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Quelque chose commença qui était déjà là. 

Peter Handke

Volledige studieopdracht voor de ontwikkeling van Het Steen tot een toeristisch onthaal- en bezoekerscentrum te Antwerpen - zomer 2016 



INTRODUCTIE EN DOELSTELLINGEN

Voor een visie moet je goed kijken. Ons wedstrijdontwerp berust op observaties: 
van de projectdefinitie, de bouwhistorische studie, het Masterplan Scheldekaaien 
en zeker ook ter plaatse op de site zelf.

We hebben ons met het hele team intensief over het Steen en zijn omgeving 
gebogen, en met elkaar besproken wat we, elk vanuit zijn discipline, konden zien. 
Begrijpen wat er is doet ideeën ontstaan. Uit een beschrijving van wat er te zien is 
ontwikkelen zich meer analytische inzichten die het ontwerp oriënteren.

We hebben een grote affiniteit voor gemengde openbare gebouwen waarbij 
de stedenbouwkundige context het ontwerp aanstuurt. Omgekeerd willen 
we gebouwen ontwerpen die de omgeving betekenisvol transformeren. In 
het samenbrengen van Onthaalcentrum, Bezoekerscentrum, Stadswinkel en 
Cruiseterminal schuilt volgens ons heel wat potentieel: voor de site zelf, maar ook 
site-overstijgend, als verrijking van de gemeenschap.  

De herbestemming van het Steen biedt samen met de heraanleg van de 
Scheldekaaien een unieke kans om een sterke aanhaking te realiseren 
tussen Stad en Stroom. 

Met ons ontwerp zoeken we precies gekalibreerde interventies op waarbij we de 
rijke bouwgeschiedenis van het Steen ten volle respecteren zonder het monument 
onder druk zetten. We gaan als chirurgen te werk; nemen weg wat van geen waarde 
is, hechten waar nodig, en voegen toe om het Steen opnieuw tot leven te brengen.

Dat we in deze fase ook een visie kunnen formuleren over de omliggende publieke 
ruimte is uniek. De verhoging van de waterkering en daarmee samengaand de 
heraanleg van de Scheldekaaien zorgt ervoor dat we het nieuwe Steen ten volle 
kunnen verankeren in haar omliggende stedelijke ruimte.

We laten het Steenplein uitgroeien tot een hoogwaardige openbare ruimte met een 
maximale beleving van de Schelde enerzijds en een optimale oversteekbaarheid 
naar de Suikerrui en de historische binnenstad anderzijds. 

Aan de noordzijde van het Steen zien we potentieel in de tot op heden verborgen 
archeologische ondergrond. Als we het fundament van Antwerpen, de Oude 
Burchtzone, opnieuw beleefbaar kunnen maken voor de Antwerpenaar en haar 
bezoekers, zorgen we er meteen voor dat Het Steen zijn rol als meervoudig 
oriëntatiepunt perfect kan uitspelen.

Plan vestingswerken rond de Burchtzone, 12e eeuw Antwerpen, Stad aan de Stroom



ANALYSE VAN HET GEVRAAGDE PROGRAMMA, 
DE BESCHIKBARE EN DE FINANCIELE RUIMTE

We hebben het gevraagde programma voor het Bezoekersonthaal, de Stadswinkel, 
het Belevingsparcours en de Cruiseterminal geanalyseerd op meerdere gebieden.

In eerste instantie hebben we aan elk programmaonderdeel een oppervlakte 
toegekend. De toegekende oppervlaktes vinden hun oorsprong in de 
oplijsting uit het programma van eisen, of zijn in inschatting overgenomen uit 
referentieprojecten. 
Parallel aan deze oefening hebben we nagegaan welke ruimtes we vandaag 
ter beschikking hebben in het Steen, welke oppervlaktes ze beslaan, en welke 
potentieel ze kunnen uitspelen bij de nieuwe invulling.

Een eerste conclusie is dat het gevraagde programma niet zomaar één op één kan 
worden opgenomen in het Steen. De som van de oppervlaktes van de beschikbare 
ruimtes is beduidend kleiner dan de som van de oppervlaktes uit het programma 
van eisen. 

Een eerste conclusie zou daarom kunnen zijn dat het Steen een vrij 
omvangrijke nieuwe uitbreiding moet krijgen, of meer nog, dat de 
Cruiseterminal moet worden ondergebracht in een volledig nieuw gebouw.

Een omvangrijke nieuwe uitbreiding voor het Steen? 

De beeldwaarde van het Steen richting Steenplein en Ernest Van Dijckkaai, 
gekoppeld aan de beperkte kaairuimte richting Schelde, sturen de uitbreiding 
richting noord. De verwevenheid met het Noorderterras en de nabijheid van de 
beschermde Hangars 22-23 maakt er de beschikbare oppervlakte beperkt; een 
compacte uitbreiding kan mogelijks wel.

De Cruiseterminal in een nieuw gebouw?

Om de ambities van de Stad waar te maken, zal een nieuwe vrijstaande terminal 
hoogwaardiger moeten zijn dan de bestaande. Een ‘box in box’-principe onder 
de hangars 22-23 is theoretisch mogelijk, maar zal het doorzicht van Stad naar 
stroom bemoeilijken. Een tweede belangrijk minpunt is de disconnectie tussen 
de terminal en het Steen. We missen de kans om jaarlijks 80.000 passagiers 
kennis te laten maken met de Stad in het nieuwe bezoekerscentrum, het 
belevingsparcours en de stadswinkel.

Wat is er financieel mogelijk?

Het opgegeven maximale investeringsbudget bedraagt negen miljoen euro. 
Na aftrok van 21% btw, 10% reserve voor overschrijdingen van vermoedelijke 
hoeveelheden en de noodzakelijke zuiver restauratieve werken (gevels, daken, 
schrijnwerk en interieurelementen van het volledige gebouw, met uitzondering van 
het jaren ’60 deel) blijft er grossomodo 3,4 miljoen euro over. 
Als we hiervan een deel reserveren voor architecturale, structurele en 
installatietechnische ingrepen blijft er ruwweg 450.000 euro over: dit bedrag moet 
de kost voor de nieuwbouw en de afscherming van de ISPS (International Ship and 
Port facility Security) -zone door middel van een hekwerk dekken. 

Voorlopige conclusie

Het Steen zou een compacte uitbreiding kunnen krijgen aan de noordzijde. 
De Noordzijde van het Steen laat transformaties beter toe dan richting 
Steenplein, Schelde of Ernest Van Dijckkaai. We gaan pragmatisch te 
werk en maken niet meer extra volume dan financieel mogelijk.
Kritische succesfactoren zijn de relatie tussen de nieuwe uitbreiding en 
het Steen, het Noorderterras en de Hangar. Blijvend aandachtspunt is het 
doorzicht van Stad naar Stroom. Voor het Steen zelf ligt de uitdaging erin 
om het labyrintisch karakter te ontwarren naar een uitnodigend en open 
onthaalcentrum, zonder afbreuk te doen aan de monumentwaarde.

PERSONEELSKEUKEN

+

PERSONEELSLOUNGE

10 pers

POETSBERGING

OPSLAG BAGAGE

10m2

INKOMHAL /

LOUNGE
770

SCANNERS

2 stuks

VERTREKHAL
525

BAGAGEDEPOT

100

SANITAIR

PASSAGIERS

DOAUNECONTROLE

REFTER PERSONEEL

6 pers

KANTOOR PFSO

2 pers.

FOUILLERING

max 3 pers.

INFORUIMTE / STADSWINKEL

300 m2

BELEVINGSPARCOURS

300 a 500 pers.

LOUNGERUIMTE

50-100m2

OPSLAGRUIMTE / BERGING

100m2

VERBRUIKSRUIMTE

50-100m2

VERGADERRUIMTE 3

15 pers

ECONOMAAT

BALIES VOOR DERDEN

30m2

SANITAIR

BEZOEKERS

VERGADERRUIMTE 2

10 pers

VERGADERRUIMTE 1
10 pers

FLEXPLEK

6 pers

FLEXPLEK

4 pers

SANITAIR PERSONEEL

187 m2

525 m2

665 m2

1500 m2

15% x 2877 = 432

PERSONEELSKEUKEN

+

PERSONEELSLOUNGE

10 pers

POETSBERGING

OPSLAG BAGAGE

10m2

INKOMHAL /

LOUNGE
770

SCANNERS

2 stuks

VERTREKHAL
525

BAGAGEDEPOT

100

SANITAIR

PASSAGIERS

DOAUNECONTROLE

REFTER PERSONEEL

6 pers

KANTOOR PFSO

2 pers.

FOUILLERING

max 3 pers.

INFORUIMTE / STADSWINKEL

300 m2

BELEVINGSPARCOURS

300 a 500 pers.

LOUNGERUIMTE

50-100m2

OPSLAGRUIMTE / BERGING

100m2

VERBRUIKSRUIMTE

50-100m2

VERGADERRUIMTE 3

15 pers

ECONOMAAT

BALIES VOOR DERDEN

30m2

SANITAIR

BEZOEKERS

VERGADERRUIMTE 2

10 pers

VERGADERRUIMTE 1
10 pers

FLEXPLEK

6 pers

FLEXPLEK

4 pers

SANITAIR PERSONEEL

187 m2

525 m2

665 m2

1500 m2

15% x 2877 = 432

PERSONEELSKEUKEN

+

PERSONEELSLOUNGE

10 pers

POETSBERGING

OPSLAG BAGAGE

10m2

INKOMHAL /

LOUNGE
770

SCANNERS

2 stuks

VERTREKHAL
525

BAGAGEDEPOT

100

SANITAIR

PASSAGIERS

DOAUNECONTROLE

REFTER PERSONEEL

6 pers

KANTOOR PFSO

2 pers.

FOUILLERING

max 3 pers.

INFORUIMTE / STADSWINKEL

300 m2

BELEVINGSPARCOURS

300 a 500 pers.

LOUNGERUIMTE

50-100m2

OPSLAGRUIMTE / BERGING

100m2

VERBRUIKSRUIMTE

50-100m2

VERGADERRUIMTE 3

15 pers

ECONOMAAT

BALIES VOOR DERDEN

30m2

SANITAIR

BEZOEKERS

VERGADERRUIMTE 2

10 pers

VERGADERRUIMTE 1
10 pers

FLEXPLEK

6 pers

FLEXPLEK

4 pers

SANITAIR PERSONEEL

187 m2

525 m2

665 m2

1500 m2

15% x 2877 = 432

PERSONEELSKEUKEN

+

PERSONEELSLOUNGE

10 pers

POETSBERGING

OPSLAG BAGAGE

10m2

INKOMHAL /

LOUNGE
770

SCANNERS

2 stuks

VERTREKHAL
525

BAGAGEDEPOT

100

SANITAIR

PASSAGIERS

DOAUNECONTROLE

REFTER PERSONEEL

6 pers

KANTOOR PFSO

2 pers.

FOUILLERING

max 3 pers.

INFORUIMTE / STADSWINKEL

300 m2

BELEVINGSPARCOURS

300 a 500 pers.

LOUNGERUIMTE

50-100m2

OPSLAGRUIMTE / BERGING

100m2

VERBRUIKSRUIMTE

50-100m2

VERGADERRUIMTE 3

15 pers

ECONOMAAT

BALIES VOOR DERDEN

30m2

SANITAIR

BEZOEKERS

VERGADERRUIMTE 2

10 pers

VERGADERRUIMTE 1
10 pers

FLEXPLEK

6 pers

FLEXPLEK

4 pers

SANITAIR PERSONEEL

187 m2

525 m2

665 m2

1500 m2

15% x 2877 = 432

PERSONEELSKEUKEN

+

PERSONEELSLOUNGE

10 pers

POETSBERGING

OPSLAG BAGAGE

10m2

INKOMHAL /

LOUNGE
770

SCANNERS

2 stuks

VERTREKHAL
525

BAGAGEDEPOT

100

SANITAIR

PASSAGIERS

DOAUNECONTROLE

REFTER PERSONEEL

6 pers

KANTOOR PFSO

2 pers.

FOUILLERING

max 3 pers.

INFORUIMTE / STADSWINKEL

300 m2

BELEVINGSPARCOURS

300 a 500 pers.

LOUNGERUIMTE

50-100m2

OPSLAGRUIMTE / BERGING

100m2

VERBRUIKSRUIMTE

50-100m2

VERGADERRUIMTE 3

15 pers

ECONOMAAT

BALIES VOOR DERDEN

30m2

SANITAIR

BEZOEKERS

VERGADERRUIMTE 2

10 pers

VERGADERRUIMTE 1
10 pers

FLEXPLEK

6 pers

FLEXPLEK

4 pers

SANITAIR PERSONEEL

187 m2

525 m2

665 m2

1500 m2

15% x 2877 = 432

PERSONEELSKEUKEN

+

PERSONEELSLOUNGE

10 pers

POETSBERGING

OPSLAG BAGAGE

10m2

INKOMHAL /

LOUNGE
770

SCANNERS

2 stuks

VERTREKHAL
525

BAGAGEDEPOT

100

SANITAIR

PASSAGIERS

DOAUNECONTROLE

REFTER PERSONEEL

6 pers

KANTOOR PFSO

2 pers.

FOUILLERING

max 3 pers.

INFORUIMTE / STADSWINKEL

300 m2

BELEVINGSPARCOURS

300 a 500 pers.

LOUNGERUIMTE

50-100m2

OPSLAGRUIMTE / BERGING

100m2

VERBRUIKSRUIMTE

50-100m2

VERGADERRUIMTE 3

15 pers

ECONOMAAT

BALIES VOOR DERDEN

30m2

SANITAIR

BEZOEKERS

VERGADERRUIMTE 2

10 pers

VERGADERRUIMTE 1
10 pers

FLEXPLEK

6 pers

FLEXPLEK

4 pers

SANITAIR PERSONEEL

187 m2

525 m2

665 m2

1500 m2

15% x 2877 = 432

            Personeelsruimtes
            187 m2

- - - - - sanitair

- - - - - vergaderruimte 10 personen

- - - - - vergaderruimte 10 personen

- - - - - vergaderruimte 15 personen

- - - - - personeelskeuken en personeelslounge

- - - - - flexibele werkplekken 4 personen

- - - - - flexibele werkplekken 6 personen

            Gevraagd netto programma
            3.309 m2

Beschikbare netto oppervlakte
2.417 m2 + 250 m2 op mezzanineniveaus 2.667 m2

            Bezoekersonthaal
            665 m2

- - - - - poetsberging
- - - - - opslag bagage
- - - - - sanitair bezoekers

- - - - - balies voor derden

- - - - - economaat

- - - - - loungeruimte 50-100 m2

- - - - - verbruiksruimte 50-100 m2

- - - - - opslagruimte en berging 100 m2

- - - - - inforuimte en stadswinkel 300 m2

            Cruiseterminal
            1500 m2

- - - - - douanecontrole
- - - - - fouillering
- - - - - kantoor PFSO 2 personen
- - - - - personeelsrefter 6 personen

- - - - - sanitair passagiers

- - - - - 2 bagagescanners

- - - - - bagagedepot 100 m2

- - - - - vertrekhal 525 m2

- - - - - inkomhal - lounge 770 m2

            Belevingsparcours
            525 m2

- - - - - belevingsparcours 300 - 500 personen

            Tarra 15%
            432 m2

- - - - -verticaal transport en technische lokalen

Niveau Kade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
920 m2 netto

Niveau Noorderterras - - - - - - - - - - - - -
603 m2 netto

Niveau Kapel - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
664 m2 netto

Niveau Zolders - - - - - - - - - - - - - - - - - 
250 m2 netto

Losstaande box-in-box-terminal?
- 1500 m2 box-in-box
- financieel niet realistich binnen de opgave
- belemmerde relatie stad-stroom
- beperkte synergie bezoekerscentrum
- waardevolle arceologische onderlaag

Zoekzone uitbreiding



BEGRIJPEN WAT ER IS
DOET IDEEEN ONTSTAAN

Het Steen kent een bijzonder rijke bouwgeschiedenis. Het is een compact 
ensemble van meerdere gebouwen daterend uit verschillende bouwfases en geeeft 
het vandaag zijn unieke uitdrukking; in het Steen lees je de geschiedenis af.

Rijkdom in verscheidenheid

De ontstaansgeschiedenis van het Steen hebben we hiernaast compact 
weergegeven. De vele transformaties van arresthuis tot museum hebben ervoor 
gezorgd dat we vandaag een zeer sterke verscheidenheid aan ruimtes zien; 
van kelders met tongewelven, over museale zalen met vitrines, tot zolders met 
kromspanten. 

Elke bestemming heeft zo zijn sporen achtergelaten. Door zijn vele gezichten 
roept het Steen voor iedereen iets anders op; de rijkdom van het Steen is zijn 
verscheidenheid. 

We benaderen het monument als een ensemble waarbinnen we samenhang en 
leesbaarheid brengen. Integrale toegankelijkheid doorheen de vele bouwfases 
en logische circulatiepatronen zorgen voor een maximale beleving van de rijke 
bouwgeschiedenis. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar hoe we de bestaande 
ruimtelijke kwaliteiten maximaal kunnen inzetten voor het nieuwe programma; het 
is een zoeken naar de beste match tussen vorm en inhoud.

Restauratievisie

We kiezen ervoor om de historische gelaagdheid en materialen maximaal te tonen 
zodat de historische fasen met hun eigen specifieke eigenschappen zichtbaar 
worden. Zo wordt het Steen an-sich onderdeel van de beleving.

Nieuwe toevoegingen en aanpassingen voor de integratie van het nieuwe 
programma zijn niet historiserend, maar subtiel hedendaags.  We voegen hiermee 
een sobere hedendaagse laag toe aan het gebouw. De keuze voor maximale 
conservatie laat toe de draagkracht van het monument niet de overschrijden, maar 
te versterken.

Ingrepen op het monument

In de oudste delen van het monument voorzien we een zachte restauratie 
met waar mogelijk energetische optimalisaties van de buitenschil door 
bijvoorbeeld het plaatsen van achterzetbeglazing.  Met beperkte ingrepen 
willen we de doorwaadbaarheid verhogen en een integrale beleving van 
deze ruimtes mogelijk maken 
Daarnaast zijn enkele meer ingrijpende werken aan de orde; hoofdzakelijk 
ter verbetering van de verticale circulatie. Uit de historische analyse 
concluderen we dat deze best in de jaren ’60 uitbreiding worden 
gelokaliseerd. 

In de kantlijn: Restauratiepremies en beheersplan

Het nieuwe erfgoeddecreet dat van start ging in januari 2015 eist vóór de 
eventuele aanvraag van een restauratiepremie en het bijhorende restauratiedossier 
allereerst een beheersplan. Hierdoor raakt de restauratie na goedkeuring in een 
verhoogde premie-categorie van 80%. Het beheersplan vermeldt de aanpak van 
het monument voor de komende 20-25 jaar.  Als aanzet voor het beheersplan 
werd reeds een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek en materiaal- technisch 
onderzoek uitgevoerd. 

1890 
Het vergrote Museum voor Oudheidkunde

Tussen 1883 en 1890 wordt de stadsmuur ontmanteld en wordt het gebouw 
herbestemd tot ‘Stedelijk Museum voor Oudheden’ onder leiding van Ferdinand 
Truyman. Aan de noordzijde werd een nieuwe museumvleugel toegevoegd in 
een historiserende eclectische stijl en werd de aansluiting op het Noorderterras 
gerealiseerd. Waardevolle interieurelemeten zoals de monumentale 
schouwmantels worden overgeplaatst naar het nieuwe museum.

1958
Nationaal Scheepvaartmuseum

Midden 20e eeuw werd de 19e-eeuwse museumvleugel afgebroken en 
vervangen door een grotere museumvleugel en werd de toren omgevormd tot 
boekentoren. De nieuwe uitbreiding heeft een betonstructuur en de houten 
vloeren in de toren werden vervangen door betonplaten.

1877
Rechttrekken Scheldekaaien

Bij de rechttrekking van de Scheldekaaien in 1877 verdwijnt het grootste deel 
van het voormalige burchtgebied en werden Noord- en Zuiderterras gebouwd.

11e tot 13e eeuw
Stadsmuur en arresthuis

De wortels van het Steen gaan terug tot de 7e-9e als vluchtburcht ter 
bescherming tegen de Noormannen. Tussen 11e en 13e eeuw was het Steen 
onderdeel van de nieuwe stadsmuur rond de Burchtzone. De monumentale 
13e-eeuwse muur en poort in Doornikse Steen richting Steenplein zijn vandaag 
nog zeer goed zichtbaar en bepalen sterk de identiteit van het complex. Door 
de opkomst van nieuwe vuurwapens is de weergang in de loop van de 14e 
eeuw verder opgehoogd in Brusseliaanse Steen. Het Steen werd in die periode 
gebruikt als arresthuis, waar de beklaagden in voorhechtenis verbleven. De 
latrineschachten zijn vandaag nog zichtbaar.

16e eeuw
Huis Den Mol

In de 16e eeuw werd huis ‘Den Mol’ ingelijfd bij het Steen. Langsheen het 
Noorderterras kan je vandaag nog goed huis ‘Den Mol’ herkennen, er is zelfs 
een eigen voordeur.

Late 16e eeuw - uitbreiding
Na diverse invullingen,  
in 1862 Oudheidkundig Musem

Na wat omzwervingen als houtzagerij, woonkazerne en opslagplaats voor vis 
werd het Steen in 1862 herbestemd tot Oudheidkundig Museum. Een aantal 
vensters in de binnenkoer werd in die periode aangepast van 14e-eeuwse 
drielichten naar vensters met traceerwerk.  



ZONERINGSCONCEPT

Omdat de bezetting van een aantal programmaonderdelen van tijdelijke aard is, 
en omdat de financiële ruimte beperkingen oplegt, zijn we op zoek gegaan naar 
synergiën. Welke gebeurtenissen kunnen in dezelfde ruimte plaatsvinden mits slim 
beheer, en welke functies kunnen worden gedeeld tussen de hoofdbestemmingen 
(bezoekersonthaal, belevingsparcours, stadswinkel en terminal).

We hebben een zeer divers aanbod aan ruimtes voorhanden en zetten de 
kwaliteiten van deze bestaande ruimtes maximaal in. De context van het 
monument verdraagt geen spectaculaire doorbraken in plan of snede, maar vraagt 
om een chirurgische aanpak: een aanpak wegsnijden, helen en overbruggen.

Door slim gedeeld gebruik te combineren met een chirurgische aanpak, 
kunnen we nagenoeg het volledige programma opnemen in het Steen. 
Hierdoor worden de middelen efficiënt ingezet en zorgen we voor een 
continue levendigheid in en rond het Steen (en niet een leegstaande 
terminal als er geen cruises aangemeerd liggen). We vermijden ook 
dat de openbare ruimte van de Kaaien teveel ingenomen wordt door 
bebouwing.

Een nieuw transferium

Om de verbinding vanuit het Steen naar het Cruiseschip te verzorgen, voorzien we 
in een zeer compact transferiumgebouw aan de noordzijde van het monument. 
De wind-open structuur omvat een systeem van hellingen en poorten die de 
passagiersafhandeling volgens het ISPS-protocol mogelijk maakt, zonder dat de 
kaderuimte wordt belemmerd door bijkomend hekwerk. Als de terminal in werking 
is, wordt het transferium op kadeniveau met 4 slimme poorten gekoppeld aan het 
Steen. In ons ontwerp blijven de kaaien ten alle tijden publiek.

Toegankelijkheid van het Noorderterras

Omdat de aanloophelling van het Steenplein naar het Noorderterras te steil is, en 
de bestaande houten helling aan de noordzijde van het Steen weinig aantrekkelijk 
is voorzien we twee nieuwe ingrepen: Een publieke lift van kadeniveau naar 
Noorderterras en een nieuwe helling geïntegreerd in het transferium. Verder in 
deze bundel wordt dit meer in detail toegelicht.

Een logische hoofdzonering

Om de leesbaarheid van het monument te vergroten en de interne circulaties te 
optimaliseren is een heldere hoofdzonering van belang.  In ons ontwerp versterken 
we de relaties tussen de verschillende verdiepingen zodat bezoekers zich goed 
kunnen oriënteren. In ons ontwerp kan de bezoeker intuïtief en zelfstandig zijn weg 
vinden. 

Werken in het Steen
In de zolderruimtes organiseren we de back-offices. Deze verdieping is niet 
toegankelijk voor bezoekers. 

Belevingsparcours

Op deze verdieping voorzien we het betalende belevingsparcours. Het is opgevat 
als een enkelrichtingsysteem om een vlotte doorstroming te garanderen.

Nieuw Ponton

Noorderterras

Hangar 22-23

Stadsfoyer met bezoekerscentrum en stadswinkel 

Het niveau van het Noorderterras is de meest publieke verdieping. De huidige 
hoofdentree onder de kapel blijft de belangrijkste toegang. Bijkomend maken we 
een directe verbinding tussen de grootste ruimte en het Noorderterras.

Transferium

Het connectorgebouw begeleidt de passagiers vanuit de terminal naar het schip, 
zonder bijkomend hekwerk op de Kaaien. De verbinding ligt op hoogte, en schiet 
onder het Noorderterras door. Het takt aan de op de helling naar het ponton.

Archeologisch site Burchtstad
Dit komt verder in deze bundel aan bod.

Terminal en evenementen op kadeniveau

Op kadeniveau hebben we de beveiligde zone van de Cruiseterminal. Als er geen 
cruises zijn, komt deze grote ruimte vrij voor evenementen. 

Monumentale gevel richting Steenplein en Suikerrui

We zetten in op het volledige behoud van de monumentale gevel richting 
Steenplein en Suikerrui. Het is een beeld dat sterk in het collecrtief geheugen 
zit, en willen dit zo houden.
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Toegankelijkheid en binnenkomen.

De helling vanop het Steenplein is te steil. We stellen daarom voor om een nieuwe 
publieke lift te integreren die het kadeniveau verbindt met het niveau van het 
Noorderterras. De lift kan worden geïntegreerd in het 19e-eeuws gebouwtje met de 
trapgevel.
Vanop het Noorderterras zijn er twee toegangen naar het Stadsfoyer: de bestaande 
hoofdentree onder de kapel en een nieuwe toegang aan de Noordzijde rechtstreeks 
naar de grote zaal; want dat is handig voor grote groepen met hun gids.

Aaneenschakeling van ruimtes

De volledige verdieping is opgevat als een doorwaadbaar en open foyer. Een 
nieuwe ranke zelfstandige structuur maakt van de koer een binnenruimte met 
behoud van natuurlijk daglicht. De overkapping van de koer zorgt ervoor dat we 
alle ruimtes zeer goed aan elkaar kunnen connecteren. In de koer vergroten we een 
raam tot deuropening zodat we een goede doorverbinding kunnen maken naar de 
grootste ruimte.

De balie positioneren we in de grootste ruimte. Van daaruit vertrekt een trap 
naar boven naar het belevingsparcours. In de tegenoverliggende hoek dalen de 
passagiers af naar het beveiligde deel van de cruiseterminal.
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Publiek ruimte
1. Steenplein
2. Noorderterras
3. transferium

Bezoekersonthaal
4. nieuwe publieke lift
5. grote balieruimte en afspreekplek gidsen 300 m2
6. overdekte binnenkoer
7. presentatieruimte / Vergaderruimte
8, projectruimte / Vergaderruimte
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10. kinderhoek

Belevingsparcours
11. uitgang belevingsparcours
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Impressie van de grote zaal in het Stadsfoyer.

Positionering balie

In de grootste ruimte, met prachtig zicht over de Schelde, maken we de balie. 
De omvang van de ruimte laat grote groepen mensen toe. Het is de ideale plek 
om af te spreken met de gids, of om even uit te rusten op de grote ronde banken. 
Langsheen de wanden tussen de ramen zijn de vitrines van de stadswinkel en de 

aankondigingsborden voor evenementen geïntegreerd. 
We stellen voor om met één grote balie te werken voor een zestal 
medewerkers; en om de drie aparte balies voor externen erin te integreren. 
Dit heeft flexibiliteitsvoordelen en is eenvoudig te organiseren met een slim 
begeleidingssysteem. Op een keuzemenu tikt de bezoeker aan welke info of tickets 
hij wil verkrijgen, hij krijgt hierbij een nummertje en wordt doorverwezen naar de 

juiste baliemedewerker. Op de schermen kan de bezoeker volgen wanneer hij aan 
de beurt komt (Dergelijk systeem wordt nu reeds gebruikt in de loketten van de 
Stad, en ook in het toeristisch onthaalcentrum van de stad Brugge).
De bezoekers die nog even moeten wachten voor ze geholpen worden kunnen 
intussen nog iets kopen van de stadswinkel. We zouden daarom voorstellen om 
een aparte kassa te voorzien voor de stadswinkel.

Gidsen en groepen

In de grote ruimte voorzien we een drietal grote ronde banken waar de gidsen hun 
groepen kunnen toespreken. Van daaruit nemen ze de trap naar boven richting 
belevingsparcours, trekken ze de stad in, of gaan ze naar de projectieruimte voor een 
introductiefilm.

BEZOEKERSONTHAAL ALS STEDELIJK FOYER



Impressie van de overbouwde binnenkoer

BEZOEKERSONTHAAL ALS STEDELIJK FOYER

Flexibiliteit historische kamers rond de koer

De bestemming van de kamers rond de koer is flexibel. In het ontwerp voorzien we 
een projectieruimte, een kinderhoek, en twee spreekkamers. Als de noden anders 
liggen, kunnen deze ruimtes eenvoudig een ander gebruik krijgen.
In de kamers zouden ook kleinschalige thematische exposities kunnen worden 
georganiseerd. 

Overdekte koer

Een nieuwe ranke zelfstandige structuur maakt van de koer een binnenruimte en 
een interessante plek in het bezoekersonthaal. Vanop de koer vangt de bezoeker 
een glimp op van het belevingsparcours op de hogere verdieping. 
Vier stalen kolommen komen los van de historische koergevels en laten boven 
de bestaande kroonlijsten zijdelings daglicht binnen. De toevoeging is opgevat 
als een lantaarn die zich volumetrisch inschrijft in het dakenlandschap van het 
Steen en een signaal geeft richting Steenplein. Vanuit energetisch standpunt zorgt 
de toevoeging van de lantaarn ervoor dat de compactheid van het Steen sterk 
verbeterd wordt.

Snede loodrecht op de Schelde doorheen de Lantaarn



Impressie van het Steen met de lantaarn als subtiele hedendaagse toevoeging.

DE LANTAARN VAN HET BEZOEKERSONTHAAL



In de ruimtes uit de jaren ’60 organiseren we de beveiligde zone van de 
cruiseterminal. De kelderruimtes met bakstenen tongewelven gebruiken we voor 
sanitair en opslag. 
Aan de Ernest Van Dijckkaai hebben we een halletje van waaruit de publieke lift 
vertrekt naar het Noorderterras.
Personeelsruimtes en technische lokalen zijn ook op de deze verdieping 
georganiseerd.
In het voetstuk van het Noorderterras zou horeca kunnen worden voorzien via een 
aparte concessie. De oriëntatie is perfect.

Als een schip ligt aangemeerd, dalen de vertrekkende passagiers af uit de grote 
ruimte van het bezoekersonthaal naar de beveiligde zone van de terminal op 
kadeniveau. Een nieuwe glaswand bepaalt de grens van de beveiligde zone. Vanuit 
de beveiligde zone gaan de vertrekkende passagiers door de scanners richting 
transferium.

De poort die rechtstreeks uitgeeft op de kade kan als nachttoegang worden 
gebruikt naar de beveiligde zone van de terminal. Bij evenementen kan de poort 
worden opengezet zodat de publieke ruimte rechtstreeks aantakt.

Plan Niveau Kade
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Cruiseterminal / Evenementen
1. beveiligde zone terminal / evenementenruimte 235 m2
2. bagageruimte / evenementenruimte 70 m2
3. bagagescanners
4. fouilleerruimte
5. douanekantoor
6. backoffice
7. personeelsruimte
8. connectie naar transferium
9. transferium

Bezoekersonthaal
10. sanitair
11. horeca - concessie

Personeelsruimtes
12. omkleedruimte en douches
13. stockage
14. sanitair
15. balieruimte bij evenementen

Techniek en varia
16. stookruimte / warmtewisselaar
17. opslag buitenevenementen
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Scenario met aangemeerd cruiseschip 

Op het ogenblik dat er een cruiseschip aangemeerd ligt, wordt de beveiligde zone 
van de terminal in verbinding gesteld met het transferium. We vergroten één van 
de raamopening aan de Noordzijde tot deuropening. De nieuwe poorten van het 
Steen en het transferium worden opengezet en aan elkaar gekoppeld zodat een 
beveiligde doorgang ontstaat tussen terminal en transferium. 

Vertrekkende passagiers komen na de scanners in het transferium en wandelen 
via een helling boven kadeniveau en onder Noorderterras richting Schelde. Van 
daaruit wordt er aangesloten op de helling richting het nieuwe ponton.
Passagiers die aankomen hebben een afzonderlijke route en komen rechtstreeks 
aan op het Noorderterras. Van daaruit zien ze de nieuwe toegang naar het 
bezoekerscentrum waar de gids hen opwacht. 
Als de passagiers met de bus op uitstap gaan, wandelen ze richting noord naar de 
nieuwe buslus. Dit komt later aan bod in deze bundel.

Turn-Around-Call

Bij een Turn-Around-Call loopt de passagiersafhandeling gelijkaardig als in het 
scenario met een aangemeerd schip. Ze hebben een grote ruimte voor de bagage, 
en inchecken kan er op een efficiënte manier gebeuren.

ISPS (International Ship and Port facility Security)-zone

Door het transferium op te vatten als een precies gepositioneerde brug 
houden we de kaderuimte ten allen tijde openbaar en vermijden we 
belemmerend traliewerk.  Het nieuwe ponton vormt samen met het 
connectorgebouw de ISPS-zone zonder bijkomende hinder op kadeniveau.

Scenario zonder aangemeerde cruiseschip 

Op de momenten dat er geen cruiseschip aangemeerd ligt, kan de grote ruimte 
ingezet worden bij evenementen of persvoorstellingen en wordt het transferium 
losgekoppeld. Een rechtstreekse toegang naar de kades is zeker een pluspunt.
De planindeling laat een grote flexibiliteit in gebruik toe. 

De mobiele waterkering is gepland voor het jaar 2022. Na de uitvoering 
van de nieuwe waterkering kan het nieuwe aanmeerponton worden 
geïnstalleerd. Concreet betekent dit dat de eerste cruise in +/- 
2025 zullen aanmeren aan het Noorderterras. Ons ontwerp laat een 
eenvoudige fasering toe. Op korte termijn kan het volledige Steen worden 
gerealiseerd en het transferium in 2025. 

Scenario zonder aangemeerd schip Scenario met aangemeerd schip,
de ISPS-zone is aangeduid met een rode stippellijn.

BEVEILIGDE TERMINAL EN EVENEMENTEN OP KADENIVEAU

FASERING



Door de security naar het transferium

Evenementen in de grote ruimte op kadeniveau.

BEVEILIGDE TERMINAL EN EVENEMENTEN OP KADENIVEAU



TRANSFERIUM
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Het transferium is opgevat als een fijnmazige wind-open structuur en geeft de 
terminal een sterke identiteit op de kade met respect voor de monumentwaarde 
van het Steen. 
De densiteit van de spijlen zorgt ervoor dat we volume maken, maar tegelijk een 
lichtheid meegeven die sterk contrasteert met de soliditeit van het Steen. Bij 
valavond en nacht licht het connectorgebouw van binnenuit op.
Net zoals brughoofden doen, dragen twee blauwe hardsteen sokkels de nieuwe 
structuur. De ene is spievorming, de andere een solied blok helemaal op de rand 
van de kade.
We laten dezelfde materialiteit terugkeren in andere toevoegingen in het Steen, als 
een nieuwe taal die het monument dooradert. 

Filligrain staalwerk

De spijlen worden uitgevoerd in een ritme van slanke stalen L-profielen 
(35 mm x 35 mm) die van richting wisselen met variërende spatiëring. 
Het spijlenwerk heeft geen zware onderliggende structuur is, maar 
werkt structureel op zich. Dit lukt door om de anderhalve meter een iets 
dieper profiel te gebruiken (35mm x 105mm). Zeer fijne achterliggende 
stalen latten (20mm x 20mm) zorgen voor de dwarsstructuur van 
het transferium. De vloerplaten van het transferium kunnen worden 
uitgevoerd in geplooide staalplaat.
Het staalwerk wordt afgewerkt met ijzerglimmerverf.

Noordgevel van het Transferium met het Steen en snede door de opgehoogde kaairand met geintegreerde mobiele waterkering.

Structuurdiagram transferium - vloer

Structuurdiagram transferium - filligraine wanden in L-profieltjes

Structuurdiagram transferium - opgehoogde L-profieltjes



TRANSFERIUM

Impressie van onder het Noorderterras richting Het Steen.

Impressie van op het Noorderterras richting Het Steen.



BELEVINGSPARCOURS

Op het niveau van de vroegere museale ruimte met vitrines en bovenlicht 
organiseren we het belevingsparcours. Het belevingsparcours is opgevat als een 
eenrichtingsparcours waardoor grote groepen bezoekers elkaar niet hoeven te 
kruisen.
Bezoekers kopen hun individueel ticket aan de balie, of spreken af met de gids in 
de grote zaal in het stadsfoyer. De ticket-line situeert zich aan de ingang naar de 
grote belevingszaal, dit kan gebeuren met automatische poortjes. 

Routing en toegankelijkheid

Het belevingsparcours start in de grootste ruimte en zet zich verder door de 
historische interieurs. Een nieuwe vlonder overbrugt alle hoogteverschillen en 
zorgt daardoor voor een optimale toegankelijkheid. De bezoeker ervaart de ruimtes 
vanuit een ander perspectief (hoger), en kijkt hierdoor bewuster en anders naar 
de interieurs. De afstand tussen vlonder en waardevolle interieurelementen zorgt 
ervoor dat de bezoekers deze elementen niet kunnen aanraken. 

Ter hoogte van de wenteltrap richting Steenplein, maakt de vlonder een 
afbuiging doorheen de binnenkoer. De fysieke onmogelijkheid van de kruising 
wordt hierdoor positief ingezet; vanuit de binnenkoer op het niveau van het 
Noorderterras, vangt de bezoeker een glimp op van het belevingsparcours. 
Omgekeerd zorgt de overbrugging van de vlonder over de binnenkoer voor 
oriëntatie tijdens het doorlopen van het belevingsparcours.

De bezoeker eindigt zijn bezoek over de brug naar de vroegere boekentoren. Hij 
werpt een blijk naar de publieke ruimte, daalt af naar het Noorderterras en start zijn 
bezoek aan de historische binnenstad.

 

Plan Niveau Belevingsparcours

ISPS zone

publiek

terminal

PLAN

publiek

terminal

personeel

techniek

belevingsparcours

SCHEMA

personeel

belevingsparcours

tarra

SCHAALLAT

ISPS zone

publiek

terminal

PLAN

publiek

terminal

personeel

techniek

belevingsparcours

SCHEMA

personeel

belevingsparcours

tarra

SCHAALLAT

Belevingsparcours
1. grote expositieruimte 210 m2
2. vlonder
3. doorgang via de overdekte koer
4. doorgang over het Noorderterras
5. uitgang via de boekentoren
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6. personeelstrap
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BELEVINGSPARCOURS

Impressie van de grote zaal in het belevingsparcours.

De vlonder doorkrruist de historische interieurs. Starten in de Grote zaal, en eindigen op het Noorderterras richting Stad.

De grote belevingsruimte

Centraal in de grote ruimte zou een grote interactieve maquette van Antwerpen 
de geschiedenis van Antwerpen kunnen verbeelden. Het natuurlijk bovenlicht kan 
behouden blijven en is een blijvende getuigen van de vroegere museale invulling 
van het Steen. 
De vitrines kunnen behouden worden als vitrine of lichtbak voor historische 
beelden van Antwerpen.

De vlonder

De vlonder maakt de eerste verdieping toegankelijk, en is een perfecte distributeur 
voor verse lucht, data en elektra. Zo vermijden we allerlei doorboringen voor 
technische tracés. De nieuwe structuur staat los op de bestaande vloeren, en kan 
op heel lange termijn eventueel weer worden weggenomen zonder schade.

De balustrades worden uitgevoerd met dezelfde staal profilering als het 
transferium. De handgreep kan lokaal worden verbreed zodat didactische info 
hierin verwerkt kan worden. Op de plek waar de vlonder de binnenkoer overbrugt, 
wordt de vlonder gemonteerd aan de structuur van de lantaarn. Alle nieuwe 
elementen staan op de grond, waardoor we complexe verankeringen in historische 
muren kunnen vermijden.

Detail vlonder



WERKEN IN DE ZOLDERS VAN HET STEEN

In de zolderruimtes organiseren we de back-offices. Deze verdieping is niet 
toegankelijk voor bezoekers. 
Toegankelijkheid kan met een badgesysteem worden gestuurd. In de grote zolder 
met de kromspanten voorzien we tien flexibele werkplekken volgens het Bell-
principe. In de aangrenzende zolderruimte maken we een compacte pantry, lounge 
en vergaderzaal.

Een uitvoering daglichttoetredingsstudie moet inzicht geven in de lichtkwaliteit. 
Mogelijks kan een nieuw goed ontworpen dakraam richting koer de lichtkwaliteit 
sterk verbeteren.
 

Plan Niveau Zolderverdieping.Impressie van de flexplekken.
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personeelsruimtes
1. Tien flexplekken volgens het Bell-principe 95 m2
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Het geïntegreerde kunstwerk van dit project krijgt de titel ALVAST. Het is een 
architectonisch-poëtische ingreep: het speelt vormelijk, niet functioneel, in op 
de idee van de bewegingen in en rond Het Steen. Het resoneert met de vele 
veranderingen die er al waren, en tekent alvast de lijnen uit van een (mogelijke) 
toekomst. 

ALVAST heeft twee delen:

i. Een balustrade in verchroomd staal wordt opgehangen aan de 
onderkant van het Noorderterras. Het hangt aan twee staven, en zweeft op de 
plek waar het transferium komt, in fase 2. Dan wordt het ingebed in de nieuwe 
structuur, ook van metaal. Het blijft zichtbaar dankzij de weerspiegeling.  

ii. Een verchroomde stalen ligger wordt gemonteerd op de hoek van 
Hangar 22-23, en wijst schuin naar boven, met dezelfde hellingshoek als de daken 
van de hangars. Het standaard bouwmateriaal lijkt uitverkoren, omdat het de lucht 
en de omgeving weerspiegelt en wijst naar het Steen.

Het vooruitkijken zoals een dossier als deze is een gedetailleerde vorm van 
hoopvol verlangen. Het is een vooruitplannen in de tijd. Het brengt de toekomst 
beeldend tot leven. De interventie hedendaagse kunst, met de titel ‘ALVAST’ 
integreert zich in het hart van de verbouwing van Het Steen. Het spitst zich toe op 
de idee van transit. Het Steen is een (vanzelf-)sprekend metafoor voor beweging; 
met schepen die aanmeren, zichzelf vastketenen aan de Scheldekaaien, daar een 
tijdje op en neer schommelen, om dan weer verder te varen. Het beeld van de 
doorstroom ligt voor de hand. Het komen en gaan van mensen aan land, op rivier 
en zee is daarvan ook een vorm. 

Maar er zijn ook de bewegingen die het Steen zelf meemaakt, doorheen de tijd. 
Het beweegt langzaam, en dan weer snel, in verschillende versnellingen tegelijk; 
schoonheden vervagen, littekens blijven staan, en ook omgekeerd. Sommige 
elementen veranderen plotseling, met een houten vloer die in een oogwenk wordt 
met beton (‘at the time it seemed like a good idea…’), er zijn stenen die op 
dezelfde plaats zitten, al eeuwenlang. 

Kan je die idee van transit in de levensloop van een gebouw en de omgeving 
in een kunstwerk vatten? Onze kunstenaar vindt van wel. Tijdens de 
voorbereidingsfase van dit kunstwerk was er een verregaande uitwisseling over 
de werkprocessen: hij raakte in de ban van de idee van de twee bouwfases die de 
architecten voorzien. 

Het kunstproject slaat een brug tussen de twee, niet letterlijk, en toch weer wel. 
Het kunstwerk is er. En ook niet. Je ziet het. En dan zie je het niet. Het ademt 
surrealisme. 

Het kunstwerk is een reling, in gechromeerd staal, dat, geduldig, in afwachting 
van de bouw van de nieuwe cruise terminal, ondersteboven aan het Noorderterras 
hangt. Alsof het niet zeker weet of het dit wel ziet zitten. Dit is het dan: Alvast, 
onder het terras. Het tekent de lijn uit die de nieuwe structuur van de terminal in 
de toekomst zal trekken, in de lucht dan wel. 

De reling hangt aan twee metalen staven, die in de onderkant van het 
Noorderterras haken, als twee overgrote wandelstokken. De balustrade, dat in ‘het 
echte leven’ als barrière of versperring optreedt, is ook een steun en toeverlaat, 
een bescherming. Maar nu tekent het de stroom reizigers af die gaan en komen 
gaat. 

Eens de tweede fase aangevangen, gaat de reling op in de nieuwe architectuur 
van het transferium: het zal zichtbaar zijn, doch niet meer autonoom, want het 
wordt bijna helemaal opgeslorpt door de nieuwe, iconische structuur. Maar 
dankzij het chroom blijft het zichtbaar, als een metalen slakkenspoor, een 
glimmend aandenken aan fase 1, toen het nog vrij hing, in de lucht, toen het nog 
richtingaanwijzer was voor fase 2. Het verliest zijn functie niet, maar werkt, eerder 
stuttend, op een andere manier.   

De twee koppelelementen, waar de reling aan heeft gehangen, worden, ter 
gelegenheid van de opening van de terminal, symbolisch meegegeven met het 
eerste schip dat er aanmeert. Ze zullen, bevrijd, hun reis in de wereld verderzetten.   

Verandering is onvermijdelijk. De historische gebouwen van het Steen en de 
omringende elementen worden vandaag herschikt, aangepast, uitgebreid, naar 
hedendaagse normen, noden en verwachtingen, met optimisme voor de toekomst. 
Dit gebeurde ook in het verleden. Het huidige project wordt zeker niet de laatste 
keer. 

Het tweede deel van het kunstwerk in dit project is ook een architectonische 
ingreep, met een speciale (non)functie: het is een vertakking dat lijkt op de 
sporen van een nieuwe, nog te verschijnen loods, dat uitspringt van de bestaande 
beschermde hangars 22 en 23. Het is een weerspiegelend signaal, schuin, en 
opgeheven, dat even lijkt te rusten in de tijd, zoals een dirigent die, als bij opmaat 
voor de toekomst, even met zijn baton pauzeert. eerste onderzoekstekeningen

ALVAST
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DWARS DOOR HET STEEN

LANGSSNEDE

Een logische positionering van de verschillende programma’s zorgen samen met 
een weldoordachte routing voor een maximale beleving van de bouwgeschiedenis 
van het monument. 

Een reeks van nauwgezette interventies zoals het omvormen van ramen tot deuren, 
de introductie van de vlonder, de overkapping van de koer, de symbiose met 
het transferium de positionering van liften zorgen ervoor dat het gebouw in zijn 
volledige glorie ontsloten wordt. 

Respect voor het monument staat hierin centraal, alle ingrepen zijn reversibel van 
aard en hebben een sobere hedendaagse uitstraling.

De lantaarn en het transferium verankeren het Steen in zijn omliggende publieke 
ruimte en geven een sterke identiteit aan de nieuwe invulling. De voorgestelde 
kunstinterventie reageert gericht op de fasering van de bouw en evoceert een 
voorbode voor wat komen zal. 
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HET TRANSFERIUM EN HET DOORZICHT VAN STAD NAAR STROOM



DUURZAAM ERFGOED

Duurzaam erfgoed bestaat erin een geschikt programma vinden zodat een gebouw 
in gebruik kan blijven en de toegang verzekerd blijft voor de volgende generaties.
We verlengen hiermee de levensduur van het gebouw. Zo wordt duurzaamheid 
naast enkel een energetisch aspect ook sociaal, economisch en ecologisch. 

Om nu de duurzaamheid van een historisch gebouw in kaart te brengen en te 
kunnen vergelijken met andere gebouwen, grijpen we naar het DuMo-profiel wat 
NIBE ontwikkelde. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) 
onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het driehoeksvlak van milieu, gezondheid en 
bouwen/beheren en zijn in België vooral bekend om zijn milieuclassificatie van 
bouwmaterialen. 

Het DuMo profiel maakt de combinatie tussen het behoud of verbetering van de 
cultuurhistorische waarden en monumentenzorg (Mo-waarde) met de verbetering 
van de duurzaamheid (Du-waarde) wat het energie, water en materiaalverbruik van 
het gebouw inhoudt. 
Op basis van een eerste schatting van de DuMo-waarde vermoeden we dat de 
huidige situatie een klasse F behaalt. Het is de ambitie van het ontwerpteam om 
minimaal te streven naar een klasse C en bij voorkeur hoger. Tijdens het verdere 
ontwerpproces wordt dit verder gekwantificeerd. 

De voorgestelde ingrepen zorgen ervoor dat de cultuurhistorische waarde van het 
gebouw minstens behouden blijft en zelfs verbeterd wordt door de ingrepen van 
de restauratie. De Du-waarde wordt waar mogelijk sterk verbeterd. Hierbij wordt 
ook steeds aandacht geschonken aan duurzaam materiaalgebruik met een lage 
onderhoudsfrequentie

Ingrepen tot verbetering in Mo-waarde

1. Behoud van monumentale waarde gebouw door verschillende restauratieve 
ingrepen

2. Conserveren van waardevolle ruimtes en maar ook ter beschikking stellen 
van publiek door belevingsparcours. Nieuwe technische installaties worden ook 
onzichtbaar geïntegreerd in de zwevende vloer.

3. Gebouw wordt zo continu mogelijk in gebruik genomen door de realisatie van 
synergiën tussen verschillende functies van ruimtes. 

Ingrepen tot verbetering in Du-waarde

1.Vergroten van de compactheid van het steen van 2.6m naar 3.1m door 
overkapping van de binnenkoer. 

2. Beperken warmteverliezen, verhogen van oppervlaktetemperaturen en 
verbeteren luchtdichtheid: 
- Isoleren plafond keldervloeren;
- Isoleren van alle daken aan de buitenzijde;
- Voorzien van voorzetramen in de oudste delen van het Steen;
- Vervangen van beglazing in schrijnwerk van het deel van de jaren 60 met 
isolerende beglazing;
- Lantaarn en daklichten voorzien van isolerende beglazing;
- Tochtborstels en kierdichting voorzien op alle opengaande delen van het 
buitenschrijnwerk.

3. Aandacht schenken aan daglichttoetreding
- Lantaarn voorzien van beglazing met zeer hoge daglichttransmissie (LTA 80%);
- Daklichten belevingsparcours voorzien van beglazing met goede 
daglichttransmissie in combinatie met zonwerende eigenschappen;
- Onderzoek naar daglichttoetreding kantoren nog uit te voeren en indien nodig 
optimaliseren.

4. Aandacht voor vermijden van oververhitting 
- Toepassing van binnenscreens op nodige plaatsen; 
- Beschikbaar houden van thermische massa van gebouw; 
- Comfortverbetering door openen van ramen door personeel;
- Tijdens verder ontwerpproces thermodynamische simulaties uitvoeren om 
binnen comfort in kaart te brengen & te optimaliseren.

5. Gebruik van duurzame materialen met weinig onderhoud:
- Staal voor het schrijnwerk van de lantaarn en het transferium. Het betreft hier 
een duurzaam materiaal met een technische levensduur van 100 jaar en heeft de 
mogelijk tot slanke profileringen en dus weinig materiaalgebruik. Het materiaal 
kan bij einde levensduur tor 87% gerecycleerd en 12% herbruikt worden; 
- Duurzame en degelijke vloerbekleding (platines en cementbetegeling)
 
6. Gebruik duurzame technische installaties
Wat betreft de ingrepen voor de technische installatie is het niet het doel om een 
slecht geïsoleerd gebouw vol te steken met technische installaties om continu 
een aangenaam binnenklimaat te verkrijgen, maar om de logica van het gebouw 
in beschouwing te nemen bij het toekennen van de functies aan verschillende 
ruimtes en een aangepaste klimatisatie te voorzien. Het bekomen van een gezond 
binnenklimaat door het ventileren van de ruimtes blijft wel een streefdoel. De 
integratie van technieken en ventilatie is dusdanig dat er niets zichtbaar is en 
historische waarde niet wordt aangetast. 
- Hergebruik hemelwater voor sanitair; 
- Duurzame nieuwe stookinstallatie met mogelijkheid tot aansluiting op het 
stadverwarmingsnet (nieuwe installatie is terugverdiend binnen 5 jaar);
- Warmteafgifte door optimaal hergebruik van bestaande radiatoren; 
- Mechanische ventilatie met warmterecuperatie zorgt voor gezond binnenklimaat;
- Energiezuinige verlichting in gebouw en voor buitenverlichting; 
- Energiezuinige lift;
- Gebruiksvriendelijke regelingen;
- Toepassing van hernieuwbare energie door gebruik PV-panelen op hellende 
daken van aangrenzende loodsen om elektriciteitsverbruik te verminderen.

7.Duurzaam gebouwgebruik na de werken door gebouwgebruikers te informeren 
hoe ze het gebouw duurzaam kunnen gebruiken



Bij het organiseren van het gevraagde programma vertrekken we vanuit de logica 
van het gebouw om aan verschillende ruimtes een aangepaste klimatisatie 
te voorzien. We streven er naar om met een goede ventilatie een gezond 
binnenklimaat te realiseren. De technische installaties worden onzichtbaar 
geïntegreerd, zodat de monumentwaarde niet wordt aangetast. 

Ventilatie

Het realiseren van een gezond binnenklimaat met de juiste relatieve vochtigheid 
is een belangrijk streefdoel wat we in alle ruimtes wensen te realiseren. We 
kiezen voor een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem met warmtewiel 
waarbij ten alle tijde de nodige verse lucht beschikbaar is. Ook de nodige 
luchtdichtingsmaatregelen worden genomen om het systeem performant te laten 
werken. 

Er is een grondige studie nodig van de bestaande vloer- en wandpakketten om 
doordacht de kanaaltracés te integreren. In het belevingsparcours wordt de 
ventialtie mee in de vlonder ingebouwd zodat er geen perforaties nodig zijn. 

Elektriciteit

De gevraagde voorzieningen zullen gerealiseerd worden met aandacht voor 
maximale flexibiliteit en gebruiksgemak
Alle wettelijk verplichte verlichtingen zullen voorzien worden (evacuatieverlichting, 
noodverlichting, branddetectie installatie)
Energiezuinige verlichting in gebouw (1.5W/m².100lux ) en voor buitenverlichting 
(80lm/W) door toepassing van LED verlichting en een inplanting en aansturing 
van de armaturen (bewingssensoren, lichtmeetcellen). Hierbij zullen tijdens 
verdere ontwerpfases de nodige simulaties uitgevoerd worden. 

Hernieuwbare energie

Als bouwteam onderschrijven we sterk de principes van de Trias Energetica en 
willen we ook streven naar het implementeren van hernieuwbare energie om 
de milieu impact van het gebouw laag te houden, zelfs bij erfgoed. Gezien het 
energieprofiel van het gebouw, zal deze het meeste gebaat zijn met PV-panelen. 
De monumentwaarde van het gebouw, en de beschikbare dakoppervlakte laten 
deze ingreep niet toe of met onvoldoende rendement. 
Er is echter een mogelijkheid om te plaatsing van deze panelen op de 
naastliggende hangar 22-23 te onderzoeken. Technisch heeft deze zone de ideale 
randvoorwaardes (goede orientatie en geen beschaduwing).  De historische 
hangars worden zo mogelijks de stroomleveranciers vqn de kaaien.

Regenwaterrecuperatie

Gezien de schaal van de werken is het een logische ingreep om de sanitaire 
toestellen in het gebouw aan te sluiten op een regenwaterrecuperatiesysteem. 
Opnieuw spreken we hier van een economische duurzaamheid en een logische 
maatregel welke zeer snel terugverdiend is en van grote impact is voor het 
reduceren van het waterverbruik in het gebouw. De regenwatertank voorzien 
we in de kelder onder kadeniveau, sanitaire toestellen voorzien we van 
regenwaterrecuperatie. 

Verwarming

We vervangen  de huidige verouderde stookinstallatie door een condenserende 
ketel. De installatiekost voor de plaatsing van de nieuwe ketel zal, gezien de 
huidige energieverslindende installatie zeer snel terugverdiend zijn. Bijgevolg is 
dit ook een logische economische investering in de overbruggingsperiode naart 
de aansluiting op het nieuwe stadsverwarmingsnet.

De nieuwe collectoren voorzien we met de mogelijkheid om aan te kunnen sluiten 
op het stadsverwarmingsnet. Bij de omschakeling zijn er geen ingrijpende werken 
meer nodig in het monument. 

Het huidige leidingennet zal grondig gereviseerd en geëvalueerd worden. We 
kijken na of recuperatie mogelijk is. Daar waar het leidingennet in goede staat zijn, 
zal dit behouden blijven. Nieuwe leidingen zullen onzichtbaar ingewerkt worden. 

Bestaande radiatoren worden daar waar mogelijk optimaal hergebruikt, waardoor 
het huidige uitzicht zoveel mogelijk behouden blijft. Daar waar de radiatoren tekort 
schieten zullen er nieuwe lage temperatuurconvectoren voorzien worden, waar zeer 
veel aandacht aan de integratie in de ruimte wordt geschonken. 

SYSTEEMKEUZE



VISIE SCHELDEKAAIEN
EEN HOOGWAARDIGE STEDELIJKE RUIMTE MET ERFGOEDWAARDE

Het Steen is een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste gebouw dat op 
de kaaien staat. Het gebouw vertelt zijn eigen geschiedenis en de ingrijpende 
stedenbouwkundige transformaties die de stad het afgelopen millennium 
onderging. Het neemt een belangrijke plek in het collectief geheugen van de 
Antwerpenaar. 
We gaan voorzichtig om met het Steen, en willen dit ook doen met de stedelijke 
ruimte van de kaaien. Geen avant-garde, maar een secuur selecteren van wat 
belangrijk is en wat niet, en daarop verder werken. 

Beschermd Monument Burchtzone

De Antwerpse burchtzone werd in 2010 beschermd als archeologisch monument 
(OA003610) en vormt de kern van waaruit de huidige stad zich ontwikkeld 
heeft. Zonder enige twijfel bevindt zich in deze zone een zéér goed bewaarde 
en complexe gelaagdheid met informatie die betrekking heeft op de menselijke 
aanwezigheid tijdens de Steentijden, op de Romeinse periode van Antwerpen, de 
vroegmiddeleeuwse periode, de 9de- en 10de-eeuwse handelsstad, de aanleg van 
de eerste versterking rond deze stad, de vorming van de eigenlijke burchtzone én 
de verdere materiële en immateriële evolutie van deze plaats tot op heden.

Ondergronds is echter zowat de volledige burchtmuur aanwezig en reikt hij 
plaatselijk tot 8 meter diep onder het huidige straatniveau. Vandaag zijn het Steen, 
de Burchtmuur, het stratenpatroon en het archeologisch bodemarchief de enige 
getuigen van deze middeleeuwse versterking.

Het agentschap Onroerend Erfgoed stelt als beginsel dat het behoud in situ 
primeert en dat archeologische resten onaangeroerd in de ondergrond blijven. 
Maar misschien is er meer mogelijk:

Een betekenisvolle Archeologische site onder Hangar 22-23

In de ondergrond onder Hangar XX ligt een kans om de oudste fundamenten 
van de Burchtstad, met onder andere de Sint Walburgiskerk, open te leggen en 
daarmee publiek te ontsluiten. De fundamenten liggen op geringe diepte onder 
het huidige maaiveld. De Hangars zetten we in als natuurlijke beschutting tegen 
de weersomstandigheden. De archeologische site is een sterk complementair 
buitenprogramma aan het bezoekersonthaal in het Steen. Het beschermde hekwerk 
van de Hangars wordt behouden als afscherming van de archeologische relicten. 
Buiten de perimeter van Hangar 22-23 krijgen de oorspronkelijke footprints van de 
vroegere bouwvelden van de oude Burchtzone een verbijzonderde materialisatie. 
De schaal van de Burchtstad wordt hiermee opnieuw leesbaar in het openbaar 
domein.



VISIE SCHELDEKAAIEN
BELEVING VAN DE RIVIER

Bladerdak

In historische foto’s hebben we gemerkt dat de zilverlindes van het Steenplein 
initieel gesnoeid werden om een horizontaal bladerdek te bekomen. Bij een groot 
aantal bomen zijn de oorspronkelijke snoeiacties nog waarneembaar. In ons 
voorstel herstellen we de horizontaliteit van het bladerdek. De kruinen van de 
bomen zullen samen een prachtig groene beschutting tegen de zon vormen en de 
hortizontaliteit van het kadelandschap versterken.
Op het steenplein voorzien we zitmeubilair uit de straatmeubilaris van de Stad; een 
zalige plek om van het weids perspectief te genieten. Linkeroever wordt hiermee 
visueel sterker betrokken bij de Stad.

Van en naar de Suikerrui

In ons voorstel laten we de materialisatie van de Suikerrui doorlopen tot aan het 
nieuwe Steenplein. Dit deel van Suikerrui is opgevat als een overrijdbaar plein. 
Positionering van stoplichten vraagt bijzondere aandacht voor de veiligheid. We 
gaan graag in overleg met de dienst mobiliteit van de stad voor de beste inrichting 
van de oversteekplaats. Het open karakter van het Steenplein, zorgt ervoor dat de 
passant reeds vanop de Suikerrui de Schelde ervaart.

Weghalen van visuele barrieres

Vandaag hinderen tal van constructies, pancartes en onoordeelkundig geplaatste 
signalisaties de meest fundamentele ervaring van de Schelde: het open en weidse 
uitzicht. 
De bruggen naar de pontons hebben vandaag een zeer forse vakwerkstructuur 
die het doorzicht naar het water belemmeren. Mogelijks kunnen de bruggen op 
termijn vervangen worden door nieuwe bruggen waarvan een driedimensionale 
vakwerkstructuur aan de onderzijde van de brug is gemonteerd. De wandeling naar 
het ponton wordt een stuk aangenamer en het doorzicht naar het water wordt sterk 
verbeterd.



VISIE SCHELDEKAAIEN
INTEGRATIE VAN DE MOBIELE WATERKERING

Het Steen kan als gebouw geen onderdeel worden van de verhoogde waterkering, 
we hebben dit uitvoerig onderzocht. Een ingebouwde waterkering kan immers niet 
aansluiten op een mobiele waterkering buiten het gebouw. Een vaste verhoogde 
waterkering die aansluit op het Steen betekent een aanzienlijke belemmering voor 
het doorzicht naar de Schelde. 

De noodzakelijke 80cm-hoge opstand in het geval van een mobiele waterkering 
hebben we geïntegreerd in een ‘opdikking’ van de blauwe steen. We maken 
geen muurtje van 80 cm hoog, maar een 10m brede plaat van 80 cm hoog. 
De ophoging wordt podium; een echte boardwalk. In de dikte van deze plaat 
integreren we hellingen en trappen. De opgedikte blauwe steen vormt geen visuele 
barrière naar het water. 
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VISIE SCHELDEKAAIEN
MOBILITEIT

Zachte weggebruikers

Praktisch alle stedelijke vervoersmodi komen samen op de Kaaien. Bijkomend 
is er recreatief verkeer met koetsen, toeristentreintjes, segways, rollerblades, 
monowheels, etc. Het is van belang dat het recreatief verkeer veilig afgewikkeld 
kan worden en geen hinder vormt voor de toekomstige tramlijn. 
Het 4 m brede fietspad is een schitterende loper in de lang richting van de kaaien. 
We stellen voor om het volledige kaailandschap drempelloos uit te voeren, zodat 
je als fietser heel soepel een ommetje kan rijden langs het water. 

Tram

In het Masterplan Scheldekaaien is een nieuwe tramlijn voorzien langs de kaaien; 
tram- en gemotoriseerd verkeer worden volgens de Masterplannota gemengd.  In 
de projectdefinitie merken we dat de tram in een aparte bedding zou komen te 
liggen. Beide opties zijn legio. Als de tram in een aparte bedding zou komen te 
liggen, stellen we voor om ter hoogte van het Steenplein, de tram effectief over het 
plein te laten rijden, waarbij de rails in het vlak van het plein worden gerealiseerd.

Bus

We stellen een nieuwe buslus voor ter hoogte van het gebouw van 
het Noorderterras. Hiermee vermijden we dat bussen al te dicht het 
voetgangersgebied binnenrijden. Er is een gote complementariteit met het 
evenementenplein aan het Loodswezen.
Aan het restaurant van het zuiderterras zou een gelijkaardige buslus kunnen 
worden voorzien. 

Auto’s en parkeren

Kortparkeren langs de Ernest Van Dijckkaai voorzien we aan de kant van de 
bebouwing, zodat we de weidsheid van de kaderuimte maximaliseren en zo ver 
mogelijk doorzetten. Aan de zijde van het water is plaats gereserveerd voor taxi’s, 
en lokaal laden en lossen ter hoogte van het Steen.
We gaan ervan uit dat de geplande ondergrondse garages voldoende groot zijn om 
het langparkeren op te vangen.



VISIE SCHELDEKAAIEN
EEN LEVENDIGE UITWAAIPLEK

De obstakelvrije aanleg maakt de kaairuimte integraal toegankelijk. Het open 
en weids perspectief contrasteren sterk met het weefsel van de historische 
binnenstad. In ons ontwerp laten we de historische footprint van de Burchtzone 
doorzinderen waardoor we de gelaagdheid van de plek afleesbaar maken. 
De herbestemming van het Steen is samen met het opengewerkte Steenplein 
een sterke katalysator om de vlakte van de Kaaien te laten uitgroeien tot een 
schitterende uitwaaiplek van de Stad. 

Kleinschalige horeca-kiosken kunnen een attractieve meerwaarde vormen voor de 
Kaaien. Mogelijks kunnen bestaande gebouwtjes en of structuren hiervoor worden 
herbestemd.

In het brughoofd van het Zuiderterras zou de opslagruimte van de Stadsdiensten 
plaats kunnen maken voor horeca. De Flandriakiosk zou herbestemd kunnen 
worden tot uitleenpunt voor fietsen, rollerblades en segways. 

De Céphée is een buitenbeentje; donker, lang, hoog en moeilijk te verplaatsen. 
Eigenlijk verhuist de Céphée best mee naar het nieuw geplande Maritiem 
Museum. Als deze verhuisoperatie te complex wordt, stellen we een kortere 
verplaatsing voor onder de Hangars 20-21; loodrecht op de Schelde, ter hoogte 
van de bestaande Cruiseterminal. 

En misschien wordt de Céphée ooit nog het beste ijssalon van ’t Stad. 


