PARK GROOT SCHIJN

voegen en kamers
BUUR HOSPER BULK I ARA - AG Stadsplanning Antwerpen - donderdag 20 juni 2013

introductie
ambitie, planfilosofie
Het voorwerp van de opdracht omvat de uitvoering van kwalitatieve plannen voor de ontwikkeling van het
Park Groot Schijn in Antwerpen. Het ambitieniveau voor de inrichting van het landschapspark ligt hoog.
Om die ambitie waar te maken is een breed kader noodzakelijk. De stad maakte een masterplan en een
ruimtelijk uitvoeringsplan op. Dit plan voor de gehele ruimte vormt daarbij de nieuwe context of ruimtelijke
drager. Het masterplan probeert tegelijk specifiek en globaal te zijn. Het schept een kader waarbinnen
richtlijnen en intenties naar voor komen die een globale ruimtelijk samenhang garandeert en tegelijkertijd
een coherente lay-out tracht te genereren.
Het ontwerp van BUUR-HOSPER-BULK onderzoekt hoe het collectieve leven in het projectgebied
georganiseerd kan worden en door welke mechanismen het bewerkstelligt wordt. Het ontwerpen van het
Park Groot Schijn vergt een uitdagende inspanning om er gemeenschapsleven mogelijk te maken in een
monumentale landschappelijke context.
Het project probeert de structuren van het masterplan te versterken door menselijke ruimten te creëren waar
plaats is voor ongedwongen ontmoetingen en ontspanning die het leven omkaderen. Een samenhangend
parkweefsel tussen alle ruimtelijke en functionele elementen creëert de verbinding tussen de bewoners en
het nieuwe Park Groot Schijn, tussen landschap én stad.
Het ontwerp zet in op het scheppen van een globale ruimtelijke samenhang, over het herstellen van
overgangen en over het beter bereikbaar maken van de bestaande en toekomstige programma’s.
De bundel omvat drie delen:
EEN TOELICHTINGSNOTA
concept
park GROOT SCHIJN
EEN ONTWERPVOORSTEL
plan
PARK Groot Schijn
parkcompositie
materiaal
sportgebouw
EEN PLAN VAN AANPAK
plan van aanpak, fasering, timing
organisatie ontwerpteam
participatie
raming
BIJLAGEN
Voor deze opdracht wordt een tijdelijke vereniging BUUR-HOSPER-BULK opgericht. De ontwerpbureaus
BUUR en HOSPER zetten de landschappelijke richtlijnen uit, verfijnen het landschapsontwerp op detailniveau
en ondersteunt het studiebureau ARA (in onderaanneming) bij het opmaken van de uitvoeringsplannen –en
dossiers voor de publieke ruimte. ARA assisteert bij de uitwerking van de concepten, bewaakt het gewenste
esthetische ambitieniveau en verifieert de bouwtechnische aspecten. Het architectenbureau BULK staat in
voor de architectuur en de uitvoering van de bebouwde omgeving.
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toelichtingsnota

CONCEPT
STATUUT
Park Groot Schijn wordt een atypisch park. Het ligt naast het Rivierenhof, één van de grootste en mooiste
parken van Antwerpen. Het park formuleert door zijn ligging een soort grens, een fysiek einde van de stad,
een bestemming.
Het schurkt tegen de fortengordel aan, de min of meer waarneembare grens tussen stad en voorstad/
paltteland
Maar Park Groot Schijn is daarnaast zonder twijfel een stedelijk park, zij het niet in de klassieke zin van
het woord.
Minder dan andere parken in en rond Antwerpen lenigt het park de nood aan leegte, aan openheid als
compensatie voor drukke stadsdelen. Het heeft waarschijnlijk andere ambities en zal anders worden
opgevat.
Het park kent alvast al een aantal gegarandeerde gebruikers, de tientallen clubs en verenigingen die er
hun plek hebben.
Is een soort kopie van het Rivierenhof een juist bod? Riviertjeshof? Of kunnen we een alternatief formuleren?
Zou Park Groot Schijn een verzameling van figuren kunnen vormen? Een ploeg?
Met opvallende spitsen en discrete verdedigers? Hecht, maar verschillend. En met verrassende acties?
De nieuwe naam van het Park vat in feite de ambities mooi samen:
Groot, want de huidige ruimtelijke ad hoc configuratie hoort één grote en duidelijke toegankelijke plek te
worden.
Schijn, want zijn ligging, morfologie en natuurlijke beeldkwaliteit dankt het park aan de mooie Schijnvallei
en de vallei van de Koude Beek.
Het masterplan geeft de samenhang tussen al die ambities vorm.
We zullen het honoreren en zoveel mogelijk aansterken.

WITHOUT & WITHIN
Het masterplan onderscheidt in feite drie grote soorten ruimtes die het park structureren:
-De valleien
-De voegen
-De programmakamers
De hier gevraagde gedetailleerde studie focust op de laatste twee: de voegen en de kamers.
Nadere lezing van het masterplan brengt een klassieke tweespalt aan het licht.
Wat beschouwen we straks als vol?
Wat noemen we leeg?
Wat houdt het park straks in?
Wat is de eigenlijk inhoud.
Deze dubbele bodem heeft een aantal impliciete repercussies, niet alleen op niveau van ruimtelijk beleving,
maar ook op niveau van gebruik, beheer en functionaliteit.
Het voorziene sportpark kent- anders dan de meeste klassieke parkeneen andere balans tussen inclusieve ruimte en exclusieve plekken.
Voor sommige delen van het park moet de gebruiker een lidmaatschap hebben of minstens uitgenodigd
worden, voor andere delen volstaat het wereldburgerschap!
Deze inclusieve en exclusieve kant is een onmiskenbaar gegeven en vormt in grote mate de eigenheid
van het park.
De Canadese architect en schrijver Mark Pimlott spreekt over “without and within”, over interieur en
territorium.
Het mentale onderscheid tussen met en zonder, krijgt ook in deze opgave onvermijdelijk een fysieke
vertaling.
Een aantal ruimtes zullen worden begrensd, beheer(s)baar gemaakt en geclaimd door een deel van de
gebruikers van het park. Hoe kunnen we dit impliciet karakter van het park rijmen met de ambities van
het masterplan?
Liggen de sportvelden in het park? Ligt het eigenlijke park tussen de velden? Of is het allebei?
Zijn de kamers de randen van de voegen? Of de voegen de grenzen van de kamers.
En waar horen de gebouwen bij?
Peter Gordon-View of Savannah -1734
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het romantische parklandschap in de stad
(Central Park New York, Frederick Law Olmsted 1858)

semi transparantie

graduele overgangen

harde en graduele overgangen
(Oostvaardersplassen Nederland)

GIARDINO SECRETO SPORTIVO
We beschouwen de programma kamers als verborgen schatten in het park.
Hun sterk verdicht randen geven hen een unieke kwaliteit mee: er kan worden gevoetbald in een bos!
Elke speler van de ploeg zijn eigen positie.
Het idee van de geheime tuin, hortus conclusus of giardino secreto is niet nieuw.
Kunnen we dit systeem gebruiken voor een reeks sportvelden?
De giardino secreto sportivo?
Tenniscourt-Dumbarton Oak Gardens -Washington- Beatrix Farrand-1926

Als we vertrekken vanuit de programmatorische hoofdmoot van het park levert dat een fijne inversie op
van het masterplan, die tegelijk het initiële idee versterkt.
Deze plekken heten niet voor niets programma kamers.
Thuis spelen: interieurkwaliteiten toekennen aan een buitenruimte!
Met de bomen als behangpapier van de kamer. En een deur om binnen te komen?
De voegen tussen de kamers hebben een omgekeerde logica.
Ze kunnen de lading vormen van het park, geïntensifieerde trajecten voor iedereen, opgeladen door
verhoogde punten van activiteit, toegangen, accidenten. Met een scenische kwaliteit, profielen en
perspectieven.
Er is een duidelijke hiërarchie in hun profiel en beleving.
Het hoofdpad is het sluitstuk van een oost- west corridor vanaf de Schelde tot aan de fortengordel.
Deze lineaire as is zowel traject als verblijfsruimte, een soort groene rambla
De paden culmineren in een open of transparante kamer voor iedereen, het parkplein.
Hier komen alle elementen even piepen, als een introductie of inhoudstafel van het hele park, de grootste
gemene deler.

Gezicht van Achteren Uit het Huis Naer het Amphitheater-Assumburg -18e eeuw

DUBBELE BELEVING
Deze dubbele beleving vormt de basis van ons voorstel. Park Groot Schijn verenigt het beste van twee
werelden.
Het is een plek om in te flaneren, te schaatsen, te wandelen, te fietsen, te vertoeven.
Het is tegelijk een ploeg, een verzameling van solitairen, van geheime kamers, waarin kan worden gesport
en waarin het clubleven kan gedijen. Deelname impliceert uitwisseling.
Tegelijk is een zeker mate van exclusiviteit ook een kwaliteit en zelfs een conditie voor een gezonde
exploitatie en werkbaarheid van het geheel.
Elke vereniging streeft identiteit na en droomt van een ruimte die kan worden toegeëigend.
De mate waarin deze twee werelden een onderling verband aangaan, zal blijken in ons voorstel.
De best denkbare ‘modus vivendi’ vertrekt van aandacht voor dit landschap van subculturen,
waarbij nuances het hopen te halen van goedkope profileringsdrang.
Waarbij de beoogde samenhang de nevenschikking als verrijkend beschouwt en situatief de geschillen
uitklaart, zonder ze helemaal te doen verdwijnen, een beetje zoals in een schilderij van Morandi.

Giorgio Morandi -Nature Morte-1954
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Schijncorridor, groene vinger in een verstedelijkte omgeving

parkboulevard, ruggengraat verzorgt relaties tussen park en stad

parkboulevard, oostwest hoofdas doorsnijdt diverse groene ruimten

park GROOT SCHIJN
Park Groot Schijn valt tussen twee werelden. Ze vormt een drempel naar de stad of in omgekeerde richting
een drempel naar de stadsrand. Park Groot Schijn ligt gekneld tussen het oude stadspark Rivierenhof in
Engelse landschapsstijl en de agrarische ruimte in de Schijnvallei nabij Wijnegem.
Landschappelijk vormt het projectgebied dus een tussenruimte. Ze is een tussenterm. Het projectgebied
vandaag is immers geen park, maar een breuk tussen enerzijds de kernstad / Rivierenhof en anderzijds
de stadsrand / Wijnegem. De R11 trok bovendien een nieuwe grens. De onopvallende site plooide op
zichzelf terug.
UItgangshouding voor het plan is de lineaire opzet van het valleigebied van Het Schijn; een groene vinger
in een verstedelijkte omgeving. De Schijnvallei biedt mogelijkheden. Het Park Groot Schijn is immers deel
van een groter geheel. Tussen de opeenvolgde landschapsruimten vertrekkende vanaf de Scheldekaaien
tot aan de kades van het Albertkanaal kan deze blauwgroene structuur worden ingezet als connector; een
verbindende en lassende figuur.
De oostwest-structuur geeft uitzicht op decompressie voor kernstad én aanpalende stadsdistricten. De
tijd die je er kan doorbrengen is een stap uit het hectische leven van alledag in de wijk, uit het druk bezig
zijn, uit het werk, school lopen. Deelname aan een evenement, recreëren, niets doen, het landschap
proeven en aanschouwen. Dat is het programma voor de langgerekte valleigebied gelegen midden in de
Antwerpse stedelijke ruimte.
De hoofdlaan in Rivierenhof stopt vandaag ter hoogte van het projectgebied. Het transparant houden
van de groene vinger vraagt echter om zichtbare verbindingen. De parkboulevard wordt in Park Groot
Schijn doorgetrokken en dooradert een sequens van groene werelden. Het profiel van de centrale as heeft
dezelfde allure -het tracé kent een recht, breed verloop-, de uitwerking is verschillend.
Een netwerk van noord-zuid georiënteerde lijnen –een reeks ribben- vult het kenmerkende oostwest
systeem aan. Het brengt de parkgebruikers van aanpalende wijken op aangename wijze tot diep in het
landschapspark van Het Schijn.
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ontwerpvoorstel

PLAN
OP ZOEK NAAR DE ESSENTIE VAN HET PARK GROOT SCHIJN
Voor de opmaak van het ontwerp Park Groot Schijn is het belangrijk te weten wat er ontregeld, vervormd of
gesublimeerd kan worden en dat betekent een grondig onderzoek naar de structurerende planonderdelen
van het ontwerp. De opdracht moet een architectonische karakter hebben, daarom kijken we naar
mogelijke ingrediënten; naar hoog en laag, vochtig en minder vochtig, intensief en minder intensief te
gebruiken delen waardoor in het ontwerp een balans, maar ook nieuwe rijkdom ontstaat.
Het park is meer dan een soort niemandsland; het maakt aanspraak op een eigen karakter. Het sportpark
Groot Schijn heeft zo een uitgesproken decor.
De voegen van het Park Groot Schijn zijn de functionele dragers, de grote lijnen waarlangs de ruimtelijke
invulling en verbeelding plaatsheeft en de meest constante factor in het park. Binnen dit kader vindt een
invulling van activiteiten plaats die in de tijd variabel kunnen zijn. Binnen twintig jaar zal het park aan
verfijning toe zijn. Veranderingen, transformaties en vernieuwingen zullen met behulp van de parkstructuren
steeds in goede banen worden geleid. In de tweede plaats is de structuur de beelddrager. De structuur en
het beeld van de voegen spelen dan ook een grote rol bij de beleving van het park.
De sportactiviteiten vormen kamers, uitgeholde lege plekken tussen de voegen. De kamers hebben
een eigen schaal en architectonische dimensie gekregen. Een veelheid van stammen met hoge kruinen
creëren groene kaders. De grote maatvoering gaat gepaard met een eenvoudige compartimentering. Het
ontwerp is te begrijpen als een oefening in terughoudendheid.
Het samenspel van voeg en kamer wordt tot in het detail uitgewerkt. Zachte overgangen geïntroduceerd.
Geleidelijkheid speelt een grote rol. Er moet plaats zijn voor poëtische én symbolische kwaliteiten. Het
park hoort tot de verbeelding te spreken, de fantasie te prikkelen.
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1 padennetwerk & hiërarchie

2 entrées & programma

3 voegen & solitairen

4 sportkamers & transparante kaders

5 parkplein, zomer- en winterprogramma

6 maaiveld & wadi

PARK groot schijn
CONCEPTEN
padennetwerk & hiërarchie
Paden spreiden zich uit in alle windrichtingen, verbinden het park met de stad, de stadsrand en de
omringende wijken. De oostwest route in het verlengde van Rivierenhof is de ruggengraat. Een hiërarchie
wordt geïntroduceerd.
entrées & programma
Het secundaire padennetwerk verloopt zigzag. Entrée-pleinen ontsluiten de parkprogramma’s en de
clublokalen. Een ‘landelijke’ ruimte sluit als een breed vloerkleed aan bij de verenigingscluster.
voegen & solitairen
Groene voegen geven dikte aan de looplijnen en zijn vergezeld van solitaire bomen. De zorgvuldige
inplanting van de sportterreinen levert maximale voegruimte. Het centrale verharde plein begrensd door
bebouwing wordt opgegeven en maakt integraal deel uit van de parkvoegen.
sportkamers & transparante kaders
Kaders omsluiten als groene figuren de parkprogramma’s. Terwijl de kamers een harde en geometrische
omkadering hebben, verbeelden de bomen in de voegen een parkachtige ruimte.
parkplein, zomer- & winterprogramma
Het concept van het centrale plein wordt aangepast tot een groen parkplein; een verdiepte veld verleent
de plek de nodige centra- en theatraliteit zonder het beeld van de voegen te verstoren. In de winter wordt
‘den bak’ een ijspiste. Het parkplein werkt op verschillende schaalniveaus: het zoekt aansluiting bij zowel
de ‘stedelijke’ voegen als de ‘landelijke’ clustervereniging omgeving Master Schmidt Hoeve.
maaiveld & wadi’s
Het beeld van het maaiveld is eenvoudig. Een drieledige grasrijke vegetatie vormt de bouwsteen van het
gedrapeerde canvas. Zachte glooiingen houden het regenwater vast of voeren het af richting Het Schijn.
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bomenrand
(plantafstand 1-3m)

sportveld kunstgras

wadi
(breedte 2,0m diepte 0,3m)

zitelement beton met houten zitting
(breedte 3,0m)
boomspiegel in pad

boomspiegel met bank
voorplein met helling en trap
grijs met een fijne korrel getalocheerd beton

pad grijs met een
fijne korrel getalocheerd beton
(breedte 7m)
dilatatievoeg betonpad

bomenrand
(plantafstand 1-3m)
ballustradehek aan de rand van het sportveld
pad grasbetonklinkers (0,9m breedte)

verlichtingsarmatuur pad
(Phillips Urban Scene 5,0m)
solitaire boom

gaashekwerk in bomenrand
afvalbak
fietsenstallingen
pad grijs met een
fijne korrel getalocheerd beton
(breedte 4m)
dilatatievoeg betonpad

parkgras (intensief beheer)

verlichtingsarmatuur pad
(Phillips Urban Scene 5,0m)
solitaire boom

bloemenweide (extensief beheer)
helling met bloemenweide (extensief beheer)
tribune atletiekbaan
bomenrand
(plantafstand 1-3m)
gaashekwerk in bomenrand

Be (Bestaande boom)
Bp (Betula pendula)
Fe (Fraxinus excelsior)

Ag (Alnus glutinosa)
Qr (Quercus robur)
As (Alnus x spaethii Spaeth)

pad grasbetonklinkers (0,9m breedte)
ballustradehek aan de rand van het sportveld
sportveld kunstgras

Be (Bestaande boom)
Bp (Betula pendula)
Fe (Fraxinus excelsior)

Ag (Alnus glutinosa)
Qr (Quercus robur)
As (Alnus x spaethii Spaeth)

PARKCOMPOSITIE
PADEN
een subtiele hiërarchie
De spil van het padennetwerk is het rechtlijnige verloop van de oostwest hoofdroute tussen Rivierenhof
en Wijnegem. De hoofdas geeft de richting aan en is inspirerend. Ze vormt de architectuur van de locatie.
Dwars op deze as liggen secundaire wegels. Ze delen de vallei van het Schijn in regelmatige velden en
dragen bij tot de geleding van het park zonder dominant te zijn.
De rol van de paden in het netwerk is verschillend; terwijl de hoofdroute de opeenvolging van parken dwarst
en de stad met de stadsrand verbindt, zorgen de noordzuid-paden voor de noodzakelijke betrokkenheid
van de omringende stadsdelen in het park.
De paden zijn niet eendimensionaal, maar herbergen meerdere functies. Door een specifieke inrichting
aan de verschillende wegels te koppelen, ontstaan bijzondere identiteiten: hoofd- en nevenroutes en
entrée-pleinen.
De hoofdas is zeven meter breed, licht verhoogd. Uitsparingen in de vloer geven een groene tint in
de verharde route. Hier ontstaat ruimte voor solitaire bomen, in een informeel patroon verspreid. De
uitsparingen plooien als betonnen zitelementen om en staan onder de beschutting van een lichte kruin
dwars op het brede pad. De dilatatievoegen in de betonstructuur bepalen de lay-out van de uitgefreesde
boomvakken. Het repetitief karakter langsheen de hoofdas vergroot de leesbaarheid. De vlakke betonnen
vloer nodigt uit tot wandelen, fietsen en skeeleren.
Het ontwerp van de secundaire paden is afgeleid van de hoofdas. Het gebruikte materiaal met weerkerende
voegen is identiek, maar de profielbreedte (vier meter) en de lay-out van de snedes in de betonverharding
zijn verschillend. Door het gebruik van een gesloten betonvloer krijgen ze dezelfde robuuste eigenschap
als de hoofdroute.

entreés negotiëren tussen voeg en kamer
De nevenroutes spelen een belangrijke verbindende rol tussen hoofdroute en parkprogramma’s, tussen
stad en parkgebruikers. De geknikte tracés sluiten steeds aan op entrée-gebieden; koppelstukken tussen
de voegen en de sportkamers. De entrées zijn uitgevoerd in eenzelfde materialisatie als het padennetwerk,
en lezen als rechthoekige verbredingen van het pad. De voorpleintjes bieden ruimte voor een zitplek,
fietsenparkings, een drinkfontein, een ijsventer…
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bomenrand
(plantafstand 1-3m)
zitelement beton met houten zitting
(breedte 3,0m)
wadi
(breedte 2,0m diepte 0,3m)
verlichtingsarmatuur pad
(Phillips Urban Scene 5,0m)

pad grijs met een
fijne korrel getalocheerd beton
dilatatievoeg betonpad
boomspiegel in pad

parkgras (intensief beheer)

betonnen zitrand
(hoogte 0,5m)

bloemenweide (extensief beheer)
solitaire boom
bomenrand
(plantafstand 1-3m)
gaashekwerk in bomenrand

Be (Bestaande boom)
Bp (Betula pendula)
Fe (Fraxinus excelsior)

Ag (Alnus glutinosa)
Qr (Quercus robur)
As (Alnus x spaethii Spaeth)

pad grasbetonklinkers (0,9m
ballustradehek aan de rand van het sportveld
sportveld kunstgras
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KAMER

RAND

VOEG

RAND

KAMER
1 de parkvoegen en de sportkamers zijn

2 De voegen hebben een graduele en

3

gescheiden door bosranden

parkachtige rand en de kamers een

plantafstanden aangeplant en creëeren zo

harde en geometrische omkadering. De

twee verschillende randen.

wisseling in breedtes zorgt voor subtiele
zichtrelaties tussen voeg en kamer.

Bomen

worden

in

verschillende

VOEGEN
in het gras naar de wolken staren
De groene voegen vormen de parkruimte. Het is een weelderige grasland, een compromisloos landschap.
Deze ruimte is een ultieme brede “green” dat zich steeds kan omvormen en opnieuw uitvinden. De green
bestaat uit twee componenten: een geschakelde padennetwerk en een soortenrijke graslandschap. Het
gedrapeerde landschap wordt grotendeels extensief beheerd zodat een bloemrijke kruidenlaag ontstaat.
Enkele plekken in de voegruimte vragen om een intensiever onderhoud: de groene pockets kunnen
worden toegeëigend voor spel, het staren naar de wolken, een barbecue.
De bomen in de voegen zijn met de nodige zorg ingeplant zodat de (transparante) zichten in de lengte- en
de dwarsrichting het concept van voegen en kamers ondersteunen. De ruimte in de voegen wordt dus
bepaald door enerzijds een beplante rand van bomen en anderzijds door het verstrooien van solitaire
bomen.

lichte glooiingen verzorgen de waterhuishouding
Een netwerkstructuur voor de wadi’s regelt de afwatering. Uitgangspunt is zoveel mogelijk hemelwater te
bergen in het plangebied. Een riolering is enkel noodzakelijk voor het grijs water.
De wadi’s accentueren subtiel de lengterichting in de voegen. De lichte glooiingen (twee meter breedte,
40 cm diepte) houden het water vast en dragen bij tot de sfeer en de landschappelijke speelse identiteit
van de voeg. De zichtbaarheid van het watersysteem biedt mogelijkheden tot spel, creëert rustplekken en
een aantrekkelijk landschap. De waterzoom resulteert in een natuurlijk parkbeeld en legt een evidente link
naar het werkterrein in de Schijnvallei.
De wadi’s dragen bij tot bijzondere groeicondities en biotoopvorming voor spontane flora. Bij de keuze
van de grasvegetatie wordt er hier dan ook gekeken naar de natte bodemomstandigheden, opdat een
nieuwe, kleurrijke habitat ontstaat.
De paden hebben een afwateringshelling van 2%. Het water sijpelt via de grasmat in een verborgen
grintkoffer dat gelegen is naast het pad.
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bomenrand
(plantafstand 1-3m)

wadi
(breedte 2,0m diepte 0,3m)

pad grijs met een
fijne korrel getalocheerd beton

verlichtingsarmatuur pad
(Phillips Urban Scene 5,0m)

dilatatievoeg betonpad
solitaire boom

sportveld kunstgras
bloemenweide (extensief beheer)
pad grasbetonklinkers (0,9m breedte)
ballustradehek aan de rand van het sportveld
gaashekwerk in bomenrand

afwatering velden en
parkeerterreinen
wadi’s in parkvoegen
bomenrand
(plantafstand 1-3m)
Be (Bestaande boom)
Bp (Betula pendula)
Fe (Fraxinus excelsior)

Ag (Alnus glutinosa)
Qr (Quercus robur)
As (Alnus x spaethii Spaeth)

Groot Schijn

park groot schijn wedstrijdbundel 20.06.13 I 27

KAMERS
Het Park Groot Schijn is onderverdeeld in verschillende programma’s: een sportmachine met ruime
parkeermogelijkheden, een parkbegraafplaats, volkstuinen, clublokalen voor talrijke verenigingen
en openlucht sportterreinen voor voet- en korfbal. Een heldere schikking is gewenst. Daar zorgde het
masterplan voor. De vertaling ervan is de uitdaging van het ontwerp!
Kamers kadreren de parkonderdelen. Voegen en parkprogramma schurken door een bosrand niet meer
‘koud’ tegen elkaar aan. De intermediaire landschappelijke structuur zorgt voor een bijzondere beleving
in de kamer. De inrichting van de bosrand bepaalt de gewenste zichtlijnen en inkijk tussen kamers en
voegen. Wisselwerking is steeds mogelijk!

sportgebouw in de sportkamer
Het sportgebouw behoort bij het sportveld. De gebouwen staan tussen de velden opdat een totaalervaring
ontstaat tussen alle componenten van het sportgebeuren; Terwijl sporters rechtstreeks het veld betreden,
moedigen toeschouwers de ploeg aan vanonder de luifel of vanop de zittribune dicht bij de cafetaria.
Het entrée-plein ontvangt gebruikers en bezoekers en stelt zich op tussen sportkamer en voeg.
De zittribune aan de atletiekpiste wordt uit de talud, gelegen tussen voeg en piste, gesculpteerd. De talud
omringt de atletiekkamer. Het masterplan suggereert een ‘open’ tribune voor een ruim publiek. Mits het
aantal zitplaatsen terugvalt tot 200/300, kiest het ontwerp voor een lichter gebaar. Betonnen zittreden
liggen parallel aan de atletiekpiste. De talud aan de voegzijde nodigt uit tot spel.
opmerking: Het ontwerpteam kiest voor de aanleg van de voetbalvelden voor het concept ‘afgraven’ in
functie van het nivelleren van de voetbalterreinen. Een ruime wadi vangt het overtollige water op komende
van de sportterreinen en de atletiekpiste.

een groene wand
Een groene lijst zorgt voor een groene hechting en kadreert het sportprogramma. In het Park Groot Schijn
ontstaat zo een tweeledige ervaring; het is een zoektocht naar een specifieke balans tussen enerzijds de
recreatief-collectieve expressie in de voegen en anderzijds de individuele vrijheid in de sportkamers.
Het beplantingsschema is cruciaal. Een dense bomenstructuur met lichte kruinen fungeert als groene
wand. Tussen voegrand en looppaden wordt het schema gradueel afgebouwd tot enkele solitairen. In de
voeg ontstaat zo een landschappelijke geleding die de nieuwsgierigheid opwekt. De plantafstanden zijn
dus bepalend. De tussenafstanden verschillen dan ook naargelang het beoogde effect. Aan de rand wordt
een dichtere bosrand voorzien door de bomen op slechts één tot drie meter van elkaar te plaatsen. De
boomstammen creëren een sterk geritmeerde rand. Tegelijkertijd verzekert deze plantafstand een hoger
gesitueerde bladerdek. Zichtrelaties tussen voeg en kamer blijven in dit concept verzekerd! De bomen
bereiken een hoogte van tien tot twaalf meter. In een overgangszone ligt de plantafstand verder uit elkaar.
De solitaire bomen contrasteren met de rand en de overgangszone. De groei is breed en hoog (tot achttien
meter en meer), het boomsilhouet herkenbaar.
- De parkvoegen en de sportkamers zijn gescheiden door bosranden;
- De voegen hebben een graduele en parkachige rand, terwijl de kamers een harde en geometrische
omkadering uitstralen. De wisseling in breedte zorgen voor subtiele zichtrelaties tussen voeg en kamer;
- Bomen worden in verschillende plantafstanden aangeplant en creëren zo twee verschillende randen.
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zittribune atletiekpiste geïntegreerd in grondwal

bestaand terreinreliëf ter hoogte van atletiekpiste

ontworpen terreinreliëf
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pad grijs met een
fijne korrel getalocheerd beton
(breedte 7m)
plein halfverharding
haag, Ligustrum vulgare
bestaande boom
nieuw gebouw MS hoeve
trap betonranden en gras

paden naar gebouwen MS Hoeve
halfverharding

verlichtingsarmatuur plein
(Phillips Urban Scene 8,0m)

parkgras (intensief beheer)
Be (Bestaande boom)
Bp (Betula pendula)
Fe (Fraxinus excelsior)
Ag (Alnus glutinosa)
Qr (Quercus robur)
As (Alnus x spaethii Spaeth)
bestaand gebouw MS hoeve
barbecue plek

afvalbak
parkbank hout

Be (Bestaande boom)
Bp (Betula pendula)
Fe (Fraxinus excelsior)

Ag (Alnus glutinosa)
Qr (Quercus robur)
As (Alnus x spaethii Spaeth)

PARKPLEIN
een diffuse structuur waar alles samenkomt
Het parkplein creëert een open canvas voor meervoudig gebruik. De doorgaande routes raken de plaats
zijdelings. De vrije ruimte vormt de verbinding tussen de voegen en de ruimtelijke elementen van het
parkgebied. Het fungeert als een pivot in het Park Groot Schijn.
Het parkplein brengt op schaal van het park én de stad een herkenbare structuur teweeg: een grote open
groene ruimte als middelpunt waar alles samenkomt. Het parkplein is een twee dimensionale ruimte waar
voegen in doorlopen, maar waar de centraliteit van de ruimte ook even wordt vastgehouden.
Het (masterplan)concept als minerale ruimte wordt verlaten. Het parkplein is immers groen. Stad en land
komen hier samen. Het verdiepte veld fungeert op schaal van de ’stedelijke’ voegen, het ‘landelijke
pleintje’ in de rand op maat van de ‘dorpse’ solitairen. De pastorale bebouwing omgeving ‘Master Schmidt
Hoeve’ herbergt hier het verenigingsleven.
Het publieke gelaat van de centrale ruimte is onmiskenbaar: de openbaarheid staat hier centraal. Het
verdiepte veld met veelvuldige zitranden en het eenvoudige dorpsplein zijn complementair; open en
intiem, attractief en rustgevend, ex- en inclusief. Het parkplein is een sociale ruimte: voor de recreant, de
passant en de sportbeoefenaar, voor jong en oud.
Het verdiepte veld is een getrapte ruimte afgezoomd door twee betonnen kaders van telkens 50cm hoogte.
Een groene trappenpartij sluit aan op het informele dorpspleintje.
De clubgebouwen zijn afgezoomd door haagstructuren die de overgang organiseren tussen binnen en
buiten. De hagen scheppen de gewenste geborgenheid op eigen terrein.
Het bruinrood getinte pleintje vervaardigd uit compacte granulaten versterkt de samenhorigheid tussen de
bakstenen dorpse solitairen. De jaarlijkse barbecue van alle clubs kan hier uitgroeien tot een echt feest!

‘In den bak leert elke Antwerpenaar schaatsen…’
Het parkplein herbergt zomer- én winterattracties. Het verlaagde veld wordt in de winter een veldschaatspiste.
‘Den bak’ wordt onder water gezet, overvloedig aanwezig in de omgeving. De outdoor ijspiste trekt ook
niet-gebruikers van het park aan. Het schaatsen in openlucht wordt een belangrijke winterse trekpleister
dat de identificatie van de bewoners met het park toelaat.
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zomer

winter
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MATERIAAL
De sfeer van het publieke domein is tweeledig: robuuste wegels in een

zachte omgeving. Het

materiaalgebruik is eenvoudig, het onderhoud beperkt. Betonmaterialen, een grasrijk landschap en
streekeigen bomen bepalen de hoofdtoon.

VLOER
De inrichting van de parkpaden is afgestemd op de gebruiksintensiteit en het beoogde beeld. De
samenhang in de materiaalkeuze ondersteunt de organisatie en structuur in het parkgebied.
De vloer is een milde ruimte. Uitgeponsde vlakken voor solitaire bomen brengen schaal en accent in een
gegoten betonnen vloer. Het beton is grijs, met een fijne korrel getalocheerd.
Het geheel van paden krijgt een uniforme vloer, versneden door dilatatievoegen in afwisselende formaten.
Zo ontstaat het idee van een geritmeerd lijnenspel dwars op de loop.
De betonnen constructies en zitelementen versterken het eenvormige beeld.
Het brede basisprofiel biedt voldoende ruimte voor gemengd gebruik voor voetgangers en fietsers. Het
hoofdpad heeft een wegprofiel van zeven meter, de secundaire wegels een breedte van vier meter.
Auto’s, bestelwagens en klein vrachtverkeer is in functie van laden en lossen te gast in het park. De
sterkte van de wegenis en de verkeerskundige inrichting (bochtstralen) is aangepast aan het sporadisch
gemotoriseerd verkeer. Het verkeer loopt bij voorkeur noordzuid om de hoofdas maximaal te vrijwaren van
gemotoriseerde hinder.
Het pleintje voor de verenigingscluster wordt uitgevoerd in een roodbruine halfverharding, net zoals de
toegangen naar de clubgebouwen. Laden en lossen met zwaar verkeer is mogelijk.
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VOEG
solitair
hoogte 15-20m
OVERGANG
plantafstand 3-5m
hoogte 12-15m
RAND
plantafstand 1-3m
hoogte 10-12m

GROENINRICHTING
Eenheid in de voeg wordt gecreëerd door een bloeiende grassenlandschap. Dit landschap is grotendeels
verdeeld in drie delen. Het extensief onderhouden grasmaaiveld overheerst. Het extensief beheer betekent
het beperkt hooien van het land waarbij de planten- en grassenmix een weerspiegeling is van de ruige
grassenbodems in de omgeving. Een natte graslandvegetatie begeleidt de zone van de wadi’s. Tenslotte

Betula pendula
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Quercus robur
Alnus x spaethii ‘Spaeth’

worden enkele vlakken intensief gemaaid.
Het parkbeheer in de voegen vergt dus een bijzondere maar minimale zorg om de landschappelijke en
ecologische parkambities waar te maken.
Als verbindende en beeldbepalende groenstructuur wordt voorgesteld om de rijkdom te beperken tot
inheemse soorten: Betula pendula (berk), Fraxinus excelsior (Es), Alnus glutinosa (Els), Alnus spaethii
‘Spaeth’ en Quercus robur (eik).
De bomen worden in groepen van dezelfde soort aangeplant. De onderlinge verstrengeling van de
boomgroepen benadert het gewenste landschappelijke karakter. Elke sportkamer krijgt een hoofdsoort
zodat een herkenbare identiteit per kamer ontstaat. Deze hoofdsoort wordt aangevuld met andere soorten
om te komen tot een gevarieerd beeld.
Aan het bestaande bomenbestand wordt nauwelijks geraakt.
Hagen van Liguster (Ligustrum ’Vicaryi’) omsluiten de clubpercelen.
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MEUBILAIR
De geplooide zitbanken langs de hoofdroute zijn een sprankel in het ontwerp. Het positioneren van de
zitelementen in dezelfde richting als de uitsparingen, dus dwars op de weg, levert boeiende relaties tussen
pad en zitgelegenheid. In combinatie met een enkele boom ontstaat zo telkens een sfeervolle zitplek. Al
naargelang de plaats vertoeft de parkgebruiker in de zon of in de schaduw van de bomen.
De comfortabele zitelementen bestaan uit een betonmateriaal afgewerkt met houten balkjes en kunnen
worden voorzien met of zonder rugleuning. De lengte van het parkmeubel varieert naargelang het een
één- , twee- of meerzit betreft.
Hekwerken, zitbanken, fietsbeugels, papiermanden, drinkfonteinen, een vaste barbecue… vullen het
assortiment parkmeubilair aan en liggen veelal gegroepeerd ter hoogte van de entrée-pleintjes. De
samenstelling wordt gekozen uit de catalogus van de stad Antwerpen.

VERLICHTING
Het verlichtingsplan gaat uit van een eenvormige heldere tweeledige structuur, die het beoogde beeld
en de eigenheid van verschillende zones ondersteunt met als voornaamste doel het waarborgen van het
veiligheidsgevoel en de noodzakelijke, functionele verlichtingsniveaus die moeten worden gegarandeerd.
Op het padennetwerk verlichten lichtmasten (type Philips Urban Scene) met één pot het voetgangers- en
fietspad. De vijf meter hoge masten vormen een strak lijnenspel, telkens op 12 meter tussenafstand, en
begeleiden op die manier ook de parkgebruikers richting bestemming. Inzake kleurtemperatuur wordt
best gekozen voor een kwalitatief warm, wit licht met een goede kleurweergave (Kleurtemperatuur 3000K).
De open ontmoetingsruimtes, de ‘greens’ of intensief onderhouden spel- en zitruimtes worden door
hogere masten van 8 meter met meerdere potten. Als donkergrijs, verticaal element neemt het een
bescheiden plaats in de ruimte, en verlicht het op ludieke wijze de verschillende ontmoetingsplekken.
Met de verschillende spots kunnen ook specifieke plaatsen worden belicht. Vanwege de hoogte van de
mast en de grootte van de plekken, wordt best gekozen voor een neutrale tint wit licht (kleurtemperatuur
3500-4000K).
Beide types vormen een onderdeel van dezelfde familie van verlichtingsmasten en –armaturen, nl. Philips
Urban Scene.
De voetplaat van de masten wordt onder de verharding (maaiveld) aangebracht.

AANLEG
Een gesloten grondbalans
Het ontwerp gaat uit van een gesloten grondbalans. Hiervoor is een correcte opmetingsplan met
hoogtepeilen noodzakelijk zodat de grondbalans tijdens de uitvoeringsfase nauwkeurig kan worden
berekend.
Duurzaam en ecologisch
Het Park Groot Schijn kan een voorbeeldpark worden van een duurzame openbare ruimte. Harmonisch
paden
5,0m

parkweide
8,0m

parkbeheer, duurzaamheid en ecologie maken integraal deel uit van de ontwerpopgave zoals beplanting,
het watersysteem, de materialisatie van verhardingen en parkmeubilair.
Deze doelstelling wordt nagestreefd op alle schalen van het ontwerp. Op de grotere schaal wordt
bijvoorbeeld gezocht naar mogelijke ecologische verbindingen, op de kleine schaal wordt gezocht naar
de meest interessante en duurzame innovaties zoals het gebruik maken van een wadi als speelplek.
Het park zal bestaan uit grasweides en bomen. Voor elke beplantingssoort zal gekeken worden naar welke
soort het beste past op de landschappelijke ondergrond en een ecologische meerwaarde biedt, zowel
afzonderlijk als in samenhang met de rest van de beplanting. Voor het gras wordt overwegend bloemrijk

Verlichting: Phillips Urban Scene familie. Voor de paden 5,0m mast met 1 pot en voor de parkweide 8,0 meter mast met meerdere potten

grasland voorgesteld. Dit biedt een ecologische meerwaarde en heeft relatief weinig beheer nodig.
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HEKWERKEN EN AFSLUITINGEN

ZITBANKEN EN TAFELS
1500 mm

2500 mm

590 mm

3060 mm

SA/HW/07
ballenvanger

onopvallend gaashekwerk in bomenrand, hoogte 1,50m

grasbetonklinker

Beschrijving
Modulair hekwerk van frame in zwaar gelast gaas met mazen
200 x 100 mm tussen twee vierkante palen

SA/ZB/01

Afmetingen

standaard zitbank met leuning

Lengte: max. 2500 mm, as/as palen
Hoogte: 3060/4060/5090 mm
Kokerpalen: 80/120 x 60 x 2,5 mm
Draaddiameter: hor. 2 x 8 mm – vert. 6 mm

Beschrijving
Zitbank met leuning
Mogelijkheid tot schakeling van meerdere elementen

Materialen
Paneel in verzinkte draden, palen uit gelaste koers, in- en
uitwendig verzinkt
Bevestiging d.m.v. klemmen en veiligheidsbouten
(M6), voorzien van geluidsdemping
Kleur: stadsgrijs/groen/zwart

Afmetingen
Hoogte rugleuning: 840 mm
Hoogte zitvlak: 450 mm
Lengte: 600/1500/3000/4500 mm
Breedte: 590 mm

Bevestiging
Grondverankering onder het maaiveld a.h.v. aangestorte
funderingsblok van mager beton met kiezel (tot op vorstvrije
diepte) of m.b.v. prefab tapsvormige betonvoet

Materialen

Toepassing

Bevestiging

Zitvlak en rugleuning in tropisch hardhout.
Voet in gecoat gietijzer, stadsgrijs

Bovendeel in netwerk, kunststof

7

Stalen grondankers die door de poten worden geschroefd

39

straatmeubilaris

ballenvanger

FIETSENSTALLINGEN

straatmeubilaris

bank op parkplein

ballustradehek langs veld met gaas als ballenvanger, hoogte 1,20m

AFVALBAKKEN

DRINKWATERFONTEINEN

Ø 480

300 mm
850 mm
1100 mm

1005 mm

1750 mm

SA/FS/01/...
ﬁetsenstalling
wijkgebonden investeringen
Beschrijving
Vaste paal met licht geïnclineerde beugel
Naar een ontwerp van Rik De Ruysser

Afmetingen
Paal:
diameter: 140 mm
hoogte: 850 mm
Beugel:
diameter: 51 mm
hoogte: 850 mm
lengte: 1750 mm

SA/DW/03

SA/AB/05

standaard drinkwaterfontein kolom

standaard afvalbak
met of zonder asbak

Beschrijving
Rechthoekige kolom met drukknop kraan
en aangepast afvoerrooster

Materialen
Paal en beugel in staal, structuurlak
Kleur: stadsgrijs

Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant

Afmetingen

Afmetingen en gewicht

Hoogte: 1200 mm
Breedte: 300 mm
Diepte: 150 mm

Inhoud: 100 l
Omtrek: 480 mm
Hoogte: 1100 mm

Materialen

Materialen

Bevestiging

Gietijzer, gelakt

Wordt over een cilindrische binnenpaal geschoven en
verankerd met bodemhuls in de bestrating

Plaatsing

Buitenzijde in roestvrijstaal,poedercoating
Binnenbak in kunststof
Kleur: stadsgrijs

Verankerd op betonfundering
Aanvoer- en afvoerleiding te voorzien

Bijhorigheden

60

fietsenstalling

Bevestiging

Geplaatst

De stalling is modulair:
mogelijke uitbreiding tot 2, 4 of 6 beugels

Verankerd door middel van een betonnen sokkel.
In verharding na uitboren rond gat met diamantboor

Distictshuis Berchem
straatmeubilaris

straatmeubilaris

fontein op parkplein

27

afvalbak
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straatmeubilaris

Sigurd Lewerentz, St. Marks Kerk, Stockholm 1956

Norman Wilkinson , WWI dazzle painting, 1916

sportgebouw voetbal
VOORBEELDUITWERKING
POSITIE
In navolging van onze analyse omtrent het statuut van de voegen en de kamers, kunnen we ons afvragen
waar de paviljoenen bijhoren. Wat vermogen de clubgebouwtjes in zo’n bijzonder park. Wat is hun
mogelijke bijdrage?
Liggen ze aan de voegen, als ankerpunten op een route? Zijn het dan follies in het park?
Klopt dat wel met hun programma, dat zich eerder wil wenden naar de sportvelden?
En hoe vermijden we dan dat de voorkant plots de achterzijde wordt?
Een betonnen barak zonder veel ambitie of verschijningsvorm is niet echt wat we zoeken.
Of liggen ze op de speelterreinen? En kunnen we dan nog spreken van een duidelijk geheime tuin, van
voetballen in het bos? Verpesten ze dan niet ons initiële idee? Vertroebelen ze dan niet het behangpapier?
We opteren ervoor om niet te kiezen: we zetten de gebouwen gewoon in de randen.
Als gestaltes, figuren in het bos. Hun kopse zijde presenteert zich discreet ter hoogte van de voegen, met
een minimale impact. De langse zijde wordt opengewerkt naar de bijhorende clubvelden.
Geen blinde barakken, maar refuges in een ogenschijnlijk natuurlijke setting.
MIMICRY
Om dit idee te versterken, willen we de gebouwen ondergeschikt maken aan het groen waar ze nu deel
van uitmaken.
De paviljoenen plegen een soort mimicry.
We willen sobere, discrete en eenvoudige volumes, die door hun licht en schaduwspel, materialisatie
en een aantal valse perspectieven vervagen tussen de stammen van de bomen. De gebouwen zijn
sliertvormig en langwerpig en schuiven in de opgedikte grens tussen velden in.
Zo komen de clubgebouwtjes in het bos te staan en kan het bos misschien zelfs in de clubgebouwtjes
floepen.
Hoewel ze discretie ambiëren, willen we de gebouwtjes van nabij ook een zekere fierheid meegeven, als
pronte figuurtjes.
Zo krijgen de gebouwen ook een feestelijke karakter en overstijgen ze hopelijk het niveau van de barak.
Het doorlopend groendak, dat bijdraagt tot de vermomming, wordt plaatselijk bekroond door verhoogde
lantaarns.
Waar mogelijk organiseren we de kleedruimtes en andere dienende functies in een verhoogde terp, zodat
de impact van de gebouwen nog wordt gereduceerd. Bovendien vergroot deze ingreep het overzicht
vanaf café en terras en krijgt het gebouw een lichte sokkel.

Karl Friedrich Schinkel, Pomona Tempel, Postdam 1800
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Wilma Hurskainen , Waves, 2012
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VISIE

Renaet Braem , Galgenhof, Zoersel 1942

Burckhardt + partners, paviljoen St. Johanspark, Basel 2012

Peter Callebout, eigen woning, Nieuwpoort bad 1956

Berthold Lubetkin, Elephant House Whipsnade Park, Dunstable 1934-35

DOGTROT HOUSE
De plan opbouw van de gekoppelde clubgebouwen is puntsymmetrisch gespiegeld.
Elke cafetaria krijgt een open gevel aan de langse zijde van het eigen A-veld en er blijft ruimte over voor
bomen en een overdekte tribune aan de andere kant. Een fijne luifel verbindt beide gebouwen en overdekt
een centrale doorsteek, naar analogie met de Amerikaanse Dogtrot Houses.
Deze doorsteek waarborgt een perspectief op het landschap en genereert een onbestemde ruimte die
ontmoeting stimuleer tussen de beide clubs.
Kleedruimtes en bergingen liggen verscholen in een verhoogde terp en worden ontsloten door heuse
spelerstunnels. Het terras kraagt lichtjes uit over deze terp en ondersteunt het lineaire karakter van de
Dogtrot Cabin, Fort Mitchell 1840

gebouwen.

MATERIALISATIE
Hier wordt de mimicry werkelijkheid.
De gebouwen maken deel uit van het behangpapier van de kamer.
Elke kamer krijgt zijn eigen identiteit door aanplanting van een andere type boom (berk, els en es). Zij
vormen het leidmotief voor de uitwerking van de nieuwe gebouwde structuren.
Massieve kopse wanden uit metselwerk:
Een uitgekiende keuze gevelsteen en een juiste kleur en breedte van voegen levert een nieuwe abstracte
schors. De bast beschermt de kern.
Lichte invulwanden:
Passiefbouw veronderstelt dikke wanden. Houtskeletbouw met een lichte gevelbekleding leent zich hier
uitermate goed toe.
Breedte, kleur en ruwheid van planken bepalen de mate van inpassing in de ‘kamerwand’ van bomen.
Geschorst, geschaafd, geteerd, gelooid.
Licht doch stevig, fijn maar hufterproof.
Bijkomend:
Houten ramen met driedubbele beglazing volgens de eisen van passief-bouw.
Groendaken boven binnenruimtes als buffer en kruin.
Fijne luifels met ijle witte dakranden vormen abstracte lijnen tussen het grillige spel van schors en bast.
Terrassen en verhardingen in beton: mannen weten waarom.
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VISIE
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INPLANTING

01. cafetaria
02. terras
03. keuken
04. secretariaat
05. vergaderzaal

06. drankberging
07. sanitair dames
08. sanitair heren
09. sanitair andersvaliden
10. technische ruimte

11.spelersgang
12. kleedkamer thuisploeg
13. kleedkamer bezoekers
14. kleedkamer scheidsrechter
15. EHBO-lokaal

16. poetsberging
17. sanitair dames
18. sanitair heren
19. spelerstunnel
20. berging
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PLANNEN
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SNEDES EN GEVELS
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PASSIEF
BASISPRINCIPES
We passen, van hoog naar laag, een aantal principes toe:
1. Warmteverlies beperken door doorgedreven thermische isolatie van de buitenschil (U<0,15W/m²K)
We voorzien het niveau van de kleedruimtes 1 meter onder het maaiveld. Het overige gedeelte wordt
ingepakt door talluds. Deze grondmassa zorgt voor een stabiele temperatuur van de binnenomgeving.
Minder warmteverlies door een kleiner temperatuurverschil tussen binnen en buiten is het resultaat.
De schildelen (wanden en dak) van de bovengrondse verdieping worden uitgevoerd in houtskeletbouw,
voorzien van een stevig pakket isolatie (gemiddeld 30 cm).
Het groendak zorgt voor extra isolatie en verbetert de inertie van de constructie.
2. Warmteverlies beperken door luchtdichte buitenschil (n50-waarde <0,6/h)
Buitengevels en daken worden luchtdicht behandeld door toepassing van luchtdichte en dampopen
folies, met de nodige aandacht voor aansluitingen tussen verschillende bouwelementen.
3. Warmtewinst door passieve energie
Overhangende luifels laten toe beglazing met een hoge G-waarde (>50%) te gebruiken, zodat in
tussenseizoenen, vroege voormiddag en late namiddag de energie van het zonlicht gratis toetreedt.
De ene cafetaria profiteert van de voormiddagzon, de andere
4. Luchtkwaliteit door ventilatie met warmteterugwinning
Vuile en vochtige lucht wordt afgezogen, gezuiverde lucht terug ingeblazen door middel van een
balansventilatie met warmteterugwinning. Zo vertoeven gebruikers in een gezond milieu, zonder warmte
te verliezen.
5. Tegengaan van overhitting
Ter hoogte van geveldelen met buitenschrijnwerk beperken luifels de felste zontoetreding. Dit voorkomt
het gevaar op overhitting en sluit de noodzaak van (actieve) koeling uit.
Bomen rondomrond de gebouwen vervullen dezelfde functie. In de zomer zorgt het

bladerdek

voor

schaduw. In voor- en najaar laat de open takkenstructuur de zon toe.
6. Hernieuwbare energie
Hier duiden we op energie, afkomstig uit natuurlijke en voor de hand zijnde bronnen: zonlicht en regenwater.
Zonnecollectoren op het dak voorzien 50% van der warmwaterproductie.
Regenwater, opgevangen op de luifels, bedient de toiletten en bijkomend het sproeien van de grasmat.
7. Laag energieverbuik door efficiënte apparaten
Kers op de taart: op basis van ambitie en budget kunnen hier bijkomende toepassingen worden uitgewerkt.
Een warmtepomp met dieptesonde of captatienet (bijvoorbeeld onder voetbalvelden) haalt warmte uit
de bodem en gebruikt deze om het gebouw in de winter bij te warmen.
Warmtepomp op koelkasten: de vrijgekomen warmte van de koelkasten van de cafetaria wordt gerecupereerd vanuit de drankberging. De drankberging blijft hierdoor koeler, de afgegeven warmte wordt
handig gebruikt.
8. Grondverzet
Uitgegraven grond afkomstig van de uitdieping van het niveau van de kleedruimtes wordt op het terrein
herbruikt voor de aanleg van de talluds tegen het gebouw.
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DUURZAAMHEID

DE FAMILIE EN HAAR GENETISCH MATERIAAL
Net zoals in een andere familie bepaalt het genetisch materiaal grotendeels het uitzicht en het karakter.
Niet elke eigenschap is overal even sterk. Hoewel broer en zus wel eens een zelfde neus hebben,
verschillen doen ze evenzo.

DE LANTAARN
brengt daglicht tot in het hart
vormt bij elk gebouw telkens een nieuwe baken

DE LUIFEL
biedt de buitenruimtes bescherming tegen regen en zon
gaat overhitting van de binnenruimtes tegen
vangt het regenwater op voor herbruik

HET TERRAS
in direct contact met sportvelden
brengt actieve en passieve sporter samen
DE SOKKEL
vormt een natuurlijke tribune
verruimt het zicht op de velden
past zich aan in hoogte naargelang de grootte van het sportveld

DE DOORSTEEK

GROENDAK

licht een tip van de sluier

buffert het regenwater

biedt bescherming

zorgt voor inertie en extra isolatie

vergroent de gevel

versterkt de inpassing in het park

FAMILIE
De verschillende clubgebouwtjes beschouwen we als een familie. Ze zijn verschillend, maar vertonen een
merkwaardige samenhang. Hun nevenschikking onderlijnt hun onderlinge positie, statuut en verband.
Een dubbele voetbalkantine speelt een andere rol dan zijn kleine neef in het erf verderop;
Een groter gebouw is nurkser dan een kleine cabane.
Bij elk gebouw hoort een bepaalde graad van verfijning, details en materialen.
Sommige figuren zijn eerder bekend, andere hebben iets weg van een excentrieke nonkel.
Hoort de skipiste straks in dit verhaal thuis?
De cluster van gebouwtjes rond de Master Schmidt hoeve krijgt een lichtjes andere rol toebedeeld.
hier kunnen de gebouwen worden uitgwerkt als dependances van de hoeve, als schuurtjes.
Een bijbehorende percelering van hagen, als een soort ruilverkaveling structureert de buitenruimte
Deze aanpak levert dubbele bodems op, ergens tussen herkenbaarheid en verwondering.
De gebouwen willen we buiten-gewoon laten zijn. Niet ongewoon, niet doodgewoon.
Gewoon, maar dan net daarbuiten. We vertrekken van genereuze standaards, gebaseerd op bekende
typologieën en dan toegepast op deze plek.
Thema’s zoals luifel, lantaarn, dakvorm schragen de verschillen én het verband.
Nuances in de beplanking worden bepaald door de verschillende beplantingen waarin de gebouwen zich
nestelen.
Elke club zijn clubkleur, maar dan getemperd.
Claude Nicolas Ledoux, 50 tolhuizen, Parjis 1785-1788
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SAMENHANG CLUBGEBOUWEN

oefening in families
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plan van aanpak

ROL VAN HET ONTWERPTEAM
WERKEN AAN DE RELATIE MET DE PLEK
Het ontwerpteam heeft een sterke binding met de plekken waar wij ontwerpen voor maken.
De binding komt tot stand door kennis over de plek, door de emoties en sensaties van de
plek te leren kennen. Dit gevoel kan alleen verkregen worden door op de plek aanwezig te
zijn.

participatie aan te sturen:
ARA|Atelier Ruimtelijk Advies (onderaannemer luik publieke ruimte)
Dries Beys treedt op als projectleider van de onderaannemer ARA.
Hij wordt in het werk bijgestaan door Gilbert Coveliers voor infrastructuur, technieken,
stabiliteit en hydraulica, Lai Tjong Chan voor de uitwerking van bouwkundige elementen en

- mede-organisator ‘participatiestuurgroep’ en ‘Algemene vergadering’
- communicatie wordt gezien als een kwaliteitszorg van begin tot eind
- verschillende doelgroepen vereisen een verschillende communicatie
- streven naar een zgn. “anticyclische communicatie”

Het ontwerpteam heeft een aantal gezamenlijke ontwerpworkshops in Antwerpen gehouden
om ontwerpen en ideeën te toetsen aan de plek. We zijn op de site aanwezig geweest om

Marc Jansen voor uitvoering technische aspecten.

Participatiestuurgroep en Algemene vergadering

de ruimtes te leren kennen, maat, licht en sfeer in de vingers te krijgen.

Elk lid van het ontwerpteam kan in onderling overleg met de opdrachtgever worden
vervangen door een ontwerper met dezelfde skills en beroepservaring.

Door het team BUUR-HOSPER-BULK wordt voorgesteld om verder te gaan op het
enthousiasme van de participatiestuurgroep en Algemene vergadering en beiden te

De directe omgeving is verkend, zodat we weten wat de context van het toekomstige
openbare park zal zijn. Zo hebben we de overgang van ochtend naar middag naar avond
beleefd, de gebruikers aanschouwd en het dagelijkse leven meegemaakt. Juist deze

implementeren in de projectgroep die het communicatie- en participatietraject van begin
tot einde kan aansturen. Dit is een bijzonder engagement om de continuïteit inzake
communicatie en participatie te waarborgen. Het is aangewezen vanaf het begin het

ervaringen dragen bij aan de binding met de plek. Het is een solide basis voor het voorstel

volledige traject te overschouwen samen met de projectgroep, zodat de juiste middelen
worden gekozen in relatie tot de verwachtingen van het beleid.

dat wij in het schetsontwerp ‘Park Groot Schijn’ bij deze offerte aan u voorleggen.

Het ontwerpteam zal de participatiestuurgroep en Algemene vergadering voornamelijk
ondersteunen op vlak van processtrategie, expertise in ontwerp, expertise in communicatie
met belangengroepen en kinderen, én de nodige input aanleveren vanuit het ontwerp

RELATIE TOT DE OPDRACHTGEVER
Ontwerpteam

(grafisch, tekstueel, assistentie evenementen, …).

Voor het project wordt een samenwerkingsverband opgesteld tussen vier bureaus. Het
ontwerp publiek ruimte is een partnerschap tussen de ontwerpbureaus BUUR en HOSPER
en een technisch bureau (ARA). Van de twee ontwerpbureaus is BUUR leidend in het
proces en zal ook de dagelijkse contacten met betrokken partijen onderhouden. Beide
ontwerpbureaus zijn gezamenlijk gericht op het te bereiken beeld en het ontwerp van de
inrichting van het openbare ruimte. Het technische bureau wordt ingezet ter (technische)
ondersteuning tijdens het ontwerpproces, en daarnaast bij alle budgettaire, juridische,
administratieve en veiligheidskwesties. Dit technische bureau neemt ook de fases na het
maken van het definitief ontwerp voor zijn rekening tot aan de uitvoering. Het maken van het
ontwerp zal in nauwe samenwerking gebeuren met ARA om te voorkomen dat er dubbel
werk wordt gedaan.
BULK staat in voor de architectuur: van het schetsontwerp tot en met de uitvoering.
De precieze werkverdeling tussen de bureaus onderling zal na gunning van de opdracht
geschieden.

TV BUUR|bureau voor urbanisme – HOSPER |Bureau Alle Hosper –
BULK (hoofdaannemers)
De tijdelijke vereniging BUUR-HOSPER-BULK schuift Jeroen Camerlinckx (luik publieke
ruimte) en Johan Peeters (luik architectuur) naar voor als projectleiders voor deze opdracht.
Beiden zullen vanuit zijn functie als landschapsarchitect en architect het projectteam
aansturen. Jeroen Camerlinckx is (als vennoot bij BUUR) ook het aanspreekpunt van de
tijdelijke vereniging BUUR-HOSPER-BULK.
In de tandem BUUR-HOSPER zal Hanneke Kijne (partner en projectleider bij HOSPER)
samen met Jeroen Camerlinckx de ontwerpers publiek domein aansturen, voor de
architectuur zal Johan Peeters deze taak op zich nemen. Deze drie personen zijn steeds
aanwezig op het overleg en presentaties met de opdrachtgever.
Marike Oudijk (HOSPER), Katerina Dimadi (BUUR), Gerwin de Vries (HOSPER) en Claudia
Wiegand (BUUR) treden op als ontwerpteam luik publiek ruimte.
Het ontwerpteam architectuur wordt geleid door Johan Peerters. Medewerkers zijn Eric
Henrist, Fien Wauters en Lorre Verrecht.

Kwaliteitszorg van begin tot eind
Het communicatie & participatietraject start vanaf het prille begin van het project
(gunningsfase) en loopt onverminderd door tot na de realisatie van het project. In het
bijzonder bij een gefaseerd stadsproject zoals het Park Groot Schijn is de continuïteit van
het communicatieproces van groot belang.
Er zijn immers verschillende belangen. We pleiten er daarom voor de betrokkenen en
belangrijke stakeholders in het directe invloedsgebied vanaf de start opnieuw te betrekken
in het proces. Hiermee investeren we in de vorming van een breed draagvlak vanaf de
aanzet van het project, met de bedoeling dit te continueren gedurende het gehele proces.
Hiermee kan uiteindelijk een hoop weerstand, wrevel en tijd worden bespaard.

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE
Het communicatie- en participatieproces zoals opgezet door de opdrachtgever tijdens het
voortraject (opmaak ruimtelijk uitvoeringplan en masterplan) resulteerde in een breed overleg
met de betrokken verenigingen en buurtbewoners. In deze fase wordt het opgebouwde
vertrouwen en aldus participatiestructuur verder gezet. De participatiestuurgroep en de
Algemene vergadering zijn het platform die het bottom-up participatieproces in goede
banen leidt.
Het communicatieplan en/of participatietraject wordt best bij aanvang van het proces
opgesteld in directe samenspraak met de opdrachtgever. In de offertefase is het immers niet
altijd eenvoudig om het volledige veld van de actoren af te bakenen en een juiste inschatting
te maken van de verwachtingen van de opdrachtgever en de stad.
De verfijning van de communicatie en participatie - zoals hierna wordt toegelicht - is daarom
ook niet tot het in de laatste details uitgewerkt; het vormt de illustratie van de methodiek en
knowhow van het ontwerpteam.

Daarnaast moeten we ook een logisch traject uittekenen. Hierbij bakenen we duidelijk af
welke vragen je stelt, aan wie en in welke fase. “De juiste vraag op het juiste moment.” Het
uitgangspunt hierbij is dat we verengen naar het einde toe. De beslissingen worden hiermee
consequent getrechterd.
We gaan bij de communicatie uit van de volgende grote stappen: initiatiefase, voorontwerp,
detailontwerp, vergunningsfase en realisatie. Het bijgevoegde schema toont aan de hand
van enkele voorbeelden het trechteringsprincipe, waarbij de scope van het onderzoek
telkenmale verengt. Het ontwerpproces verloopt aldus stap per stap. Aan het eind van
elke fase is een validatie vereist door het beleid, zodat we vermijden dat in een volgende
fase opnieuw fundamentele keuzes in vraag worden gesteld. Op die manier wordt het
tegelijk duidelijk welke de marges van het onderzoek nog zijn in de komende fase; de
verwachtingen van de verschillende actoren dienen dan ook in elke fase van het ontwerp
correct gekanaliseerd te worden.

Algemene principes

Kwaliteitszorg gaat ook samen met “verwachtingsmanagement”. In de communicatie met
de bevolking is volgend motto aangewezen: “Zeg wat je doet en doe wat je zegt”. Om

Het ontwerpteam gaat uit van de volgende basisprincipes om de communicatie en

teleurstelling en weerstand te voorkomen is het belangrijk om de juiste verwachtingen te
wekken en geen onhaalbare toezeggingen te doen. De communicatiedoelstellingen worden
dan ook het beste zo concreet en meetbaar mogelijk geformuleerd.

park groot schijn wedstrijdbundel 20.06.13 I 67

PARTICIPATIE EN PARALLEL ONTWERPTRAJECT
Anticyclische communicatie
Via anticyclische communicatie bouwen we draagvlakmomenten in tussen de geijkte
procedurepieken en voorziene inspraakmomenten.
Vaak ontstaat een zekere communicatie-aversie wanneer projecten zich in een (lange)
studiefase bevinden. De natuurlijke reflex is om een communicatiestop in te bouwen zodat
wordt vermeden dat men op voorhand kritiek krijgt en de opmerkingen gekanaliseerd
worden tijdens de publieke inspraakmomenten. Op deze manier bouwt men echter geen
draagvlak op. We pleiten er daarom voor zelfs tijdens een studiefase te communiceren over
het project.

Van grote projecten wordt steevast een belangrijke maatschappelijke meerwaarde geëist.
Inspraak of participatie tijdens het ontwerpproces is één van de belangrijke methodieken
die het draagvlak fundamenteel vergroten. Vaak wordt de communicatie met de gebruikers
en bewoners echter aangevoeld als een moeilijk te nemen kaap.
De verschillende leden van het ontwerpteam hebben een stevige ervaring en knowhow
opgebouwd met diverse communicatie & participatietrajecten. Vanuit die insteek geeft het
ontwerpteam een aantal mogelijke pistes voor participatieve trajecten naast de klassieke
inspraakmomenten, waarmee het mogelijk wordt de bovenvermelde uitgangspunten waar
te maken (cfr. anticyclische communicatie) en een breed draagvlak uit te bouwen.
Het communicatie & participatietrajectvoorstel bouwt op twee sporen: een continue

Met een doorlopende, “anticyclische” communicatie slagen we erin om het project levendig
te houden, en een positieve sfeer rond het parkproject op te bouwen. Op het moment dat
men ook effectief verplicht is te communiceren, komt dit niet langer over als een verplichting,

informatiestroom via de nieuwsrubriek op de een website (van AG Stadsplanning of stad

maar als evident. De klassieke communicatiemomenten wordt bij wijze van spreken een
formaliteit.

Om het interactief karakter van de website te versterken, kan bekeken worden of

Antwerpen) en een aantal tussentijdse evenementen voor inspraak en participatie.

belanghebbenden zelf, eventueel door het plaatsen van “een prikker op de kaart” (bvb.

Een doorlopende communicatie kan bvb. worden georganiseerd via een website, een (1-2-3

in een Google Maps omgeving), hun zorgen, wensen en ideeën kunnen aangeven en
eventuele enquêtevragen beantwoorden.

maandelijkse) E-letter, een rubriek in de nieuwsbrief, Nieuwsflash op ATV, … waarin telkens
een stand van zaken van het project wordt opgenomen.

Ook na de opstart is een digitaal informatiekanaal van belang. Via hetzelfde internetadres
kan dan informatie bekomen worden over de stand van zaken. De site geeft ook best
toegang tot een e-mailadres waar opmerkingen kunnen gegeven worden over het ontwerp.
In een later stadium kan hetzelfde e-mailadres gebruikt worden voor vragen of klachten
m.b.t. de werfhinder.

In functie van de publieke inspraak- en informatiemomenten (tijdens het ontwerpproces) zijn
verschillende formules mogelijk. Op de klassieke hoorzitting horen we niet gegarandeerd
de stem van een breed publiek, doordat de kans bestaat dat de sfeer wordt bepaald door
een beperkt aantal luidruchtige tafeldansers. Vanuit die optiek kan gekozen worden voor
een zgn. “infomarkt”, waarbij het publiek vrij kan binnenlopen gedurende een ruimere
tijdsspanne (bvb. halve dag of avond). In een eerste lokaal wordt dan via een filmprojectie
(opgemaakt in Powerpoint, met ingesproken stem) het opzet van de bijeenkomst geduid.
In een achterliggend zaaltje zijn een aantal grootschalige plannen uitgelegd, waarop de
bezoeker zelf positieve of negatieve zaken kan gaan aanduiden, bvb. met behulp van
beschreven vlagjes die in het plan worden geprikt. Daarnaast kunnen uiteraard ook vragen
gesteld worden aan de aanwezige deskundigen. Er zijn ook formulieren beschikbaar om
een meer uitgebreide vraag te formuleren. Nadien ontvangt de bezoeker een verslag en een
antwoord op de gestelde vraag.

Voorafgaand aan de opstart van de ontwerparbeid (voorontwerp), kan door het invoegen
van het inspraakmoment een brede consultatieronde worden opgezet in de vorm van
praatcafés met verschillende focusgroepen (doelgroepen van verschillende leeftijden,
interesses, belangen, …). Tijdens de praatcafés wordt het offertevoorstel (in de vorm
van een plan of maquette) op tafels voorgelegd, en in zijn geheel besproken met de
focusgroepen.
Na de consultatieronde met praatcafés kan een beperkte publieke expo georganiseerd
worden met panelen, waar het offertevoorstel wordt gepresenteerd (de vorm kan nader te
worden bepaald), en waar ook meteen de bedenkingen van de verschillende focusgroepen
worden toegelicht.
De output met suggesties en opmerkingen uit de praatcafés en expo wordt meegenomen
naar het voorontwerp. Belangrijk hierbij is het “prioriseren” door de opdrachtgever, teneinde
de implementatie ervan in het voorontwerp mogelijk te maken.

Om het project tijdens de werf fase levendig te houden, wordt een begeleid werfbezoek
of een gezamenlijke plantdag een unieke belevenis voor al wie zich betrokken voelt bij
de heraanleg van het publiek domein in het Park Groot Schijn. Het ontwerpteam voorziet
zo’n momenten in het volledige uitvoeringsproces. Dit dient te worden overlegd met de
opdrachtgever, stadsdiensten, werfleider en aannemers

ANTICIPEREN OP ONZEKERHEDEN
Geplande onzekerheid
“Geen braakliggende gronden” wordt als eerste uitgangspunt genomen. “Een limiet
voor tijdelijkheid” geldt als tweede uitgangspunt. Dit betekent concreet dat voor elke
braakliggende grond ofwel een directe, tijdelijke invulling wordt voorzien (zie verder), of dat
zeer concrete afspraken over de “braak” termijn worden gemaakt. Het ontwerpteam stelt
voor om voor elk braakliggend terrein een spandoek of werfbord te voorzien waarop de
termijn (ofwel van braakliggend, ofwel van tijdelijke invulling) wordt publiek gemaakt.
Voor de tijdelijke invulling van braakliggende gronden kunnen velerlei initiatieven
worden onderzocht in samenspraak met de opdrachtgever. Het tijdelijk gebruik door
speelpleinwerking, het gebruik voor tijdelijk stadstuinieren (indien de grondkwaliteit dit
toelaat), tijdelijke installaties, … Het scala aan mogelijkheden kan tevens worden gebruikt
als insteek voor één van de inspraakmomenten.

Tot slot leert de “good practice” dat een gedragen project eindigt met een ludieke inhuldiging
of slotevenement voor de gebruikers.

De ‘brede’ aanpak die hierboven d.m.v. een aantal voorbeelden wordt voorgesteld, heeft de
volgende voordelen:
- We kunnen maximaal de gevoelens peilen die bij de gebruikers en de bewoners leeft;
mensen die veel weerstand hebben kunnen zelfs persoonlijk worden benaderd.
- De groep mensen die zich gepasseerd voelt wordt erg klein. Velen krijgen de kans om
hun zorgen, wensen en ideeën over de op handen zijnde verandering te uiten.
- Hoe breder de groep in het begin van het proces, hoe meer kans op waardevolle
suggesties, die kunnen worden meegenomen in het project.

Om inzicht te krijgen in de verschillende tijdsdimensies van de geplande ontwikkelingen
(in ruimte en tijd) is het noodzakelijk met de verschillende bouwheren en andere
belanghebbenden te communiceren over de uitgangspunten van deze strategie. De
methodiek heeft geenszins de betrachting actoren onder druk te zetten, maar aan te sporen
van de provisionele situatie gebruik te maken om een breder draagvlak te creëren en de
betrokkenheid van de gebruikers en omwonenden te vergroten.
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WERKVOORSTEL
Het ontwerpteam gaat akkoord met de op te leveren documenten en te leveren prestaties
zoals vermeld in het bestek.xx

STAPPENPLAN

PROJECTORGANISATIE – OVERLEGSTRUCTUUR
Het onmiskenbare belang van de aanleg van het publiek domein Park Groot Schijn en
de daarop inhakende planprocessen noodzaakt een duidelijke overlegstructuur voor alle

De projectdefinitie stelt een termijn voor van ca. 12 maanden per deelopdracht tussen de
aanvang van de opdracht en het goedkeuren van het aanbestedingsdossier. Dit betekent
dat verschillende deelopdrachten parallel aan elkaar zullen verlopen om binnen de termijn

stakeholders.

van de raamovereenkomst de realisatie tot een goed einde te brengen. Deze timing is

Timing

4

haalbaar, maar vereist een “compact” en doordacht procesverloop.
Het ontwerpteam schikt zich in het voorstel voor de interne projectorganisatie (zoals
gepresenteerd in de projectdefinitie met projectteam - uitgebreide projectgroep – stedelijke

Het ontwerpteam stelt voor om de initiatiefase en de voorontwerpfase deelopdracht 1

plangroep - adviesorganen), aangezien het een heldere, werkbare structuur betreft die
overeenstemt met wat het ontwerpteam in gedachten heeft voor dit grote parkproject.

te gebruiken om een voldoende brede ontwerpperimeter af te bakenen zodanig dat de

Ook het duidelijke onderscheid tussen de adviserende en de beslissende organen

Tijdens deze fase is het inspraakmoment cruciaal. De verschillende wensen en verzuchtingen

(getrapte besluitvorming: van Directiecomité AG Stadsplanning Antwerpen, Districtscollege
Deurne, Districtsraad Deurne, Raad van bestuur AG Stadsplanning Antwerpen, College
van Burgemeester en Schepenen tot Gemeenteraad) wordt helder geformuleerd in de
projectdefinitie.

kunnen optimaal op elkaar worden afgestemd. Het voorontwerp vormt dan de leidraad voor
de opmaak van de opeenvolgende definitieve ontwerpdossiers.

Het ontwerpteam onderschrijft het externe overlegstructuur waarin individuele en
gezamenlijke overlegmomenten met de actoren op het terrein zullen worden gevoerd
en waarbij in overleg wordt getreden met de participatiestuurgroep en de Algemene
vergadering.

3
1

verschillende deelfases op elkaar zijn afgestemd. Het wedstrijdontwerp dat een gebied
bestrijkt over de deelopdrachten heen dient als basis.

voorstel fasering deelopdrachten masterplan

De initiatiefase (net na de gunning) met het inspraakmoment voor de buurt is wenselijk
vanuit het oogpunt van communicatie en participatie, maar eveneens om het offertevoorstel
volledig te kunnen laten evalueren door de opdrachtgever en andere actoren.
Daarnaast is het noodzakelijk bovenop de werkweken voor de opmaak van de
vergunningsdossiers ook de periode voor het openbaar onderzoek (min. 30 dagen) aan
te duiden in de tijdsbalk, aangezien dit een belangrijk tijdsbestek betekent voor het totale
planproces.
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GOED GEREGISEERD ONTWERPPROCES
Overlappende stappen

Fasering

De verleiding bestaat om een ontwerpproces lineair te structureren, met opeenvolgende
en goed afgebakende stappen. De realiteit leert dat een zekere iteratie tussen de
opeenvolgende stappen belangrijk is voor de kwaliteit van het plan en van het proces.
Een verdere uitwerking in een volgende stap kan de inzichten in een vorige stap immers
in een nieuw daglicht stellen, waardoor men op zijn stappen moet terugkeren. Nieuwe
ontwikkelingen in de marge van het project kunnen de randvoorwaarden wijzigen, en het
ontwerpteam noodzaken aanpassingen te doen.

Het ontwerpteam onderzoekt of het faseringsvoorstel van de opdrachtgever overeenkomt
met het ontwerpvoorstel. Om een goede afstemming te krijgen tussen ontwerp en fasering
wordt nagegaan of het faseringsvoorstel lichtelijk kan wijzigingen. Deze suggestie kan na
samenspraak met de opdrachtgever verfijnd en/of aangepast worden. Hiervoor is directe
communicatie noodzakelijk. Het faseringsconcept volgt de ontwerpkeuzes zoals uitvoering
beschrijven in het deel ‘ontwerpvoorstel’:
- Fase 1: deelopdracht 1: Sportvelden thv Ruggeveldlaan en westelijke toegang. Deze fase
wordt zoals in het masterplan voorgesteld integraal uitgevoerd, mits enkele verfijningen
thv het toekomstige parkplein.
- Fase 2: deelopdracht 3: Parkplein en verenigingscluster, oostwestroute tussen
Ruggeveldlaan en Krijgsbaan
De uitvoering van deze fase is een afwijking van de fasering zoals beschreven in het
masterplan. Het is een keuze voor de realisatie van die parkonderdelen die een duidelijke
publieke karakter hebben: het parkplein en de oostwest hoofdroute. Niet-gebruikers van
de sport- of verenigingsinfrastructuur zijn aldus in een vroege realisatiefase betrokken bij
het Park Groot Schijn. Mentale en fysieke toe-eigening van de plek door alle inwoners van
Antwerpen is immers cruciaal in het toekomstige collectief gebruik van het park.

Daarom wordt voorgesteld om opeenvolgende stappen waar nuttig en waar mogelijk
enigszins overlappend uit te voeren, zodat een cyclische ontwerpmethode ontstaat. Deze
overlappende stappen hebben twee belangrijke voordelen:
- de totale uitvoeringstermijn kan zo kort mogelijk gehouden worden;
- tijdens overlegmomenten kunnen verschillende stappen gelijktijdig worden behandeld,
wat de efficiëntie van het vergaderen ten goede komt.
Duidelijke validatie
Anderzijds heeft een ontwerpproces baat bij een duidelijke validatie van de
ontwerpvoorstellen. Aan de opdrachtgever worden heldere keuzes voorgelegd die toelaten
om een oordeelkundige beslissing te nemen. De getrapte validatie zal zodoende het
ontwerpproces de efficiëntie en betrokkenheid vergroten.
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voorstel fasering deelopdrachten ontwerpteam

Deze fase kan enkel worden gerealiseerd indien in een vroeg stadium van het proces
de hondenscholen (voornamelijk de Deurnese Politiehond) al dan niet tijdelijk worden
geherlokaliseerd richting gewenst terrein. De wenselijkheid en de aftoetsing hiervan
maakt onderdeel uit van het overleg tijdens de initiatiefase.

voorstel fasering ontwerpteam + bijkomende autonome deelopdrachten
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