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TV Martinez Lapena - Torres Arquitectos sl /
Stramien cvba

geen voorstel ingediend

Office for Metropolitan (OMA stedenbouw bv)

Manuel De Solà Arquitecto

Vandaag bestaat er geen continuïteit in het traject van de Leien
doorheen Antwerpen. De beste manier om de aanwezigheid van de
Opera te definiëren is als hoogtepunt in de lineariteit van een facade:
niet als breuk maar als onderscheidend element in een continuüm.
Om dit te bereiken worden de verkeerslanen ondergronds gebracht
om plaats te maken voor een voetgangerszone.
Het nieuwe Operaplein linkt de winkelas van Meir en Keyserlei met de
nieuwe Rooseveltplaats. Het vormt een nieuw representatief beeld
voor het stadscentrum. De trappen voor de opera worden uitgebreid
met een ovaal platform in natuursteen. De hellingen naar de verkeerstunnel worden op verschillende posities gesplitst zodat de barrièrewerking vermindert. Er wordt een bestratingspatroon van natuurstenen paden gevormd dat op het rustige plein een reminiscentie
vormt naar de dynamische bewegingen die eronder plaatsvinden.
Het contact tussen de open lucht en het ondergrondse niveau is van
het grootste belang. Dit wordt verwezenlijkt in een duidelijk herkenbare ‘light pit’ met een sterk metropolitane expressie, waar de inter-

modale vervoersovergangen gebeuren via roltrappen in een overvloed aan daglicht. Bij nacht wordt dit element een lichtbaken dat het
kruispunt van de Leien met de Keyserlei markeert.
De Rooseveltplaats is vandaag een verkeerskruispunt waarvan het
karakter gedomineerd wordt door de drukke verkeersader. Het kan
gezien worden als een ‘gat’ in het continuüm, dat een zicht opent op
diverse ruimtes. Door een publiek gebouw te plaatsen dat de leegte
opvult en de continuïteit herstelt, ontstaan twee beter gedimensioneerde ruimtes met een specifiek karakter. Een lineaire ruimte op
regionale schaal van de Leien enerzijds en anderzijds de veel intiemere Rooseveltplaats als lokaal attractiepunt met onder andere een
toeristenbussenterminal. De nieuwe stadspoort kan opgevat worden
als een publieke showroom voor Antwerps design, mode, gastronomie, enz… Het gebouw kan fungeren als ontvangstruimte alvorens
de stad in te gaan alsook als laatste zicht op de stad alvorens het
openbaar vervoer te nemen.
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