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De heraanleg van het Kievitplein is het sluitstuk van het
stadsproject Kievit II. Dit stadsproject geeft de zuidelijke
zijde van het internationale treinstation Antwerpen-Centraal een geheel nieuwe aanblik. Het karakter van Kievit II
wordt mede bepaald door de nieuwe kantoor- en woongebouwen die worden opgetrokken langs de noordzuid-as van de spoorweg. De bouwblokken van Engie en
Fidea zijn recent gerealiseerd. In het meest noordelijke
deel van Kievit II wordt de hoofdzetel van De Persgroep
gebouwd.
Het openbaar domein van Kievit II, fase 1 en 2, een ontwerp van BUUR-Hosper, krijgt een stedelijk dynamisch
uitzicht. Specifieke elementen zoals de groenkussens
en de rode op maatgemaakte zitelementen geven dit
stadsdeel een sterke eigen visuele identiteit.
Het ontwerp van het Kievitplein dient verder te bouwen
op dit ontwerp en de kwaliteit van het bestaande plein
naar een hoger niveau te tillen.
De stad beoogt een rustig, sober vormgegeven plein dat
ook sporadisch gebruikt kan worden voor de
organisatie van evenementen.

Sweco // Lola // Maxwan

Cluster // Infrabo
Het ontwerpteam van Cluster stelt voor om het Kievitplein
een licht verhoogd bomenplein te geven. De eenvoudige
vorm zorgt voor rust en het versterkt de leesbaarheid van
het plein. Zo stuurt het de fietsers naar de fietsverbinding
onder de sporen, fungeert het als voorportaal voor het
station en als tribune voor het evenementenplein.
Door het plein onder een licht aflopende helling (1,75%) aan
te leggen met de laagste zijde aan het station, ontstaat er
een directe relatie tussen de stationshal en het bomenplein met een minimale barrièrewerking. Vanuit de hoge
stationshal heeft de bezoeker een panoramisch zicht op
Witteveen+Bos

l au r e a at
de bomen, zodat het plein een visueel verlengstuk van de
stationshal wordt.
Het Kievitplein wordt voornamelijk gebruikt als transit- en
verblijfzone, maar bij een groot evenement werkt het
bomenplein en het voorplein van de Persgroep samen als
één samenhangende evenementenzone. Het bomenplein
functioneert daarbij als verhoogde tribune en de bank aan
de zuidzijde als zittribune.
Het ontwerp biedt geborgenheid en is tegelijkertijd sober
én speels, het zorgt voor verbinding tussen de reeds
aanwezige veelheid aan vormen rondom.

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

