Masters Salon
Painting 2017
Ontdek op de werfafsluiting 77
kunstwerken van Masterstudenten van
verschillende Europese academies.

Oude dokken

Scheldekaaien

De parkings onder de
Gedempte zuiderdokken
worden gebouwd binnen
de oude dokmuren.

Bezoek ook de werf van de
Scheldekaaien hier vlakbij.
Meer info vindt u op de andere
zijde van deze folder.

Werf Scheldekaaien

De Gerlache

kaai

Cockerillkaai
Scheldestraat

Ijzerpoortkaai

Verviersstraat

Namenstraat

Naar de werf op de Scheldekaaien

Waalsekaai

Werfopslag
Info & kunstwandeling

Werfzone

Start werfbezoek

Gedempte Zuiderdokken

Vlaamsekaai

Tijdens de werken zijn de
oude dokmuren voor een
deel zichtbaar.

Museumstraat

Kasteelstraat

Oude dokmuren
zichtbaar

Ontwerp Dok Zuid
Kom op de werfafsluiting
alles te weten over het
ontwerp Dok Zuid, de
nieuwe inrichting voor de
Gedempte Zuiderdokken.

Vandaag kan u een kijkje nemen op de werf
van Parking Steendok, die gebouwd wordt
tussen de muren van het oude dok. De oude
dokmuren zijn vandaag voor een groot stuk
terug zichtbaar.
Wandel ook eens rond de werf. Op de
werfafsluiting leest u alles over de geschiedenis
en de toekomstige invulling. En selecteer uw
favoriete kunstwerk uit de de tentoonstelling
‘Masters Salon Painting 2017’.

Zin in meer?
Lees op de andere zijde van deze folder over de
werf van de Scheldekaaien, hier vlakbij.

WERF
GEDEMPTE
ZUIDERDOKKEN

Geniet vanop
hoogte

Word bouwvakker
voor een dag

Duik de
Scheldetunnel in

Nood aan overzicht?
Laat je veilig de hoogte
inloodsen door een
rijzige werfkraan.

Schuilt er een kraantechnicus in
jou? Of ben je eerder gemaakt
voor het noeste graafwerk?
Neem plaats achter het stuur
van onze bonkige werfmachines.

De Schelde zal binnenkort in
en uit de kaaimuur kunnen
stromen, via een ingenieus
gewelf. Uitzonderlijk kan je
binnenin een kijkje nemen.

Werfzone

Werfzone

De Gerlache

Ijzerpoortkaai

Scheldestraat

kaai

Verviersstraat

Namenstraat

Naar de werf op de
Gedempte Zuiderdokken

Waalsekaai
Werf Gedempte Zuiderdokken

Gedempte Zuiderdokken

Gedempte Zuiderdokken
Bezoek ook de werf van de
Gedempte Zuiderdokken hier
vlakbij. Meer info vindt u op de
andere zijde van deze folder.

Start werfbezoek

Cockerillkaai

Vlaamsekaai

Om de band tussen de stad en de Schelde
te herstellen, worden de Scheldekaaien de
komende jaren in een nieuw kleedje gestoken.
Het Masterplan Scheldekaaien, ook bekend als
het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden
aan.
Vandaag kan u een kijkje nemen op de werf van
het gebied ter hoogte van Sint-Andries en Zuid.

Zin in meer?
Lees op de andere zijde van deze folder over
de werf van de Gedempte Zuiderdokken, hier
vlakbij.

WERF
SCHELDEKAAIEN

