de kasseien.
Op de kaaivlakte komen er sportvelden. Ter hoogte
van het Zuiderterras kunnen er grotere evenementen plaatsvinden. Op drie plaatsen staan mobiele
poorten die enkel sluiten bij overstromingsgevaar.
Ter hoogte van de Zuidersluis komt een verlaagd
vlak dat in de zomer als strand dient en het contact
met het water verhoogt. Aan de andere kant van
de waterkering komt hier een stedelijk plein.
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Droogdokkeneiland
Van Belle & Medina en Vogt landschapsarchitecten wonnen de ontwerpwedstrijd voor het
Droogdokkenpark, dat langs de Scheldebocht de
noordelijke overgang van kaaien in oever articuleert. De waterkering wordt verwerkt in zachte
glooiingen en vormt de overgang van natuur
naar cultuurlandschap. De grasvlakten, weilanden en bomen vormen een groene long voor het
Eilandje. De natuurlijke getijdenoever met slikken
en schorren biedt een bijzonder contact met de
Schelde. In het park komt ook ruimte voor recreatie, evenementen en meer stedelijke activiteiten.
De beschermde historische Droogdokken worden
ingericht als maritiem museum. Op het noordelijke uiteinde van de kaaimuren komt een uitkijkplatform (Belvedère) met een belangrijke rol als
ontmoetingsplek. Om de havenactiviteiten niet
te hypothekeren, gebeurt de ontwikkeling in fasen.
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Het Droogdokkenpark verwerkt de
waterkering in zachte glooiingen
en vormt een groene long en een
trekpleister voor het Eilandje.
© Van Belle & Medina en Vogt

Scheldekaaien
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In het Droogdokkenpark
komt aan het noordelijke
uiteinde van de kaaimuren een
Belvedère met een belangrijke
rol als ontmoetingsplek.
© Van Belle & Medina en Vogt

Sportvelden Sint-AndriesZuid: de openheid, de
herkenbaarheid, het spontane
gebruik en het havenkarakter
worden overal behouden.
© PROAP
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Scheldekaaien

De dijk ter hoogte van Sint-Andries
en Zuid wordt ingericht als een
langgerekt groen park, met
onder andere groene plekjes en
speelzones.
© PROAP
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Sint-Anneke Plage
In de uitstulping van de Scheldebocht op
Linkeroever ligt Sint-Anneke H. Vanaf het einde
van de 19de eeuw werd dit een trekpleister voor
dagjestoeristen en gaandeweg zelfs voor weekendjes weg en vakanties. In de zomer zorgen de
Schelde en mosselen hier ook vandaag nog voor
een uniek vakantiegevoel in de stad. Maar ’s
avonds en ’s winters valt het leven hier stil. De
stad en de handelaars en horeca van Sint-Anneke
willen dat deze plek terug een echte aantrekkingspool wordt. Tegelijk zorgen de stad en de
Vlaamse overheid voor dijkophogingen in het
kader van het Sigmaplan tegen overstromingen
in het Zeescheldebekken.

Met kwaliteitsvolle
paviljoenarchitectuur krijgt de
recreatiezone een afwisselend,
aantrekkelijk en vernieuwend
karakter.

Ster in het Scheldepark
Alle ambities van de stad en haar partners kaderen in een overkoepelende visie voor het ruimere
gebied als ‘Scheldepark’. Met het unieke verleden
als vakantieoord en voorzieningen zoals het openluchtzwembad, de manege, de horeca en de jachthaven, heeft Sint-Anneke alles om de ‘ster’ te worden van dit Scheldepark. Het komt erop aan om
deze bouwstenen juist te schikken, te herstellen of
te optimaliseren. De stad voert ontwerpend onderzoek uit om hierbij de verschillende ruimtevragen
en opportuniteiten voor Sint-Anneke te verenigen.
Ze werkt aan een masterplan voor Sint-Anneke
met een gedragen totaalvisie, een ontwikkelingsstrategie en acties op korte, middellange en lange
termijn.
Landschap
Het geliefde zandstrand, de Robinsontuin en de
jachthaven vormen drie grote gehelen in het landschap van Sint-Anneke. Voor dit landschap staan
het herstel en de versterking van de identiteit en
beeldkwaliteit centraal. Door stelselmatige verrijking van de bodem is de ondergrond van de opgespoten zandgronden van Linkeroever verdwenen.
Maar de stad wil de typische duinvegetatie door
toegepast beheer terug een kans geven. Binnen
dit landschap moet een ruimtelijk uitvoeringsplan
mogelijkheden bieden voor weloverwogen uitbreidingen van de horeca en de optimalisering van de
jachthaven. Alle ontwikkelingen moeten passen bij
de identiteit van Sint-Anneke en een meerwaarde
bieden voor de directe omgeving.
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Vakantie-architectuur
Ook de gebouwen maken onderdeel uit van een
open, doorwaadbaar en levendig landschap, met
verschillende doorzichten naar de Schelde. Er worden dan ook slechts kleine private ruimtes afgebakend in plaats van volledige percelen, en afrasteringen worden vermeden. Nieuwe toevoegingen
moeten de kenmerkende, historisch gegroeide
‘vakantie-architectuur’ terug in de verf zetten.
Met kwaliteitsvolle paviljoenarchitectuur krijgt de
recreatiezone een afwisselend, aantrekkelijk en
vernieuwend karakter.
Beleving en recreatie
Een nieuw wandelpad op de opgehoogde dijk zorgt
voor een continue promenade langs de Schelde
en vult de ontbrekende schakel in tussen de jachthaven en de Schelde. Het dijkpad maakt deel uit
van een padenstructuur die zowel in de lengte als
dwars doorheen het gebied nieuwe verbindingen
maakt. Wandelaars genieten van prachtige zichten
op haven en stad. Aan het strand sluit het pad aan
op de Wandeldijk, de hoofdas van de horecastrip.

Sint-Anneke heeft alles om
de ‘ster’ te worden van het
Scheldepark. Met het Masterplan
wil de stad deze troeven en
bouwstenen herschikken,
herstellen of optimaliseren.

Masterplan Sint-Anneke | Gewenste Ruimtelijke Structuur

zichten doorheen het
gebied vergroten relatie
tussen Linkeroever en
de Schelde

parkeren wordt
georganiseerd op
de Thonetlaan en
op de parkings aan
de Gloriantlaan
verder onderzoek moet
uitwijzen hoe omheiningen
zoveel als mogelijk kunnen
verdwijnen

vernieuwde speeltuin

verruigd duinenlandschap
als nieuwe identiteit voor
Sint-Anneke

buitendijks slikken en
schorrengebied
strandzone tussen de dijk
en de Wandeldijk
nieuwe sluis als toegang
tot jachthaven

nieuwe verbindingen
vervolledigen het
padennetwerk

een ruimtelijk
uitvoeringsplan zal meer
mogelijkheden creëren
voor de ondernemers op
Sint-Anneke

opgehoogde dijk met
doorlopende wandel- en
fietsverbinding

zoekzone voor een nieuwe
functie die de verbinding
maakt tussen horeca en
jachthaven
een bovengrondse verbinding
zorgt voor een grotere
betrokkenheid van Sint-Anneke
bij het stadscentrum

Sint-Anneke Plage

Voor het landschap van
Sint-Anneke staan het
herstel en de versterking
van de identiteit en
beeldkwaliteit centraal.
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Hoekakker
Hoekakker I ligt in de wijk Donk in het district
Ekeren. Het gebied is ongeveer 18 hectare groot,
waarvan ca. twee derde in eigendom van projectontwikkelaar Vooruitzicht en één derde in eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij De
Ideale Woning. Hoekakker is een open en groen
gebied met weilanden en akkers. Drie beken stromen in of vlakbij het plangebied. Op een voeten fietspad na is het gebied vandaag echter niet
toegankelijk. Het groen en de waterhuishouding
staan centraal in het masterplan dat in opdracht
van ontwikkelaar Vooruitzicht en sociale woningmaatschappij De Ideale Woning opgemaakt wordt
door stedenbouwkundig ontwerpbureau BUUR.

Landelijk karakter
De ambitie van de stad, de ontwikkelaar en de
huisvestingsmaatschappij is om wonen te combineren met de rust en de landelijkheid die het
gebied kenmerken. Deze identiteit dient zo veel
mogelijk behouden te blijven. Hiervoor wordt een
masterplan opgemaakt, dat daarna vertaald wordt
in een RUP. De stad neemt de projectregie van
het masterplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan
op. Hoekakker blijft voor het grootste deel een
open en groen gebied. 14 hectare wordt publieke
ruimte, waarvan ongeveer 12 hectare groen.
Waterlandschapspark
Het grootste deel van Hoekakker wordt een landschapspark met voldoende bufferruimte voor
water. De inrichting zal vorm krijgen in een intensief participatietraject met de buurt. BUUR doet
enkele voorstellen als input voor dit traject, zoals
ecologische corridors en duidelijke ‘instapplekken’ tot het landschap aan de toegangen tot het
park. Hemelwaterbuffering en afvoer zouden
gebeuren via een lineair systeem van wadi’s. Via
een netwerk van zachte verbindingen wordt het
park verbonden met de omliggende woonwijken.
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Daarnaast kunnen er in het park paden, vlonders
en bruggetjes komen, maar ook bijvoorbeeld
natuurlijke groene speelplekken, zitplekken, een
hondenweide… Aan de toegangen kunnen er spelen ontmoetingsplekken komen. Er is ook ruimte
voor volkstuintjes of stadslandbouw.
Wonen en voorzieningen
De bebouwing wordt langs de randen van het
gebied voorzien en beoogt een kwaliteitsvolle
afwerking van de randen van het gebied. De
woningen zullen door hun ligging en oriëntatie
bijdragen aan de sociale veiligheid in het park.
Nieuwe voorzieningen richten zich op de wijk
Donk. Er is plaats voor een buurtwinkel, horeca,
kinderopvang, dienstverlening…. Hier en daar
wordt gezorgd voor accenten in de bebouwing.
Bezoekers parkeren in de rand en bewoners parkeren ondergronds, zodat het park volledig vrij blijft
van gemotoriseerd verkeer.

Hoekakker blijft voor het
grootste deel een open en
groen gebied. 14 hectare wordt
publieke ruimte, waarvan
ongeveer 12 hectare groen.
© BUUR

Hoekakker
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De ligging en oriëntatie van de
woningen, nieuwe voorzieningen
en nieuwe connecties verbinden
Hoekakker met de wijk Donk.

Het grootste deel van
Hoekakker wordt een
landschapspark met voldoende
bufferruimte voor water.

© BUUR

© BUUR
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Rozemaai
Woonwijk Rozemaai J ligt in het district
Antwerpen, vlak aan de grens met het district
Ekeren. Hier werden in de jaren 1970 en 1980
vooral sociale huurappartementen en enkele tientallen sociale koopwoningen gebouwd, over de
oude vallei van de Donkse beek heen. Het terrein
werd hiervoor zo’n twee meter opgehoogd en de
link met de beek ging verloren. De brede straten
zijn gericht op de auto. Een deel van de groene
ruimte bestaat uit typisch kijkgroen en andere
delen zijn weinig toegankelijk door omheiningen
of wildgroei. Voor winkels en voorzieningen zijn
de inwoners vooral afhankelijk van het centrum
van Ekeren.

Masterplannen voor Rozemaai
De stad wil de woonkwaliteit van de wijk verbeteren. Ze wil de Donkse beek en de vallei terug naar
de voorgrond brengen en streeft naar een groene,
gevarieerde en levendige wijk. In 2012 keurde de
stad het stedenbouwkundig Masterplan Rozemaai
van Architectenbureau Jan Maenhout, Keppler
Consulting en Ontwerpbureau Pauwels goed.
In 2013 volgde het initiatief om een Masterplan
Publiek Domein Rozemaai op te maken. Hiervoor
werden Buro Lubbers en Infrabo aangesteld.
Samen zorgen de plannen ervoor dat huidige en
toekomstige bewoners van Rozemaai aangenaam
en gevarieerd zullen wonen in een mooi landschappelijk kader.
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Woningen en buurtvoorzieningen
Ontwikkelingen in enkele nieuwe en bestaande
bouwvelden zorgen voor een nieuw evenwicht en
een meer gediversifieerd aanbod aan woningen
en buurtvoorzieningen. Straten en paden worden
beter afgestemd op voetgangers en fietsers en
maken de verschillende delen van de wijk en de
groengebieden beter toegankelijk.
Hoofdrol voor Donkse Beek
De Donkse beek krijgt opnieuw de hoofdrol in de
wijk. Een netwerk van greppels brengt regenwater van de bouwvelden naar de beek. Bruggen en
paden maken de oevers bereikbaar voor wandelaars en fietsers. In de beekvallei, het bosgebied
en binnen de bouwvelden komt er nieuw inheems
groen. Tussen de bebouwing en de beekvallei is er
plaats voor buurtgerichte functies zoals volkstuintjes, een hondenloopzone, sportveldjes, barbecue,
speelelementen… Op een centraal evenemententerrein kunnen de bewoners elkaar ontmoeten en
buurtfeesten en wijkactiviteiten organiseren.

Met het stedenbouwkundig Masterplan
Rozemaai wil de stad woonkwaliteit van de
wijk verbeteren en de Donkse beek en de
vallei terug naar de voorgrond brengen.
© THV Groep Infrabo nv - Buro Lubbers bv

De Donkse beek krijgt opnieuw de
hoofdrol in de wijk. Bruggen en paden
maken de oevers bereikbaar voor
wandelaars en fietsers.
© Groep Infrabo nv
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Rozemaai

Ontwikkelingen in enkele nieuwe
en bestaande bouwvelden zorgen
voor een meer evenwichtig en
divers aanbod aan woningen en
buurtvoorzieningen.
© ATELIER KEMPE THILL
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Park Groot Schijn
Het project Park Groot Schijn K in het district Deurne omvat het provinciaal domein
Rivierenhof, de stadsterreinen op Ruggeveld
en terreinen in de wijken Boterlaar en Silsburg.
De site van 83 hectare wordt van een lappendeken van sportclubs, volkstuintjes, verenigingen
en vergeten stukjes natuur omgevormd tot een
samenhangend en dynamisch park. In het park
hebben verschillende clubs en verenigingen een
stek. Er zijn ook volkstuinen, een woonwagenterrein, een schaatsbaan en een skipiste. De stad wil
hier een samenhangend landschapspark ontwikkelen, waarin de recreatieve en de ecologische waarde van het gebied worden verenigd en
versterkt.

Uniek participatieproces
Dankzij de vele gebruikers van het grote en diverse
gebied kwam er een uniek participatieproces tot
stand. Aan de basis van het huidige project Park
Groot Schijn lagen eigenlijk een oud ruimtelijk
conflict en protest van ontevreden bewoners en
actiecomités. In 2009 ondertekenden de stad en
de buurtbewoners een participatiecharter en gingen ze samen op zoek naar ideeën voor het park.
Ideeën rond gedeeld en meervoudig ruimtegebruik
hebben hierbij voor een kantelmoment gezorgd.
Maxwan Architects, 1010, Karres en Brands landschapsarchitecten en Goudappel Coffeng verwerkten de input van het participatietraject in een masterplan. In 2013 won het ontwerpteam van BUUR,
HOSPER, BULK en ARA de ontwerpwedstrijd voor
de verdere verfijning van de plannen.
Valleien en groene voegen
De Schijnvallei en de vallei van de Koude Beek
vormen het hart van het park. Door ze ‘ruiger’ te
maken verhoogt hun ecologische en educatieve
waarde. Het park is daarrond opgebouwd uit
groene voegen en programmakamers. De groene
voegen verbinden de valleien met de programmakamers en worden ingericht met gras, bomen,
paden en typische parkattributen. Ze lopen van
noord naar zuid en van oost naar west doorheen
het park. Ze dringen door tot de randen en nodigen uit tot een bezoek aan het park. De hoofdas
van park Rivierenhof mondt in Park Groot Schijn
uit in een groen sportplein. Hier kan in de zomer
verpoosd en gespeeld worden. In de winter kan de
plek omgetoverd worden tot schaatspiste. Een ‘ecotunnel’ zal het noordelijk en het zuidelijk deel van
het park onder de E313 door met elkaar verbinden.

In het voorjaar
van 2016 werd het
speelbos in Park
Groot Schijn feestelijk
geopend door de
jeugdverenigingen
van Deurne.
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Levendige programmakamers
De kamers bieden ruimte aan de verschillende
gebruikers van het park. Zij worden afgelijnd door
hoog gras, struiken en omheiningen. Ze passen
zo binnen de inrichting van het landschap, maar
laten een specifieke inrichting toe volgens de
noden van de gebruikers. De kamers bieden onder
andere ruimte aan volkstuinen, sport, jeugd, hondenscholen, een speelbos en een woonwagenterrein. Er worden ook een sportcomplex en een
aantal nieuwe lokalen voor clubs en verenigingen
gebouwd. De gebouwen worden op maat van de
kamers ontworpen en gaan op in de groene omgeving. Een beeldkwaliteitplan legt inrichtingsprincipes vast voor het park en de architectuur. De
bedoeling is om alle gebouwen gemeenschappelijke elementen te geven (bv. luifels, doorsteken,
groendaken…), zodat ze duidelijk van dezelfde
‘familie’ zijn, zonder hun eigenheid te verliezen.

Het park strekt zich uit als een
groene long in de 20ste-eeuwse
gordel van Antwerpen.
© Maxwan architects
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Park Groot Schijn
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Het parkplein vormt
het hart van het plan.
Het is een grote open
groene ruimte waar
alles samenkomt.
© Maxwan architects
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Regatta
De nieuwe wijk Regatta L ligt op Linkeroever,
tussen de Blancefloerlaan en zeilplas Galgenweel.
Projectontwikkelaar Vooruitzicht staat als grondeigenaar in voor het ontwerp en de realisatie van
de wijk, de stad voert de regie over de ontwikkeling. Het stadsontwerp werd opgesteld door awg
architecten. De integratie van groen, water, recreatie en wonen met diverse stedelijke functies en
voorzieningen, brengt een vorm van stedelijkheid op Regatta die uniek is voor Linkeroever. En
door het bijzondere karakter van Linkeroever, is
Regatta dan weer uniek voor de stad.

Wonen, werken en ondernemen
Regatta wordt een gemengde woonwijk met
1.500 woningen en circa 3.500 nieuwe bewoners,
40.000 m² kantoren, voorzieningen en een park
van 12 hectare. Een gevarieerd woningaanbod
moet verschillende gezinstypes aantrekken. Om
het almaar groeiende aanbod aan appartementen
te doorbreken, moet 25% van het woonaanbod
uit grondgebonden eengezinswoningen bestaan.
Er zijn verschillende woonwijken, met gradaties
in het gemengde karakter. Waar stedelijke functies een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in
de ‘binnenwijken’, worden kleinschalige handelsfuncties gefaciliteerd, onder andere door centrale
wijkpleinen in te planten. In meer gemengde zones
aan de randen kunnen iets grotere publieke functies een plaats vinden.
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Groen, water en recreatie
In andere overgangsgebieden staan wonen in het
groen (in de zuidelijke parkranden) en recreatie,
sport en publieke functies centraal (in de oostelijke projectrand). Langs het Galgenweel wordt
het Galgenweelpark aangelegd. Het park werd
ontworpen door Bernardo Secchi en Paola Viganò.
Het functioneert op schaal van Linkeroever, maar
biedt veel recreatiemogelijkheden voor de buurt.
Centraal staan spontane natuurontwikkeling,
wandel- en fietspaden, 5.200 m² aan speelzones,
een ligweide, pontons en wadi’s voor natuurlijke
waterhuishouding. Een beperkt aantal iets grotere
publieke functies kunnen de overgang maken naar
de gemengde zone rond het insteekdok. Hier kan
een grootstedelijk recreatief programma komen.
Het insteekdok zelf articuleert de overgang van
het Galgenweel naar de bebouwde ruimte, maar
behoudt zijn open en landschappelijk karakter.

Awg architecten stelde het
stadsontwerp op voor de nieuwe
gemengde woonwijk met 1500
woningen, 40.000  m² kantoren,
voorzieningen en een park van
12 hectare.
© Awg architecten
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Regatta
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Een gevarieerd woningaanbod
met 25% grondgebonden
eengezinswoningen moet
verschillende bewoners en
gezinstypes aantrekken.

Het Galgenweelpark
functioneert op schaal van
Linkeroever, maar biedt veel
recreatiemogelijkheden
voor de buurt.
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Gedempte
Zuiderdokken
In de wijk Zuid in het district Antwerpen werden
in de 19de eeuw het Kooldok, het Schippersdok
en het Steendok aangelegd. Na de verhuis van
de haven naar het noorden werden de dokken M
gedempt. Ze werden in gebruik genomen als
parkeerterrein en waren tot 2014 ook de thuisbasis van de jaarlijkse Sinksenfoor. Door de ligging in de ondertussen trendy Zuidwijk, schoten
de horeca- en handelszaken aan de randen van
het plein als paddenstoelen uit de grond. Het
Parkeer- en mobiliteitsbedrijf is gestart met de
bouw van twee ondergrondse parkings onder het
Steendok en het Kooldok, waardoor de auto’s
kunnen verdwijnen en de bovengrond terug vrij
kan komen voor de Antwerpenaar. Zo kunnen de
stad en AG VESPA ook het plein zelf eindelijk een
nieuwe invulling geven.

Zicht op de Gedempte
Zuiderdokken.
© Patrick Henderyckx

Participatietraject
De heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken
gebeurt binnen een uitzonderlijk en succesvol
participatietraject. In de zomer van 2015 deelden
meer dan 3.000 mensen online hun wensen mee
voor een nieuwe invulling, en dat najaar bevroeg
de stad ook gericht kinderen, jongeren en handel
en horeca. Alle resultaten werden teruggekoppeld
in een infovergadering en vervolgens meegegeven
aan vijf kandidaat-ontwerpteams die geselecteerd
werden in een ontwerpwedstrijd. Begin 2016 stelden de ontwerpteams hun ontwerp anoniem tentoon in het Zuiderpershuis. Meer dan 500 mensen
kwamen langs en meer dan 1.700 mensen gaven
online hun mening. De resultaten van deze bevraging werden meegegeven aan de jury door een
intendante, Aglaée Degros. De jury koos vervolgens
voor het ontwerp “Dok Zuid” van ontwerpteam
ADR Architects, Georges Descombes en Technum
(CH + BE). Zij werken op basis van het verdere participatietraject een definitief ontwerp uit.
Groenblauwe invulling
De Zuiderdokken bieden de kans om in de dichtbebouwde stad een grote open ruimte in te richten. Het ontwerpteam kreeg de opdracht om
hierbij veel ruimte te geven aan groen en water.
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Het project wordt zo een belangrijke klimaatadaptatiemaatregel voor de hele stad. De uitgestrekte
vlakte leent zich perfect tot lokale buffering, waarbij regenwater vertraagd wordt afgevoerd naar de
Schelde. Naast wateroverlast gaat de groenblauwe
invulling ook hitte-stress tegen, waar dichtbebouwde stadswijken vaak last van hebben. Zo komt
er rondom het hele plein een ‘kroon’ van bomen
en struiken die ruimte biedt voor terrasjes en activiteiten, maar ook een koele stedelijke plek vormt.
De weide
Bovenop het Schippersdok komt een ‘weide’. Dit
is de meest genereuze open ruimte in het plan,
waar bewoners en bezoekers kunnen ontspannen,
sporten, spelen en picknicken. Straatmeubilair en
losse stoelen en tafels maken deze plek aantrekkelijk in alle seizoenen. Langs de zijde van de Schelde
verwijst een groot waterbassin naar de voormalige dokken. Het bassin doet dienst als infiltratiebekken voor regenwater. Aan de ene kant komt er
een ruime trappenpartij, met als onderste trede
de oude kaaimuur. Aan de andere kant komt er
oeverbeplanting. Dwars op het bassin maakt een
‘Schelde-as’ met twee nieuwe waterstructuren de
verbinding met de Schelde.
De tuin
Op het Kooldok, ten noorden van de weide, komt
er een ‘tuin’ met een meer intiem karakter. De tuin
wordt dubbel zo groot als de plantentuin in de
Leopoldstraat en wordt een plek om te rusten en
te wandelen tussen een grote variatie aan bomen,
struiken, grassen en bloemen. Er kan ingespeeld
worden op moestuinieren en eetbare planten zoals
fruitbomen, bessenstruiken en notelaars. Met elementen zoals banken, picknicktafels, een houten
dek, een pergola en speelelementen wordt ingezet
op een divers gebruik en op kleinere activiteiten.
Tussen de tuinen de weide wordt het M HKA verbonden met het KMSKA dankzij een ‘Museum-as’
met een centraal waterelement.
De scène
Het gedempte Steendok wordt een ‘scène’: een
dynamische plek. De scène is ruim en open en
wordt aangelegd in gewapend gras. Een ‘dak’
maakt de overgang naar Nieuw Zuid en vormt op
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zich een bijzonder attractiepunt. Er kunnen
evenementen, markten en kermissen onder het
dak georganiseerd worden, en het is een ideale plek om te skaten, sporten, dansen, muziek
te maken… Ook een halte voor het openbaar
vervoer is hier mogelijk. Tussen de weide en
de Scène ontstaat een plein dat deel uitmaakt
van een ‘Zuid-as’ die de wijk verbindt met de
Schelde.

Gedempte Zuiderdokken

Rondom het plein komt een ‘kroon’
van bomen en struiken: een koele
stedelijke plek met ruimte voor
terrasjes en activiteiten.
© ADR Architects, Georges
Descombes en Tractebel
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Gedempte Zuiderdokken

De weide is een genereuze
open ruimte waar bewoners en
bezoekers kunnen ontspannen,
sporten, spelen en picknicken.
© ADR Architects, Georges
Descombes en Tractebel
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Sterke netwerken voor een
bereikbare stad

De stromen in de stad van morgen — Sterke netwerken voor een bereikbare stad

Mobiliteit is een van de belangrijkste stromen
in de stad. In de stad is alles dichtbij, maar daar
kan je niet van genieten als je je niet vlot en
veilig in de stad kunt verplaatsen. Om een bron
van creativiteit en innovatie te blijven, moet
de stad ook van buitenaf bereikbaar zijn. Het is
cruciaal dat er de komende jaren doorbraken
komen op het vlak van de autobereikbaarheid
van de stad. Tijdens de uitvoering van de vele
projecten wordt in alternatieven voorzien en
in snelle en interactieve informatie. Om het
stadscentrum aangenaam en aantrekkelijk
te houden, investeert de stad tegelijk in
innovatieve Park & Rides op strategische
plekken. Daarnaast zijn tramlijnen en fietsroutes
van strategisch belang in het mobiliteitsnetwerk.
Het verkeersveiligheidsbeleid focust op snelle en
slimme ingrepen en op de kwaliteit van routes,
waarbij bijzondere aandacht gaat naar kinderen.

© Patrick Henderyckx

206 /207

Vernieuwing van de
Ring- en Singelzone
Binnen het programma Groene Singel uit het
s-RSA werkte de stad een visie uit voor een
‘Groene Rivier’ in de bedding van de Singel en
de Ring. De stad wil de overbelaste en onderbenutte ruimte omvormen van een barrière tussen
kernstad en 20ste-eeuwse gordel tot een nieuwe
centraliteit voor de stad: een genereuze groene
ruimte die even iconisch en weldadig is voor
Antwerpen als de Schelde. Tegelijk plannen de
stad en Vlaanderen al enkele jaren belangrijke
mobiliteitsingrepen op de Ring zelf. Vandaag streven de stad, Vlaanderen en een aantal actiegroepen naar een totaalproject voor een betere mobiliteit en leefbaarheid.

Door het optimaliseren van
geplande en nieuwe projecten van
de verschillende partners in het
gebied, ontstaat er stapsgewijs een
groene, kwaliteitsvolle en centrale
ontmoetingsruimte die binnen- en
buitenstad verbindt.

Groene Rivier
Met de visie voor de Groene Singel willen de stad
en AG VESPA het unieke karakter en potentieel van
het landschap, de infrastructuur en de bebouwing
in de Ringruimte optimaliseren. De stad wil het
reliëf en de bermvegetatie inzetten in een samenhangend en open groenblauw landschap op schaal
van de hele stad. Tegelijk wil ze in dit landschap
kleinschalige, groene rust-, speel- en sportplekken
aanleggen en een aantal bescheiden gebouwde
voorzieningen inbedden om tekorten in de aanpalende buurten op te lossen. Parkconnectoren
brengen de grootschalige parken van de 20steeeuwse gordel binnen het bereik van de kernstad.
Aan bovenlokale knooppunten vormen een beperkt
aantal markante gebouwen met bovenlokale functies nieuwe visitekaartjes voor de stad. De realisatie van de visie voor de Groene Singel gebeurt
voornamelijk door het optimaliseren en afstemmen van geplande en nieuwe projecten van de
verschillende partners in het gebied. Voorbeelden
van projecten die op deze manier uitvoering geven
aan de Groene Singel, zijn de IJzerlaan, de Ring- en
Singelfietspaden en de zandvang ter hoogte van
Schijnpoort.
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© TV MAKH

De nieuwe Ring- en Singelfietspaden geven mee
uitvoering aan een doorwaadbare en beleefbare
‘Groene Rivier’ tussen binnen- en buitenstad.
© TV MAKH

Oosterweelverbinding
Masterplan 2020 bevat een resem projecten
voor de verbetering van de mobiliteit in en rond
Antwerpen. Naast nieuwe tramlijnen en fietspaden, worden er grote wegenwerken uitgevoerd.
De Oosterweelverbinding zal de Ring in het noorden van de stad ‘vervolledigen’. Het is al jaren de
inzet van actiegroepen om hierbij te ijveren naar
maximale leefbaarheid. In 2009 verzamelden zij
voldoende handtekeningen voor een referendum,
waarin de Antwerpenaars hun voorkeur uitspraken
voor een tunnel in plaats van een brug. De actiegroepen en de stad onderzochten daarna verdere
mogelijkheden om negatieve effecten van het
project te reduceren. Algauw lag de focus op de

overkapping van de lager gelegen bedding van
de Ring. Vlaanderen stelde eind 2015 een intendant aan om alle onderzoeken te bundelen en
voorstellen te doen om de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit te verbeteren.

Vernieuwing van de Ring- en Singelzone

ONDERZOEK 2014

Korte overkappingen
Waar hebben korte overkappingen
het grootste, positief effect?

Sche

Lucht
= 100 inwoners

lde

Ring

Sche

Geluid
= 100 inwoners

lde

Ring

Sche

Groen

lde

Ring

= 5.000 inwoners

www.antwerpen.be/overkapping

De stad onderzocht in 2014 gedeeltelijke
overkappingen die wel op korte termijn
realiseerbaar zijn en de grootste effecten
zouden hebben.
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Stedelijk overkappingsonderzoek
In 2012 bevestigde een eerste overkappingsonderzoek van de stad de positieve effecten van
een volledige overkapping op de luchtkwaliteit,
geluidsbelasting en groentekorten. Maar de verplaatsing van de vuile lucht belast wel de bewoners aan de openingen. Extra maatregelen blijven
nodig, zoals meer elektrisch rijden. Bovendien
bleek een volledige overkapping op korte termijn
niet mogelijk door de complexiteit van de Ring,
met veel (vracht-)verkeer en weefbewegingen. Als
eerste stap naar een grootschalige overkapping
onderzocht de stad in 2014 gedeeltelijke overkappingen die wel op korte termijn realiseerbaar zijn
en de grootste effecten zouden hebben. Ze vroeg
Vlaanderen te onderzoeken of een gefaseerde
volledige overkapping mogelijk is door opeenvolgende gedeeltelijke overkappingen uit te voeren, te beginnen daar waar de nood het hoogst
is. In een eerste formele samenwerking onder
de opdracht van de intendant sloten de stad,
Vlaanderen en de actiegroepen midden 2016 een
partnerschap voor de herinrichting van de zuidelijke Ring, vanaf de Kennedytunnel tot en met de
op- en afritten aan het Sportpaleis. In 2017 wordt
een wedstrijd georganiseerd om verder vorm te
geven aan het gezamenlijk proces en de vele deelprojecten voor een leefbare en kwaliteitsvolle
Ringzone.
De door de Vlaamse overheid
geplande zandvang in de
waterloop het Schijn wordt
geen betonnen bak, maar krijgt
een ecologische vormgeving en
inbedding in het groene landschap
van de Singel.
© TV MAKH

210 /211

Slim naar Antwerpen
In het voorjaar van 2016 werd het startschot
gegeven voor een hele reeks van infrastructuurwerken in en rond Antwerpen. Grote projecten zoals de IJzerlaan, de Noorderlijn en de
Noordersingel zullen een impact hebben op het
verkeer in en rond Antwerpen. Maar vanaf 1
februari 2017 zal ook de lage-emissiezone voor
vele automobilisten een grote verandering met
zich meebrengen. Met Slim naar Antwerpen
willen de stad, Vlaanderen en alle partners
Antwerpen gedurende de komende jaren bereikbaar houden en bewoners, ondernemers, bezoekers en pendelaars optimale alternatieven aanbieden om zich vlot en efficiënt naar en in de stad
te verplaatsen.

Het interactief platform
biedt onder andere een
up-to-date overzicht
van de werken en
routeplanners voor de
verschillende modi.

Interactief platform
Slim naar Antwerpen brengt de vele werken in de
eerste plaats zo goed mogelijk in kaart en stemt
de werven op elkaar af om de hinder zo veel
mogelijk te beperken. De partners werkten alternatieven uit voor alle modi, waarover telkens op
voorhand gecommuniceerd wordt. Bewoners en
bezoekers kunnen alle informatie over de werken en routes ook interactief consulteren op
www.slimnaarantwerpen.be. Naast een up-to-date
overzicht van de werken, zijn er routeplanners voor
de verschillende modi, en het platform heeft een
speciaal luik waar ondernemers informatie vinden
over woon-werkverkeer en over logistiek in en rond
de stad.
Alle modi
De stad en partners betrekken alle modi bij het
verhaal van Slim naar Antwerpen, want er zit veel
winst in slimme combinaties tussen auto, fiets en
openbaar vervoer. Automobilisten vinden op www.
slimnaarantwerpen.be informatie over carpoolen,
autodelen en parkeren. Hierbij worden de Park &
Rides en de overstapmogelijkheden aan de rand
van de stad speciaal in de verf gezet. Maar er is
ook informatie over de taxi en de taxi-app. Fietsers
ontdekken alles over fietsroutes, fietsostrades,
fietsparkeren, huurfietsen en het deelfietsensysteem Velo, dat in 2016 – 2017 wordt uitgebreid naar
de districten. Ook de tarieven en mogelijkheden
van trein, tram en bus worden uiteengezet, waarbij de mogelijke combinaties met de fiets en de
auto worden belicht.
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De campagnes zetten de
gratis Park & Rides en de
overstapmogelijkheden
aan de rand van de stad
in de verf.

De stad en partners
betrekken alle modi bij
het verhaal van Slim naar
Antwerpen.

Advertorial

da’s vooraf je
route bepalen.

File op weg naar het werk? Is de avondspits al begonnen?
Vermijd stress! Op www.slimnaarantwerpen.be ziet u meteen
hoe u vlot de stad in en uit kan rijden. Kies uw route vóór
u in de auto stapt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Hou rekening met werken Noorderlijn en IJzerlaan
De eerste werken voor de Noorderlijn gebeuren aan de
Frankrijklei en aan de Noorderlaan. Ook de werken aan de
IJzerlaan lopen al een tijdje. Wie in het noorden van de stad
moet zijn, moet tijdens de werken af en toe omrijden.

Op deze kaart is aangeduid waar momenteel gewerkt wordt.
De kleuren geven de mate van verwachte hinder weer:
GEEL BEPERKTE HINDER
ORANJE MATIGE HINDER, de doorgang langs deze weg is bemoeilijkt

da’s er sneller zijn
met de elektrische fiets.
File op weg naar het werk? Is de avondspits al begonnen?
Vermijd stress! Op www.slimnaarantwerpen.be ziet u meteen hoe u vlot de stad in en
uit kan rijden. Kies uw route vóór u vertrekt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

De fiets veroorzaakt een
revolutie in het verkeer
“ Steeds meer mensen zoeken een manier om
aan het drukke verkeer te ontsnappen”, zegt
Kristof Huysecom, verantwoordelijke Mobiliteit
bij KBC Autolease. “We staan aan de vooravond

Johan Spruyt, KBC-Wilrijk
“ Ik woon in Wommelgem, op 15
kilometer van mijn werk. Een
ideale afstand voor een elektrische
fiets. Ik ben nu een goed half
uur onderweg, terwijl het met
de auto veel langer duurt. Ik rij
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Slim naar Antwerpen
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Lage-emissiezone
Antwerpen is een belangrijke stad met een wereldhaven en een centrale ligging op een heel dicht
Europees wegennet. Het verkeer is dus een belangrijke bron van luchtvervuiling. Vanaf 1 februari
2017 voert Antwerpen daarom in de kernstad
(tussen de Schelde en de Ring) en op Linkeroever
een lage-emissiezone in. Vrachtwagens en personenwagens moeten dan voldoen aan bepaalde
euronormen om deze stadsdelen binnen te mogen
rijden. Wie de stad toch inrijdt met een uitgesloten wagen, wordt beboet. Antwerpen is de eerste Belgische gemeente die een LEZ invoert en
heeft samen met de federale en de Vlaamse overheid gewerkt aan de nodige voorbereidingen en
regelgeving. Bewoners vinden alle informatie op
www.slimnaarantwerpen.be/LEZ, en kunnen daar
onder andere testen of hun wagen voldoet aan de
normen.

Verkeersbord dat het
begin van de lage
emissiezone aangeeft.

Beeld uit de communicatie
campagne over de lage
emissiezone, waardoor de
meest vervuilende auto’s
uit het stadscentrum
geweerd zullen worden
en de luchtkwaliteit zal
verbeteren.
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Noorderlijn
Er staan heel wat grote mobiliteitsprojecten
op til in het noorden Antwerpen. De stad en de
Vlaamse overheid bundelen een groot deel van
deze werken in het project Noorderlijn. Het project Noorderlijn is opgedeeld in drie grote projecten die een grote impact hebben op de mobiliteit
en de verblijfskwaliteit in het noorden van de
stad: de heraanleg van de noordelijke Leien en de
onder- en bovengrondse werken voor een nieuw
Operaplein N, de werken voor de aanleg van een
nieuwe tramlijn op het Eilandje en de volledige
heraanleg van de Noorderlaan met tramverlenging tot aan de Ekersesteenweg.

Het verkeer wordt tussen de De
Keyserlei en de Korte Winkelstraat
ondergronds geleid, zodat er
bovengronds een nieuw autoluw
‘Operaplein’ ontstaat.

Noordelijke Leien en Operaplein
Na Leien Fase I, waarbij de zuidelijke Leien werden heraangelegd, zijn nu de Noorderleien aan
de beurt. De Frankrijklei en de Italiëlei krijgen
onder andere een veilig en breed fietspad in beide
richtingen. Manuel de Solà-Morales maakte het
boven- en ondergrondse ontwerp op voor een
nieuw Operaplein. Het premetrostation Opera
krijgt een nieuwe toegang met een lichtkoepel,
een nieuw niveau -3 met tramperrons en extra
parkeergelegenheid voor 370 auto’s en 300 fietsen. Het verkeer wordt tussen de De Keyserlei en
de Korte Winkelstraat ondergronds geleid, zodat
er bovengronds een nieuw autoluw plein ontstaat
waar lokaal verkeer, maar vooral ook voetgangers en fietsers voorop staan. De archeologische
site van de Kipdorpbrug wordt geïntegreerd in de
parking. Reizigers kunnen de resten zien vanop
een unieke trambrug, en ook vanuit de autotunnel zullen delen zichtbaar zijn. Ook de drukke
Rooseveltplaats O kan ontlast worden, en krijgt
veiligere kruispunten, minder busperrons en meer
open ruimte.
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Eilandje
Het Eilandje krijgt voor het eerst een snelle tramverbinding met het Centraal Station en het historische stadscentrum. Voor de 2,4 kilometer lange
tramlijn zijn er heel wat aanpassingswerken nodig
in het historische havengebied. Naast verschillende wegenwerken, dienen er aanpassingen te
gebeuren aan de oude bruggen over de dokken.
Op de Mexicobruggen P worden auto- en tramverkeer gescheiden en de Londenbrug wordt vervangen door een nieuw en breder exemplaar.
Het Hardenvoortviaduct Q blijft voorbehouden
voor auto’s, en trams en bussen worden via de
Kempenstraat naar de Noorderlaan geleid.

© Manuel de Solà-Morales

Het Hardenvoortviaduct
blijft voorbehouden
voor auto's, en trams en
bussen worden via de
Kempenstraat naar de
Noorderlaan geleid.
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Noorderlijn
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De drukke Rooseveltplaats
wordt ontlast en krijgt
veiligere kruispunten,
minder busperrons en
meer open ruimte.
© Manuel de
Solà-Morales

Noorderlijn
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Noorderlaan
De Noorderlaan wordt over een afstand van 2 kilometer en over de volledige breedte vernieuwd.
De busstroken en trambedding verhuizen en worden doorgetrokken tot aan de Ekersesteenweg. Er
worden nieuwe voet- en fietspaden aangelegd en
er komen bomenrijen op de tussenbermen. Door
de heraanleg van vijf kruispunten kunnen voetgangers veiliger oversteken en worden de bedrijven en handelszaken beter bereikbaar. Bovendien
komt er een parallelweg voor het verkeer van de
bedrijven aan de westkant van de Noorderlaan.
Aan het beginpunt van de Noorderlaan werd in
juni 2016 de Parkbrug R voor voetgangers en
fietsers geplaatst door AG VESPA. De brug werd
ontworpen door Ney & Partners en verbindt Park
Spoor Noord met het Eilandje. Het eindpunt van de
Noorderlijn is de Park & Ride Luchtbal-Havana S,
een van de innovatieve parkeergebouwen die
Antwerpen de komende jaren plant en bouwt aan
de stadsranden.

De Parkbrug voor voetgangers en
fietsers werd ontworpen door Ney &
Partners en verbindt Park Spoor Noord
met het Eilandje.
© AG VESPA

220 /221

IJzerlaan
Samen met de verbreding van het Albertkanaal
worden de bruggen tussen Meerhout en
Antwerpen verhoogd om een grotere capaciteit
voor de scheepvaart te realiseren. Via de Open
Oproep van de Vlaams Bouwmeester selecteerden Antwerpen en Vlaanderen studiebureau
uaps om een Masterplan Bruggen Albertkanaal
uit te werken voor de stad. Zo koppelen stad en
Vlaanderen de infrastructuurwerken aan projecten die de kanaaloevers opwaarderen als woon-,
werk- en recreatieruimte en de bewoners van de
districten Merksem en Deurne weer dichter bij
het water brengen. IJzerlaan T is één van deze
projecten en illustreert de hoge ambities van de
partners.

Simulatiebeeld van de nieuwe
fietsbrug over het Albertkanaal.
©THV ROTS

Fietsbrug
De huidige IJzerlaanbrug wordt vervangen door
een voetgangers- en fietsbrug. Deze neemt minder ruimte in en zorgt voor een verbinding tussen
het Singelfietspad, de fietsroute naar Merksem en
Brasschaat en de fietsostrades Antwerpen–Essen
(langs de spoorweg) en Antwerpen-Herentals
(langs het Albertkanaal). De fietsbrug komt ongeveer op de plaats van de huidige IJzerlaanbrug te
liggen. Het vlakke gedeelte over het Albertkanaal
is bijna 100 meter lang en 4,7 meter breed. Aan
de kant van het district Antwerpen komt een fietshelling, evenwijdig aan het Albertkanaal en aansluitend op het fietspad langs de IJzerlaan. Aan de
kant van het district Merksem worden de op- en
afritten van de fietsbrug ingebed in een nieuwe
parkzone.
Kanaal
De afbraak van de huidige brug wordt aangegrepen om de IJzerlaan helemaal opnieuw aan te
leggen, met onder andere een nieuw wegprofiel,
nieuwe bomenrijen en aangepaste kruispunten.
De IJzerlaan wordt zo een volwaardig deel van de
Singel, die hierdoor aansluit op de Noorderlaan.
De IJzerlaan krijgt zelfs een nieuw kanaal, dat zorgt
voor de afwatering van het Lobroekdok en een verbinding met het Asiadok. Het kanaal is niet bevaarbaar, maar wordt een aantrekkelijke ontmoetingsplaats, met drijvende plantenbakken, pontons en
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zittrapjes. Er wordt zelfs een groen parkje aangelegd, met zitbanken en kleine speelelementen. De
oude sluis en kaaimuren van de Kempische Vaart,
die Antwerpen ooit met Herentals verbond, liggen
onder het kruispunt met de Noorderlaan en worden deels hergebruikt voor het nieuwe kanaal. Na
de ondergrondse werken wordt het kruispunt zelf
heringericht en klaargemaakt voor de komst van
de tram op de Noorderlaan.
Ecowijk
Omdat met de huidige IJzerlaanbrug ook de lange
aanloophellingen verdwijnen, komt er ruimte
vrij op de Ingenieur Menneslaan. Een deel van
deze ruimte wordt ingenomen door de op- en afritten van de fietsbrug en de nieuwe parkzone. In het
deel tussen de Campiniastraat en Taxandriastraat
komt binnen enkele jaren een volledig nieuwe
ecowijk. In afwachting hiervan wordt de Ingenieur
Menneslaan gebruikt als tijdelijke verbinding tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan in het
kader van de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Door de afbraak van de oude brug ontstaat
er ruimte voor groen aan beide zijden van
het Albertkanaal.
© Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

IJzerlaan
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Het kanaal wordt
een aantrekkelijke
ontmoetingsplaats met
drijvende plantenbakken,
pontons en zittrapjes.
© TV MAKH
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Park & Ride- gebouwen
Park & Rides vormen een belangrijke schakel in
het mobiliteits- en parkeerbeleid van de stad.
Kwaliteitsvolle Park & Rides kunnen bezoekers
immers overtuigen om de auto aan de rand van
de stad of de kernstad te laten staan. Om nog
meer autogebruikers te verleiden is er nood aan
een sterke uitbreiding van het aanbod van Park
& Rides van grote omvang. Voor 1.500 parkeerplaatsen is er echter al snel een oppervlakte van
7,5 voetbalvelden nodig. Daarom kiest de stad op
strategische locaties voor Park & Ride-gebouwen
met meerdere verdiepingen. Zo wil ze meer
mensen beter opvangen en verwennen met een
vlotte bereikbaarheid, snelle tramverbindingen
en aantrekkelijke voorzieningen. In 2012 organiseerde de stad een ideeënwedstrijd, waarna vier
ontwerpbureaus dit idee verder vorm gaven. Park
& Ride-gebouw Luchtbal-Havana S is een van
een reeks Park & Ride-gebouwen die vanaf 2017
gerealiseerd worden en illustreert de ambities
van stad.

Succesfactoren
Snel, frequent en comfortabel openbaar vervoer
is onmisbaar voor het succes van de Park & Ridegebouwen. Bij voorkeur krijgen de trams een eigen
bedding en voorrang op kruispunten. Ook de kwaliteit en het comfort van de overstap zelf moeten
gegarandeerd worden. De architectuur van het
gebouw moet daarom zorgen voor herkenbaarheid, bereikbaarheid, leesbaarheid, logische looproutes, aangename perrons, daglicht en lucht.
Sociale controle wordt voorzien door een levendige
plek te creëren met een divers gebruik. De gebouwen kunnen echte hubs van duurzame mobiliteit
worden, met faciliteiten zoals elektrische laadpalen, deelwagens en deelfietsen. De ligging nabij
grote invalswegen en fiets- en openbaar vervoerverbindingen is dan weer ideaal voor ondersteunende voorzieningen zoals kleine supermarkten of
afhaalpunten, horeca en pakjesdiensten. Zo zullen
de gebouwen ook een meerwaarde bieden voor de
buurt. Cruciaal zijn tot slot een communicatiestrategie om gebruikers aan te trekken en een exploitatiemodel dat het succes van de infrastructuur verzekert en de rol van de Park & Rides in het stedelijk
parkeerbeleid optimaliseert.
Park & Ride Luchtbal-Havana
Het eerste innovatieve parkeergebouw wordt
gebouwd in de wijk Luchtbal op de Havana-site,
op de grens tussen de districten Antwerpen en
Ekeren. Deze site wordt de komende jaren ontwikkeld van een eerder vergeten plek waar vooral een
historische kazerne, de lokale politie en een aantal
stadsdiensten gevestigd zijn, tot een volwaardig
deel van de stad. Havana krijgt nieuwe voorzieningen, waaronder een supermarkt, een containerpark, veel groen en wandel- en fietspaden. De site
van het Park & Ride-gebouw wordt dus een levendige plek met goede verbindingen voor alle modi.
Hier komt het eindpunt van de nieuwe tramlijn op
de heraangelegde Noorderlaan en er komen aansluitingen op de fietsostrade Essen-Antwerpen en
op de A12 en de E19. Het parkeergebouw biedt
plaats aan ongeveer 1.750 wagens. Alle parkeerplaatsen zullen gedeeld worden met de naastgelegen grootschalige detailhandel. Op weekdagen
wordt verwacht dat meer dan 1.000 parkeerplaatsen zullen gebruikt worden voor Park & Ride. Er
is ook een overdekte stalling voor 440 fietsen. Via
een paviljoen over de sporen bereiken reizigers de
perrons, waar ze comfortabel en beschut kunnen
wachten op tram of bus.
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Impressie van Park & Ride
Luchtbal-Havana vanaf de
Noorderlaan gezien.
© HUB

Ook op Linkeroever plant
de stad een Park & Ridegebouw.
© HUB
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Verkeersveiligheid
Antwerpen heeft sinds 2008 als enige Vlaamse
stad een eigen stedelijke Staten-Generaal voor de
Verkeersveiligheid. Deze zorgt voor de coördinatie en afstemming van alle inspanningen op het
vlak van verkeersveiligheid van alle diensten, districten en partners. Antwerpen heeft ondertussen
een sterk verkeersveiligheidsbeleid opgebouwd,
op basis van structurele samenwerking, koepelcampagnes, educatieve en infrastructurele projecten en ‘snelle en tijdelijke maatregelen voor verkeersveiligheid’. De campagne ‘Merci om trager
te rijden’ kreeg in 2011 de Sinterklaas Award van
de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen
en de IMC European Award van de Integrated
Marketing Communications Council. In 2016 won
Antwerpen de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs
met het project Speelweefselplannen.

De Staten-Generaal brengt naar
aanleiding van het congres alle
data en statistieken samen en
stelt een evaluatierapport of een
witboek op.
Foto © Elisabeth Verwaest

Staten-Generaal
van de Verkeersveiligheid
De stedelijke Staten-Generaal voor de
Verkeersveiligheid slaat bruggen tussen de verschillende diensten van de stedelijke administratie om de stad veiliger te maken voor alle
verkeersdeelnemers. Daarnaast brengt de StatenGeneraal tweejaarlijks alle partners samen voor
een evaluatie van de geleverde inspanningen en
een vooruitblik op de volgende jaren. Dit levert
feedback en input op van de stadsmedewerkers
en de Antwerpse verkeerspolitie, vertegenwoordigers van De Lijn, Antwerpse scholen, het Vlaams
Gewest, nutsmaatschappijen, de Fietsersbond, de
vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen,
het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid en
vele andere partners. De Staten-Generaal brengt
naar aanleiding van het congres alle data en statistieken samen en stelt achteraf een evaluatierapport of een witboek op.
Snelle en tijdelijke ingrepen
Naast structurele samenwerking, jaarlijkse campagnes, heraanlegprojecten en educatieve initiatieven, speelt de stad kort op de bal met ‘snelle en
tijdelijke maatregelen voor verkeersveiligheid’. In
straten waar volgens snelheidsmetingen te snel
gereden wordt, remmen buskussens, plateaus
en wegversmallingen het verkeer af. Elke ingreep
wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. De
stad zoekt voortdurend naar nieuwe manieren
om de verkeersveiligheid te verbeteren, wat soms
resulteert in experimentele procedures en originele oplossingen. Zo wordt voor de Paardenmarkt
samengewerkt met jonge ontwerpers en kunstenaars om de verkeersveiligheidsmaatregelen origineel aan te kleden. Ook naar aanleiding van onderhoudswerken in de districten voert de stad kleine
maar effectieve ingrepen uit, zoals het verplaatsen van paaltjes of verkeersborden, het verbreden
van stoepen of het aanleggen van een zebrapad.
Daarnaast worden de zones 30 uitgebreid en waar
nodig heringericht of beter aangeduid.
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Speelweefselplannen
Speelweefselplannen brengen het netwerk van
autoluwe of autovrije fiets- en looproutes in een
bepaalde buurt of wijk in kaart. Een speelweefselplan begint met het screenen van de routes die
kinderen nemen naar school en naar speelplekken. Met enquêtes brengt de stad de werkelijk
gebruikte routes in kaart. Dat laat toe knelpunten
te detecteren en prioritair aan te pakken. Waar
nood is aan speelruimte worden de ingrepen zo
mogelijk gecombineerd met extra speelaanleidingen. Niet alleen worden kinderen zo gestimuleerd
om meer buiten te spelen, ze worden ook meer
zelfstandig mobiel in de stad. Dat is belangrijk
omdat het steeds drukker wordende verkeer de
zelfstandige mobiliteit van kinderen in de voorbije
decennia spectaculair heeft doen afnemen.

Met speelweefselplannen wil
de stad kinderen stimuleren om
meer buiten te spelen, en hen
meer zelfstandig mobiel maken
in de stad.
© Dries Luyten
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Wereldfietsstad
Antwerpen heeft zich de afgelopen jaren ontpopt
tot een echte fietsstad. Denk maar aan de titel
van Vlaamse Fietsstad 2012, de introductie op de
Copenhagenize-index in 2013 en de nominatie
voor Vlaamse Fietsstad 2015. Ook de vierjaarlijkse
mobiliteitsenquête van de stad liegt er niet om:
waar in 2010 nog 23,9% van de Antwerpenaren
met de fiets naar het werk ging, was dat in 2014
maar liefst 29,5%. De stad is vastberaden om de
ingeslagen weg aan te houden, en steekt met
haar nieuwe fietsbeleidsplan en fietsactieplannen zelfs een tandje bij. Antwerpen hanteert een
sterke netwerkgerichte benadering, waarbij de
kwaliteit van fietsroutes in hun geheel centraal
staat. Een voorbeeldmaatregel die dit goed illustreert, is de aanleg van fietsstraten.

In 2016–2017 staat er een
fikse uitbreiding van het
deelfietsensysteem Velo op
het programma.
© jolanda kraus

Een eersteklas fietsnetwerk
Het fietsbeleidsplan formuleert de visie, het ambitieniveau en de fundamentele richtlijnen voor het
fietsbeleid op middellange termijn. Het beleidsplan wordt op zijn beurt geconcretiseerd in fietsactieplannen die jaarlijks worden bijgestuurd.
Het fietsbeleidsplan zoomt in op de belangrijkste
infrastructurele sleutels om een eersteklas fietsnetwerk uit te bouwen. Zo werkt de stad missing
links weg met instrumenten op maat, zoals fietspaden, fietsstroken, fietsstraten en fietsbruggen.
De stad bouwt ook ‘superschakels’ uit op multimodale knooppunten, bijvoorbeeld met fietsparkeergebouwen of deelfietsenstations. Zo staat er
in 2016 – 2017 een fikse uitbreiding van de Velostations op het programma, met vooral nieuwe
stations buiten de Singel. Tot slot voert de stad
een actief en proactief fietsparkeerbeleid door
bijvoorbeeld in mobiele stallingen te voorzien bij
evenementen, ongebruikte ruimtes in te richten
als buurtfietsenstallingen en door fietsparkeren op
te nemen in de Bouwcode en in ruimtelijke plannen. Dit alles moet zorgen voor een logisch, leesbaar en comfortabel netwerk van fietsroutes en
voorzieningen.
Fietsen in eerste klasse
Bovenop infrastructurele investeringen in het
fietsnetwerk, werkt de stad aan maatregelen die
een optimaal gebruik toelaten van dit netwerk.
Veiligheid staat centraal en wordt waar mogelijk
op routeniveau benaderd. Een goed voorbeeld
hiervan zijn de speelweefselplannen voor veilige
routes naar school en naar speelplekken. Ook
naar aanleiding van de grote geplande wegenwerken wordt de fiets extra in de verf gezet als
ideaal stedelijk vervoermiddel, onder meer met
een nieuwe fietskaart en informatie op www.
slimnaarantwerpen.be. Daarnaast dragen verschillende initiatieven bij tot een goed fietsklimaat en
een stadsbrede fietscultuur, zo zijn er onder andere
de Fietsschool voor volwassenen en een reglement
voor fietstaxi’s.
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Veiligheid is
cruciaal voor een
goed fietsklimaat
en een stadsbrede
fietscultuur.
© Noortje Palmers

De stad wil het concept
fietsstraten verder
uitrollen, onder andere
op drie bovenlokale
routes in Antwerpen
Noord (1), Borgerhout
intra muros (2) en
op de zogenaamde
Districtenroute (3).
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Fietsstraten
Een fietsstraat is een rustigere woonstraat waar
met wegmarkeringen de rode loper wordt uitgerold voor de fiets. Auto’s zijn er toegestaan,
maar zij moeten altijd achter de fietsers blijven.
Na een positieve evaluatie van een eerste project
in de Grotehondstraat U, werkte de in 2016 een
nota uit: Fietsstraten Antwerpen. Fietsen in eerste klasse. De rode loper voor fietsers uitgerold.
De nota bevat algemene inrichtingsprincipes voor
fietsstraten en plannen om op korte termijn missing links in te vullen op drie bovenlokale routes in
Antwerpen Noord, Borgerhout intra muros en op
de zogenaamde Districtenroute. Naast vertrouwde
instrumenten zoals fietspaden en fietssuggestiestroken zal de fietsstraat zich de komende tijd verder kunnen bewijzen als een belangrijk instrument
om de netwerkgerichte aanpak van het fietsbeleid
te realiseren.

Fietsparkeergebouw BerchemStation. De stad en partners
bouwen ‘superschakels’ uit op
multimodale knooppunten.
© Elisabeth Verwaest
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De circulaire
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Antwerpen wil de stedelijke stromen inzetten
voor een stad die even goed het hoofd biedt
aan hittestress en overstromingsgevaar als
aan nieuwe economische en maatschappelijke
uitdagingen. De stad streeft naar zo
veel mogelijk lokale en hernieuwbare
energieproductie en wil dat energiestromen
en investeringen ten volle worden benut
door zo veel mogelijk mensen. Ze biedt
begeleiding en ondersteuning voor perceelsen bedrijfsoverschrijdende water- en
energieprojecten. Bewoners en bedrijven
kunnen zo ook steeds meer zelf intekenen
op de circulaire stad. Met kwaliteitsvolle,
duurzame en gebruiksvriendelijke
containerparken wil de stad ook bijdragen
aan duurzaamheid voor de afvalstromen.

© Patrick Henderyckx
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Klimaatbeleid
Naar aanleiding van het Europese Burgemeesters
convenant in 2009 stelde de stad in 2011 een
eerste lokaal klimaatplan op. Het plan bevatte
hoge ambities op het vlak van CO2-reductie en
hernieuwbare energie en legde de nadruk op het
goede voorbeeld van de stedelijke administratie en het betrekken van de stadsgemeenschap.
Uit de emissie-inventaris voor 2012 bleek dat
Antwerpen voor een aantal doelstellingen goed
op koers zat, maar dat er anderzijds een optimalisering nodig was. Het geactualiseerd klimaatplan
2015–2020 evalueert de geleverde inspanningen en formuleert aangepaste en nieuwe maatregelen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor
gedragsverandering, financiering van het lokaal
klimaatbeleid, de sector handel en diensten en
adaptatie en stadsontwikkeling.

Klimaatbewuste stadsgemeenschap
Tegen 2020 moeten stadsgebouwen en -voertuigen
50% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2005
en tegen 2050 wil Antwerpen een klimaatneutrale
stad zijn. De stad geeft het goede voorbeeld en
zorgt onder andere voor doorgedreven isolatie,
zuinigere verwarmingsinstallaties, een duurzaam
aankoopbeleid en een zo groen mogelijk wagenpark. Voor het hele grondgebied streeft de stad
tegen 2020 samen met bewoners en bedrijven
naar 20% minder CO2-uitstoot en naar een aandeel
van 13% lokale hernieuwbare energie. Het EcoHuis
biedt ondersteuning en advies en bewoners en
ondernemers kunnen via Stadslab2050 samen
ideeën en initiatieven uitwerken en lanceren. De
stad werkt ook een specifiek instrumentarium uit
voor de sector handel en diensten. Maar er zijn ook
grootschalige infrastructurele maatregelen zoals
de bouw van het grootste windmolenpark van
België in de haven en de gefaseerde aanleg van
een stadsbreed warmtenet.
Adaptatie en stadsontwikkeling
Adaptatiemaatregelen moeten de stad op termijn
‘klimaatbestendig’ maken, zodat de infrastructuur van de stad opgewassen is tegen bijvoorbeeld overstromingsgevaar en hittestress. Het
meest gekende project is vernieuwing van de
Scheldekaaien, met de verhoging van de waterkering in functie van stormopzet en zeespiegelstijging. Andere grote stadsprojecten met adaptatiemaatregelen zijn Nieuw Zuid, de Cadixwijk, de
Zuiderdokken, de Groenplaats, Blue Gate Antwerp
en de bedrijvenzone Albertkanaal. Maar cruciaal
zijn ook de vele kleine ingrepen in het openbaar
domein, zoals groene trambeddingen en parkings,
gerichte groenaanplanting en wadi’s voor waterbuffering. Dankzij de bouwcode dragen ook individuele bouwprojecten van bewoners en ondernemers bij, onder andere door de verplichting van
groendaken en waterdoorlatende tuinen en opritten. Tot slot zijn er stadsbrede plannen waarin
specifieke aandacht gaat naar de voorbereiding op
de klimaatverandering, zoals het Groenplan en het
Waterplan.
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Ook kleine groene plekjes zijn cruciaal in de
adaptatiestrategie van de stad.
© Ans Brys

De stad streeft tegen 2020 samen
met bewoners en bedrijven naar 20%
minder CO2-uitstoot en 13% lokale
hernieuwbare energie.
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Het EcoHuis
informeert bewoners
over groendaken, die
door de Bouwcode
verplicht zijn bij
nieuwbouw en
bepaalde ingrijpende
verbouwingen.

Energierenovatie
Om de langetermijndoelstellingen voor het klimaat te halen, moeten het tempo en de aanpak
van de renovatie van bestaande woningen verbeteren. De stad ondersteunt dan ook het Vlaamse
Energierenovatieprogramma 2020, waar vooral
eigenaars van éénsgezinswoningen gebruik van
maken. Maar gezien meer dan 60% van de gebouwen in de stad appartementsgebouwen zijn,
waarvoor de renovatie een eigen aanpak vraagt,
werken de stad, het Passiefhuisplatform, immomakelaars, syndici, buurtbewoners en mede-eigenaars samen in energie-renovatietrajecten.

Straat- en wijkrenovatie
In de wijk Langbaanvelden organiseerden het
EcoHuis, het woonkantoor van het district Deurne
en Onder1dak een groepsaankoop dakisolatie voor
25 identieke rijwoningen. Naast de voordelige
aankoopprijs konden de bewoners ook rekenen op
de energie lening van de stad. Bovendien kregen
zij begeleiding voor de opmaak van het bestek, de
keuze van de offerte en de aanvraag van premies.
In de wijk Bosuil ging het om 78 rijwoningen met
individuele eigenaars en een syndicus. Het project
leidde tot een goede samenwerking met de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars. De stap
van straat- en wijkrenovatie naar blokrenovatie
was snel gezet.
Blokrenovatie
De stad zette een ontzorgingsteam op om syndici
en verenigingen van mede-eigenaars financieel en
bouwtechnisch advies te geven voor investeringen
in doorgedreven toepassing van isolatie, hoogrendementsbeglazing en collectieveverwarming. Een
‘energierenovatiecoach’ begeleidt het traject. De
stad zoekt ook afstemming met de Bouwunie en de
Vlaamse Confederatie Bouw. Ze streeft naar vijf tot
tien energiezuinige renovaties op woonblokniveau
(liefst vanaf twintig wooneenheden per gebouw)
en vijf bijna-energieneutrale woonblokrenovaties
per jaar.
Berchem geeft voorbeeld
In het district Berchem beslisten de eigenaars van
150 appartementen aan de Borsbeeksebrug om
tegelijk te renoveren. De vereniging van medeeigenaars deed hiervoor beroep op een VMEkrediet, dat speciaal ontwikkeld werd door een
financiële instelling. Het gebouw krijgt dakisolatie
en een gevel- en terrasrenovatie. De bestaande
gevels worden vervangen en geïsoleerd. Na de isolatie worden de platte daken ingericht als groendaken om het regenwater te bufferen.
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In de wijk Langbaanvelden
organiseerden het EcoHuis en
partners een groepsaankoop
dakisolatie voor 25 identieke
rijwoningen.
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Meer dan 60% van de
gebouwen in de stad zijn
appartementsgebouwen,
waarvoor de renovatie een
eigen aanpak vraagt.
© Patrick Henderyckx

Containerparken
De stad is een aantal jaren geleden begonnen
met de vernieuwing van haar containerparken en werkte een algemene visie uit voor de
vernieuwing van vijf nieuwe parken. De vernieuwde containerparken werden ontworpen
door Bovenbouw Architecten. De containerparken van Berchem V, Wilrijk en Deurne werden
reeds gerealiseerd binnen het nieuwe concept. De
oplevering van het derde containerpark in de wijk
Luchtbal is gepland voor 2017.

Vernieuwend concept
Door eenzelfde concept toe te passen voor de verschillende containerparken wordt een herkenbaarheid en uniformiteit gecreëerd van de containerparken op het Antwerpse grondgebied. Bovendien
hebben de parken een voorbeeldfunctie op het
vlak van ecologisch, energiezuinig en duurzaam
bouwen. In alle aspecten gaat het om een duurzaam project: van ontwerp over uitvoering tot de
keuze van de materialen en de toegepaste technieken. Ook de personeelsgebouwen worden aangepast aan de huidige eisen. Ze worden niet enkel
een werkplek voor het personeel, maar huisvesten
ook het aanspreekpunt voor de bezoekers.
Efficiëntie en gebruiksgemak
Omdat de huidige negen containerparken het stijgende aantal gebruikers niet langer aankunnen,
zet het nieuwe concept sterk in op de optimalisering van het gebruiksgemak en de capaciteit. Zo
kregen de circulatie en doorstroming binnen het
containerpark bijzondere aandacht. Om de verkeerslast op het terrein en een vlotte doorgang
te garanderen, is er telkens een lange aanschuifstrook met keerlus. De circulatie van de gebruikers
en van de ophaaldiensten worden volledig gescheiden, waardoor het comfort en de veiligheid verhoogd worden. De containers worden langs een
opgehoogd plein geschikt: dit niveauverschil vergemakkelijkt het gebruik van de containers.
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© Liesbeth Goetschalckx

De containerparken hebben een
voorbeeldfunctie op het vlak
van ecologisch, energiezuinig en
duurzaam bouwen.
© Liesbeth Goetschalckx
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Door eenzelfde concept toe te
passen voor de verschillende
containerparken wordt een
herkenbaarheid en uniformiteit
gecreëerd.
© Liesbeth Goetschalckx
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Bedrijvenzone
Albertkanaal
In de gemeenten Schoten, Wijnegem en
Antwerpen strekt zich langs het Albertkanaal het
tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen W uit. Het terrein kampt met
belangrijke uitdagingen op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke planning, samenleven, economie
en klimaat. Op initiatief van de provincie werd
een gezamenlijk toekomstplan uitgestippeld:
‘de Kanaalkant’, waarin onder andere klimaatuitdagingen werden opgenomen. Met een conceptstudie, pilootprojecten en een duurzaamheidsvisie willen de partners haalbare en kwaliteitsvolle
antwoorden bieden op deze uitdagingen.

Conceptstudie
De conceptstudie focuste op twee thema’s die
specifiek voor dit gebied van belang zijn: energie en water. Ze beoogde zowel een onmiddellijk
effect met pilootprojecten, als de doorstart naar
een lange termijnstrategie voor het hele bedrijventerrein. De studie inventariseerde alle energie- en waterstromen en onderzocht het potentieel
van alternatieve energie- en watersystemen. Op
basis daarvan werden vier concrete en financierbare projecten uitgewerkt, die elk bijdragen tot de
klimaatuitdagingen en tot een duurzaam bedrijventerrein en positieve effecten hebben op de
woonomgeving.
Energie en water
De studie onderzoekt collectieve systemen voor de
opwekking van hernieuwbare energie en de uitwisseling van warmte tussen de bedrijven en met
de omgeving. Lokale productie zorgt immers voor
meer voorraadzekerheid en minder afhankelijkheid van import. Er worden alternatieven gezocht
voor grondwateronttrekking om droogte tegen te
gaan, en met de opvang, buffering en infiltratie
van hemelwater wordt wateroverlast vermeden.
Beide strategieën leiden tot meer bedrijfszekerheid
dankzij minder economische schade door overstromingen en een hogere beschikbaarheid van water
voor de industriële processen.
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De 4 concrete projecten op kaart:
warmte, water, zonne-energie en
klimaatrobuuste ruimte.

Verder traject
De publieke partners en enkele bedrijven werkten
per thema twee projectcases uit. Deze projecten
werden technisch en economisch doorgerekend in
een compleet projectplan, dat als startpunt dient
voor een duurzaamheidsvisie voor het hele bedrijventerrein. Zo wordt vanuit de ontwerppraktijk
onderzocht hoe financierbare en haalbare projecten kunnen worden opgeschaald. Tijdens het project start ook een zoektocht naar nieuwe partners
binnen het netwerk van de Kanaalkant. Daarna
worden de engagementen van de bedrijven en
de publieke partners geformaliseerd. De overheid
gaat met enkele bedrijven aan de slag en zet het
traject voor verduurzaming verder.

Concreet project:
Bedrijven delen
zonne-energie.

Ingrepen voor
waterbuffering/infiltratie.
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De bedrijvenzone
Albertkanaal kampt
met belangrijke
uitdagingen op het
vlak van mobiliteit,
ruimtelijke planning,
samenleven,
economie en klimaat.
© Dries Luyten

Blue Gate Antwerp
Blue Gate Antwerp X is een nieuw bedrijventerrein op de brownfieldsite Petroleum Zuid, waar
begin 20ste eeuw een petroleumcluster ontstond
die zich zou ontwikkelen tot de grootste van
Europa en de tweede grootste van de wereld.
Met de verhuis van de haven naar het noorden
werd de site op enkele resterende petroleumbedrijven na verlaten. De stad en Vlaanderen willen
het bedrijventerrein samen met de private sector
weer op de internationale kaart zetten. De ligging
aan het water en de principes van de circulaire
economie vormen de leidraad bij de ontwikkelingen. De uitwerking en coördinatie van de publiekprivate samenwerking worden samen met de
stad, ag vespa, pmv en Vlaanderen opgenomen door Blue O’pen, een consortium rond DEC,
Dredging International en Bopro.

De ontwikkeling van Blue Gate
Antwerp gebeurt gefaseerd over
meerdere jaren. In 2015 opende
het eerste nieuwe productiebedrijf
een vestiging op de site.

Troef voor stad en bedrijven
De ligging van Blue Gate Antwerp vlakbij het stadscentrum, naast woonontwikkeling Nieuw Zuid
en langs de Ring en de Schelde biedt een ideale
woon-werkcombinatie en uitzonderlijke transportmogelijkheden. Deze mogelijkheden worden
geoptimaliseerd door stadsregionale watergebonden distributie en een logistieke zone. Dit komt
de bedrijven en de stad ten goede in de vorm van
minder verkeershinder, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Blue Gate Antwerp zelf wordt minstens
CO2-neutraal. Er komt een warmtenet en er wordt
energie opgewekt met zonnepanelen. Maar Blue
Gate Antwerp wordt ook een bron van werkgelegenheid: van hooggeschoolde, technische en ongeschoolde functies in de nieuwe vestigingen tot
sociale tewerkstelling in het kader van het parkbeheer. Tot slot realiseert Blue Gate Antwerp ook een
groene corridor van Nieuw Zuid tot de Hobokense
polder.
Innovatie en eco-effectieve productie
Op Blue Gate Antwerp kunnen bedrijven starten
met onderzoek en ontwikkeling (O&O) in een
incubator, doorgroeien naar pilootinstallaties en
uitgroeien tot een volwaardige zelfstandige productiefabriek. Blue Gate Antwerp wil deze unieke
mogelijkheden bieden aan bedrijven die de hoge
kwaliteits- en, duurzaamheidsambities van de
stad en Vlaanderen delen. Zo verwelkomt Blue
Gate Antwerp bedrijven die minstens het niveau
‘very good’ van de BREEAM-richtlijnen behalen.
Daarnaast spelen innovatie en watergebonden
activiteiten een rol. Blue Gate Antwerp kan dus
de thuishaven worden van vooruitstrevende,
eco-effectieve productiebedrijven, internationale
hoofdkwartieren, instellingen voor onderzoek en
ontwikkeling en logistieke spelers, die bij voorkeur
een band hebben met de Schelde.
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Voortgang en fasering
In 2014 ontwikkelden de partners binnen het
Interreg IVB project C2C BIZZ een charter dat de
duurzaamheidsambities vastlegt voor bedrijven
die zich op Blue Gate Antwerp willen vestigen. Ook
werden een haalbaarheidsstudie en een businessplan opgeleverd voor de uitbouw van een incubator en accelerator voor open ondernemen en
duurzame chemie in Vlaanderen. Blue O’pen, de
stad en Vlaanderen zullen samen met gespecialiseerde partners uitvoering geven aan alle luiken
van het project: logistiek, energie, parkmanagement, O&O, ondersteuning, ruimtelijke planning
en vergunningen. In de complexe fasering van de
uitvoering worden de vastgoedontwikkeling en de
vermarkting ook afgestemd op de saneringswerken, de ophoging tot Sigmahoogte en de aanleg
van infrastructuur. De totaalontwikkeling neemt
meerdere jaren in beslag. In het najaar van 2015
opende alvast het eerste nieuwe productiebedrijf
een vestiging op de site.

Blue Gate Antwerp biedt
bedrijven een logistieke zone en
mogelijkheden voor stadsregionale
watergebonden distributie.
© Studiegroep Omgeving
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De ligging van Blue Gate
Antwerp biedt een ideale
woon-werkcombinatie
en uitzonderlijke
transportmogelijkheden.
© Patrick Henderyckx
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NIEUW ZUID
stromende wijk

Water is een sturend element
geweest in het ontwerp van de
nieuwe wijk. Naast wadi’s zullen
ook groendaken helpen om water
op te vangen voor trage infiltratie.
© Triple Living

Gezien de sterke link van Nieuw Zuid met de
Schelde en de hoge ambities van de partners
voor duurzaamheid en ecologie, werd het project
geselecteerd als een ‘A-project’ om het thema
‘Stromende stad’ binnen de vernieuwing van het
ruimtelijk structuurplan van de stad verder vorm
te geven.
De 33 hectare groene publieke ruimte in de nieuwe
wijk omvat onder andere een park (15 hectare),
paden, groene pleinen, groene plekjes verspreid
over de buurt (2 hectare), een bos met wadi’s voor
trage waterinfiltratie (10 hectare) en publieke
ruimte op de kaaien (6 hectare). De voorkeur gaat
naar inheemse plantsoorten. Wegens de nabijheid van de Ring is geluidsbuffering een belangrijk
aspect in het ontwerp. Een landschappelijk aangelegde heuvel zal de wijk zowel akoestisch als visueel afschermen van de Ring.
Water is een sturend element geweest in het ontwerp van de nieuwe wijk. Naast wadi’s zullen ook
groendaken helpen om water op te vangen voor
trage infiltratie. Dit draagt bij tot de doelstelling
van hemelwaterneutraliteit en tot de vermindering

van het hitte-eiland-effect. Het natuurlijke watermanagementsysteem stimuleert de vorming van
nieuwe habitatten en creëert stapstenen voor
planten en dieren die hun weg zoeken naar de
Schelde, de polders van het district Hoboken of de
Groene Singel.
noA architecten integreerden het ontwerp voor
de lokale energiecentrale voor Nieuw Zuid in de
landschappelijke heuvel. De energiecentrale zal
zich voor de wandelaars ontvouwen in het park,
als deel van het verhaal van Nieuw Zuid als een
duurzame stadswijk. De lokale energiecentrale zal
eerst op gas werken, maar zal van zodra mogelijk
overschakelen op restwarmte van de bedrijven van
het nabijgelegen Blue Gate Antwerp, of op andere
hernieuwbare energie.
De maatregel met de grootste impact op de wijk
en de stad is het warmtenet voor Nieuw Zuid. De
aanleg van een warmtenet op wijkniveau is een
pioniersproject voor België. Voor Antwerpen vormt
het bovendien een eerste stap in een strategie
voor een stadsbreed warmtenet.
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© sigrid spinnox

Bijlagen
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Wie is wie

Stadsontwikkeling
Stadsontwikkeling is een multidisciplinair stadsbedrijf. De afdeling ruimte verzorgt de beleidsvoorbereiding van het ruimtelijk structuurplan en
alle ruimtelijke plannen en projecten op basis van
kwalitatief en kwantitatief ruimtelijk onderzoek.
De diensten voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen geven mee uitvoering aan de visie
en doelstellingen voor de ruimte en het leefmilieu
via de behandeling van bouw- en exploitatieaanvragen. De afdeling onroerend erfgoed adviseert
andere afdelingen, maar staat ook in voor (overwegend archeologisch) onderzoek, de ontsluiting
van en sensibilisering over het monumentaal
patrimonium.
De afdeling mobiliteit implementeert het parkeeren mobiliteitsbeleid op netwerk- en routeniveau,
maar staat ook in voor projectmatige (bv. P&Rgebouwen) en operationele aspecten (bv. parkeerhandhaving). De afdelingen voor de publieke
ruimte staan in voor projecten op het openbaar
domein en voor het beheer en onderhoud ervan.
De Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid in
Antwerpen coördineert de verschillende initiatieven voor verkeersveiligheid in de stad.
Ook de afdeling voor milieu en energie heeft een
coördinerende rol, en zorgt dat alle projecten zo
veel mogelijk bijdragen aan het milieu-, energieen klimaatbeleid.
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AG VESPA
AG VESPA, het ‘autonoom gemeentebedrijf voor
vastgoedbeheer en stadsprojecten in Antwerpen’,
werkt als expert en publieke ondernemer aan een
leefbare en aantrekkelijke stad door vastgoed-,
bouw- en stadsprojecten te realiseren.
AG VESPA voert toonaangevende bouwprojecten uit voor Antwerpen. Met het grond- en pandenbeleid worden verwaarloosde panden vervangen door woningen en handelspanden om
zo een impuls te geven aan de buurt. Als gedelegeerd bouwheer realiseert AG VESPA ook tal
van publieke gebouwen. Duurzaamheid en sterke
architectuur zijn hierbij grote aandachtspunten.
Daarnaast beheert AG VESPA een vastgoedportefeuille. Door verhuur, verkoop en onderhoud
van panden en gronden worden opbrengsten
gegenereerd die de stad inzet om haar beleid te
realiseren.
Ook in strategische stadsprojecten speelt
AG VESPA een belangrijke rol. Door juridische,
financiële en technische expertise te bundelen
ondersteunt AG VESPA de stad, haar dochters en
private investeerders in de voorbereiding van complexe stadsprojecten.

Stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester adviseert het college en
ondersteunt de stedelijke diensten met het oog
op maximale ruimtelijke kwaliteit. De stadsbouwmeester draagt zorg voor een goede keuze van
ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers…) voor alle stedelijke projecten. Hij waakt ook over de ruimtelijke
kwaliteit van private bouwprojecten bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning.
De Stadsbouwmeester is voorzitter van de
Welstandscommissie, die adviezen formuleert over
bouwaanvragen voor beeldbepalende projecten in
de stad. Tot slot zorgt het team Stadsbouwmeester
ook voor de (internationale) kennisuitwisseling
over stedenbouwkunde, architectuur en ruimte
met andere steden en instituten.
De stadsbouwmeester heeft een mandaat van
vijf jaar. In januari 2016 werd Christian Rapp
aangesteld.

Stadsbeheer
De pijler Vastgoed binnen de bedrijfseenheid
Stadsbeheer ontfermt zich over de stedelijke
gebouwen. De afdelingen ontwikkeling, exploitatie en technisch onderhoud onderzoeken de
spreiding van publieke voorzieningen, streven
naar kwaliteitsvolle architectuur met duurzame
technieken en herbestemmen, restaureren en
renoveren de stedelijke gebouwen. Daarnaast
buigen zij zich over het beheer en onderhoud
van deze gebouwen.
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
sb.communicatie@stad.antwerpen.be

Grote Markt 1
2000 Antwerpen
stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be

Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen
info@vespa.antwerpen.be
www.agvespa.be

Grote Markt 1
2000 Antwerpen
sw_communicatie@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be
03 22 11 333
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Globaal Structuurplan Antwerpen
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Planologische Dienst Stad Antwerpen, 1990
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Ludion, Antwerpen, 2003
Spoor Noord. A city park off the beaten tracks
Ludion, Antwerpen, 2003
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Structuurplan
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Lannoo, 2006
Een rode draad voor het Schipperskwartier
stad Antwerpen, 2007
Bouwblokkenboek
University Press Antwerp, Antwerpen, 2008
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Antwerp, territory of a new modernity
SUN, Amsterdam, 2009

Park Spoor Noord. Van idee tot park
AG Stadsplanning, 2011

Den Bell. Het verhaal van een
legendarisch gebouw
Canfyn, F., Linkeroever Uitgevers, Antwerpen, 2009

Stadsontwikkeling in Antwerpen.
Antwerpen ontwerpen
Stad Antwerpen, 2012

Groene Singel. Geschiedenis van de Antwerpse
ringruimte. Plannen, verhalen, dromen.
1906 – 2009,
Ludion, Antwerpen, 2009

Labo XX: Kiezen voor de twintigste-eeuwse gordel
Stad Antwerpen, 2014

Het Eilandje. Urban renewal towards a
dynamic neighbourhood by the water
AG Stadsplanning Antwerpen, 2011
Kaailand. Langs de kade van Antwerpen
Antwerpen: Ludion, 2009
Antwerpen innoveert. Out: Petroleum Zuid.
In: Blue Gate Antwerp
Uitgeverij Snoeck, Heule, 2011
Anvers, « Faire aimer la ville »
Masboungi, A. [ed.], Groupe Moniteur,
department Architecture / Meddtl, Paris, 2011
Masterplan Scheldekaaien. Tussen stad en stroom
AG Stadsplanning — W&Z, 2011
Park Groot Schijn. Een spraakmakend pad naar
een nieuw park
AG Stadsplanning, 2011

Antwerpen, stad van morgen. De vernieuwing
van de stadsvernieuwing
Stad Antwerpen, 2016
Labo XX_Werk. Van stedelijk onderzoek naar
opdracht voor de stad
Stad Antwerpen, 2017
Lageweg, een nieuwe vorm van stedelijkheid
Stad Antwerpen, 2017
Levendig Landschap. Antwerpen groene stad
van morgen.
Stad Antwerpen, 2017

Vakprijzen

266 /267

Jaar

Project

Prijs

Categorie

Jaar

Project

Prijs

1992

Stadsvernieuwing in
herwaarderingsgebieden

Agora Award

2002

Omgeving De Coninckplein

Thuis in de Stad-prijs

Ruimtelijk project

2003

Designcenter

Belgian Building Award

Beste bedrijfsgebouw

2003

Gezondheidshuis Schipperskwartier

Johnson en Johnson Prijs voor
geneeskunde

2003

Designcenter

Prijs Bouwheer Nieuwbouw

2003

Heropening van De Roma

2003

Categorie

2009

Park Spoor Noord

UDiTE Knowledge sharing Award

2009

zwembad Veldstraat

Vlaamse Monumentenprijs

2010

Masterplan Lillo

Prijs voor Architectuur Provincie
Antwerpen

2010

Park Groot Schijn

Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs

Participatie

2010
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www.onzekaaien.be

Website Monitor Lokale Besturen

Meest vernieuwend gemeentelijk
webinitiatief

Thuis in de stad-prijs

2011

Urnenbos Schoonselhof

Funeral Awards

Herbestemming
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‘Publieke ruimte, kinderen toegelaten’

2011

Merci om trager te rijden

OVK Sinterklaasprijs

Initiatief voor verkeersveiligheid

2005

Gezondheidshuis Schipperskwartier

Prijs Bouwheer

Nieuwbouw

2011

Merci om trager te rijden

IMC European Awards

Beste non-profit activeringscampagne

2005

Schipperskwartier

Thuis in de Stad-prijs

Ruimtelijk project

2012

Driekoningenstraat-Statiestraat

Prijs Publieke Ruimte

2006

Schipperskwartier

DIFA Award Special Award

2012

Fietsstad 2012

Vlaamse overheid, Vlaamse
Stichting Verkeerskunde

2006

Grond- en pandenbeleid

Provinciale Architectuurprijs
2012

Ontwerpend onderzoek als methodiek

Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs

2006

Droom de stad

Thuis in de stad-prijs 2006

2012

European City of the Year

Academy of Urbanism

2006

AMUZ

Vlaamse Monumentenprijs
2013

Schipperskwartier

Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs

Groene gevels en
de moestuin van ’t stad.

Belgische Energie- en Milieuprijs

2006
2007

FelixArchief Belgian

Building Award 2007

Cultureel erfgoed

2013

Masterplan Scheldekaaien

International Awards for Liveable
Communities

2007

Vastgoedbeleid

Prijs Bouwheer

Geïntegreerde opdracht
2013

Neerland Park

Groene Lente 2013

2007

FelixArchief

Prijs Bouwheer

Hergebruik en herbestemming
2014

Project IGLO

2007

Opsinjoren

Thuis in de stad-prijs

Bewoners-, buurt-, of wijkinitiatief

Prijs Wivina Demeester voor excellent
bouwheerschap

2008

strategisch Ruimtelijk Structuurplan
Antwerpen

ISOCARP Award for Excellence

2014

Jeugdcentrum ‘Het bos’

Prijs Wivina Demeester voor excellent
bouwheerschap

2008

Theaterplein, het dak op de markt

Thuis in de Stad-prijs

2015

Gate 15

Belgische prijs voor Architectuur

Niet-residentieel, publiek gebruik

2008

studiewerk Masterplan Groene Singel

Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs

2015

Passiefwoningen Prins Leopoldstraat

Belgische prijs voor Architectuur

Groepswoningbouw en
meergezinswoningen

2009

Bedrijfsvervoersplan Den Bell

Business Mobility Award
2015

Stationsomgeving

Le Palmarès des mobilités

Stadslab2050 — Energie voor het
Antwerpse hart

Belfius Smart City Award 2015

2009
2009

Park Spoor Noord

Prijs Bouwheer

Publieke ruimte

2016

Park Spoor Noord

ISOCARP Sam van Embden Award

2009

Nieuw administratief centrum Hoboken Prijs Bouwheer

Energiezuinige nieuwbouw

2016

Speelweefselplannen

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016

2009

Participatietraject Scheldekaaien

Thuis in de Stad-prijs

Bewoners-, buurt-, of wijkinitiatief

2009

Park Spoor Noord

Thuis in de Stad-prijs

Ruimtelijk project

Herbestemming

Bewoners-, buurt-, of wijkinitiatief

Ruimtelijk project

Steden en gemeenten

Park
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Deze publicatie biedt een unieke kijk op het stadsontwikkelingsbeleid van Antwerpen. De stad is
samen met haar bewoners, ondernemers en vele
andere partners volop aan het denken, debatteren en
experimenteren over en met de ‘stad van morgen’. Een
selectie projecten illustreert dit unieke proces aan de
hand van de drie pijlers van de actualisering van het
huidige structuurplan: Leven, Samenwerken en Stromen.
De projecten geven uitvoering aan het structuurplan
en toetsen en verdiepen tegelijk de vernieuwing ervan.
Zij kunnen bijzonder representatief zijn voor een van de
pijlers, maar bevatten altijd ook aspecten van de andere
twee. Het project Nieuw Zuid illustreert deze samenhang
en wisselwerking doorheen het boek.
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