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Het algemene idee van het project, om een publieke 
parking om te vormen tot een publieke ruimte, betekent 
een paradigmaverschuiving; een paradigmaverschuiving 
waar Antwerpen met z’n stadsontwikkeling al een tijdje 
mee bezig is; van een focus op privaat autoverkeer naar een 
focus op kwalitatieve publieke plekken; van infrastructuur 
naar publieke ruimte. De uitzonderlijke schaal van deze 
stedelijke leegte zorgt voor een unieke monumentale 
ruimtelijke ervaring. Weinig steden hebben het geluk om 
nog zo’n grootschalig nieuw publieke ruimteproject te 
kunnen opstarten, zo dicht bij het stadscentrum. Dit is een 
uitzonderlijke kans, een bijzondere potentie, waar elke 
dichtbebouwde Europese stad jaloers op is. Het is een 
kans om de levens- en omgevingskwaliteit in de stad te 
verbeteren en om intelligente oplossingen voor de huidige 
en toekomstige uitdagingen van de klimaatsverandering te 
integreren. Deze kans moet met beide handen gegrepen 
worden en vertaald worden in een ambitieus project. 

De Gedempte Zuiderdokken vormen een uitzonderlijke plek 
in de historische stad Antwerpen. Doorheen de tijd heeft 
deze plek zich telkens opnieuw getransformeerd om de 
historische context van Antwerpen en zijn noden tegemoet 
te komen. De omgeving van de Zuiderdokken heeft drie grote 
transformaties ondergaan; van een laat 16e eeuwse citadel 
gebouwd in de open ruimte ten zuiden van het stadscentrum 
tot een kleine goederenhaven bestaande uit drie dokken 
temidden van een 19e eeuwse stadsuitbreiding tot een grote 
centrumparking bovenop de gedempte dokken. 
Rond 1570 werd de citadel gebouwd en deze bleef hier meer 
dan 300 jaar staan. In 1874 werd gestart met de bouw van de 
dokken en minder dan 100 jaar later werden deze gedempt. 
De dokken werden gebruikt als een kleine goederenhaven 
door een sluis afgesloten van de getijden van de Schelde. Het 
19e eeuwse masterplan voor de uitbreiding van de Zuidwijk 
was op maat gemaakt van deze dokken en de inpassing 
ervan in het omgevende gemengde stadsweefsel. De dokken 
waren een sterk staaltje ingenieurswerk omgeven door 

opslagmagezijnen, nijverheid, cafés, pompgebouwen,… waar 
boten goederen in een constante stroom kwamen laden en 
lossen. Historische foto’s en tekeningen kunnen enkel een 
idee geven van de levendigheid die in die tijd rond de dokken 
heerste. Na hun betekenis en functie verloren te hebben 
werden de dokken simpelweg opgevuld met zand. Dit zorgde 
voor de volgende transformatie en vanaf dan werd deze 
plek ‘de gedempte Zuiderdokken’. De historische leegte van 
de dokken wordt nog opgeroepen door de prachtige gevels 
die de Zuiderdokken aflijnen. Tijdens de jaren 70 werd deze 
leegte opnieuw ingezet om te voldoen aan de heersende 
noden van de stad, ditmaal als een gigantische parking 
vlak bij het centrum. Nu meer dan 30 jaar al neemt het 
parkeren de plek in van deze potentiële publieke ruimte. De 
ontwerpwedstrijd voor de Zuiderdokken is een gedurfde en 
ambitieuze onderneming, die de ruimte, nu ingenomen door 
auto’s, teruggeeft aan de inwoners van Antwerpen. Het kan 
een groene en open plek worden die aan de noden van de 
dicht bebouwde wijken in de omgeving voldoet. Een verblijfs-, 

ontmoetings- en ontspanningsplek in het hart van de stad. 
Van infrastructuur naar publieke ruimte.
Het is de ambitie van het ontwerpteam om de Zuiderdokken 
een duidelijke betekenis te geven op verschillende schalen. 
De nieuwe Zuiderdokken moeten een unieke plek worden 
die de vergelijking kan doorstaan met andere internationale 
voorbeelden met een hoge ambitie op het vlak van ontwerp, 
gebruik en klimaatadaptatie; een attractie voor Antwerpen 
en België. Een publieke ruimte die zich inschrijft in de 
historische context en tegelijkertijd een nieuw complement 
vormt voor het levendige publieke ruimte-netwerk van 
Antwerpen. De schaal en monumentaliteit zorgt ervoor dat 
dit een bijzondere plek in de stad kan worden. Tenslotte 
moeten de nieuwe Zuiderdokken zich als een puzzelstuk 
inpassen in het omgevende stadsweefsel en tegemoet komen 
aan de vraag van de buren naar meer open en recreatieve 
ruimte en groen. Het zijn immers deze buren die in de 
toekomst de meest intensieve gebruikers zullen worden van 
deze nieuwe publieke ruimte. 

1. ONTWERPSTRATEGIE

EEN UITGELEZEN KANSGESCHIEDENIS EN TOEKOMST



Antwerpen draagt stadsvernieuwing hoog in het vaandel en 
dit wordt reeds zichtbaar gemaakt door vele nieuwe projecten 
en opgewaardeerde wijken. De kwaliteit van publieke ruimte 
staat hoog op de stadsagenda. Verschillende publieke 
ruimteprojecten zijn reeds gerealiseerd en andere staan op 
de planning. In de toekomst zal dit leiden tot een kwalitatief 
netwerk van grote pleinen en parken verspreid in en rond 
het stadscentrum: de centrumpleinen (Groenplaats, Grote 
Markt), het stadspark, Park Spoor Noord, het Theaterplein, 
Sint-Jansplein, de Rooseveltplaats,… Onmiddellijk 
aansluitend op de Zuiderdokken zal binnenkort het park van 
de woonwijk Nieuw Zuid aangezet worden. Last but not least 
is er het project voor de heraanleg van de Scheldekaaien over 
de volledige lengte van de oever ter hoogte van de stad. Dit 
grootschalige project zal een belangrijke injectie van open en 
groene ruimte voor de stad betekenen. 
Wat is dan de identiteit van de Zuiderdokken in dit netwerk 
van publieke ruimte en welke complementaire rol kunnen 

ze spelen? Wat locatie en programma betreft zouden we 
aan een plein kunnen denken. Maar wat schaal en vraag 
naar groen betreft sluit het veel meer aan bij de parken van 
Antwerpen. Het is deze spanning tussen park en plein die 
centraal staat in de zoektocht naar een identiteit voor de 
nieuwe Zuiderdokken.
De voormalige dokken hebben de schaal en potentie om 
een nieuw groene, publieke binnentuin te worden voor 
Antwerpen. Groener dan een plein, maar stedelijker dan een 
park. De bomenrij die vandaag bijna de hele site omrand 
is een krachtig element dat schaal en definitie geeft, maar 
ook bescherming en beschutting. In dit ontwerp wordt de 
bomenrij afgewerkt, aangevuld en benadrukt als het centrale 
structurerende element. Meer dan een lijn of een rand moet 
het een plek worden. De plek die alle andere elementen 
aan elkaar bindt; de centrale identiteit van de nieuwe 
Zuiderdokken die ervoor zorgt dat deze een plek krijgen in de 
mental map van de Antwerpenaar.

Als we uitzoomen op de kaart van Antwerpen, merken 
we een onderliggend systeem van, schijnbaar willekeurig 
verspreide, secundaire publieke plekken verbonden door een 
netwerk van straten. Deze ontdekkingstocht van pleintjes, 
hoekpleinen, straatverbredingen is volgens ons typisch 
Antwerps en een grote kwaliteit. Als een zenuwstelsel 
verbindt het de Antwerpenaren. De historische stad heeft 
een sterke identiteit met smalle kronkelende straten 
en toevallige plekken die ontstaan op de ontmoeting 
ervan of op plaatselijke verbredingen. In de 19e eeuwse 
uitbreidingswijken vinden we gelijkaardige ingrediënten 
terug, maar op een meer geplande manier. Het plan van 
de Zuidwijk is gebaseerd op een systeem van straten als 
assen die plekken en pleinen op de kruispunten verbinden. 
Dit secundaire netwerk maakt het wandelen door de stad 
aangenaam en interessant. Het zorgt ervoor dat grote 
afstanden tussen twee punten psychologisch verkort worden 
en nodigt uit tot het verkennen van de stad.

De Zuiderdokken liggen op de overgang tussen de historische 

stad en de 19e eeuwse uitbreiding ervan en sluiten dus aan 

op dit secundaire netwerk. De Zuiderdokken zullen ook de 

oude stad verbinden met de stadswijk Nieuw Zuid die volop in 

ontwikkeling is. Deze verbinding is van cruciaal belang voor 

het succes van de nieuwe gemengde wijk. Met dit project 

willen de 800 meter lange wandeling over de Zuiderdokken 

een aangename en interessante ervaring maken. Op 4 

strategische plekken verbreden we de straten tot kleine 

pleinen of plazas zoals wij ze genoemd hebben. Deze plazas 

vullen het netwerk van de knopen in het zenuwstelsel aan. 

De plazas verankeren de grote ruimte van de Zuiderdokken 

in z’n omgeving. Ze reageren op de onmiddellijke context en 

gebruiken de kiemen van activiteit die reeds aanwezig zijn om 

zo elk hun eigen identiteit uit te bouwen.

1.1 INLEIDING

EEN UNIEKE ERVARING IN ANTWERPEN

Stadspark

Park Spoor Noord

Bonapartedok Eilandje

Scheldekaaien

Museum voor Schone Kunsten

Urban plaza

Lambermontplaats

Halfmaan pleintje

MUHKA

Kloosterstraat

Hoofdstraat Nieuw Zuid

Wijkpark Nieuw Zuid

Konijnenweiwijkpark Nieuw Zuid

Droogdokkenpark

EEN UNIEKE ERVARING IN ANTWERPEN  GEÏNTEGREERD IN HET NETWERK VAN DE STAD





Twee belangrijke grenzen bepalen de schaal van 
Zuiderdokken vandaag. Enerzijds de historische gevels 
die vandaag deze stedelijke leegte aflijnen. Anderzijds de 
bomenrij die vandaag ‘de binnenkant’ en ‘de buitenkant’ 
van elkaar scheidt. Het is de ambitie van dit project om deze 
bomenrij te vervolledigen, aan te vullen, te versterken en zo 
te laten uitgroeien tot het centrale structurerende element 
van de nieuwe Zuiderdokken. Geen grens meer tussen 
binnenkant en buitenkant, maar een ruimte en verblijfsplek 
op zich die de binnenkant met de buitenkant verbindt, maar 
beide ook een heldere afbakening geeft.
De meeste bestaande bomen kunnen behouden blijven 
en worden opgenomen in de bomenring. De bestaande 
bomenrij wordt verdubbeld met een tweede rij bomen. Op 
verschillende plekken verbreed de bomenring plaatselijk 
zelfs tot 3 of 4 rijen. De bomenring is het verbindende 
element in het ontwerp. De bomenring is meer dan een 
bomenrij of –grens. Het is een actieve ruimte, vol met 
ontmoetingsplekken en activiteiten. Bijna alle recreatieve 
programma’s worden verbonden door de bomenring. Van 
onder de bomen kan je zien wat er gebeurt in de groene 
binnentuin en in de stadsrand. De kruinen van de bomen 
creëren een continu dak dat plaats biedt aan contrasterende 
activiteiten, zoals zitten en rusten, sporten en activiteiten, 
spelen en genieten. Een centrale ontmoetingsplek in de 
aangename schaduw van 600 bomen.

Op de strategische plekken waar de Zuiderdokken in relatie 
gaan met de rest van de stad creëren we speciale plekken. 
Deze vormen de overgang tussen de grote ruimte van de 
Zuiderdokken en de rest van het stadsweefsel. Langs de twee 
lange kanten van de Zuiderdokken voegen we 4 plazas toe, 
op de twee korte koppen voorzien we twee toegangszones.
De plazas hebben elk hun eigen identiteit en refereren 
in schaal naar de andere knopen in het zenuwstelsel van 
secundaire publieke ruimtes in Antwerpen. Ze passen zich 
in in dit netwerk. De plazas gaan in interactie met hun 
onmiddellijke omgeving en bouwen verder op de bestaande 
kwaliteiten en activiteiten van de plekken in de rand van de 
Zuiderdokken. Tegelijkertijd duwen ze zichzelf naar voren in 
de centrale open ruimte van de Zuiderdokken. Zo ontstaat 
er meer interactie tussen het centrale deel en de rand. Dit 
wordt ook benadrukt doordat de continue groene bomenrand 
onderbroken wordt in z’n rechte lijn door de rand van de 
plazas te volgen. Elke plaza haalt een eigen identiteit uit de 
locatie, de omgevende context, het specifieke programma en 
de daaruitvolgende vormgeving. 
De toegangszones vormen de overgang tussen de 
Zuiderdokken en de historische stad aan de ene kant 
en de nieuwe stadsuitbreiding aan de andere. Op deze 
koppen duwen we de bomenrij helemaal tot op de rand 
van de Zuiderdokken aan de Scheldestraat en de Van 
der Sweepstraat. Op deze manier worden de nieuwe 
Zuiderdokken echt een bemiddellaar tussen de oude en 
de nieuwe stad. De toegangszones, samen met een reeks 
bijhorende programma-elementen, bevinden zich in de 
ruimte die gedefinieerd wordt door de bomenrand te 
verdikken tot een raster van 4 bomenrijen.

Aan de binnenkant van de bomenring, ontdekken we de 
nieuwe groene binnentuin van Antwerpen. We noemen dit de 
binnentuin omwille van z’n schaal, vorm en rand. De ruimte 
heeft het gevoel van een binnentuin door de omgevende 
continue bomenrij en de historische gevels erachter. De 
bomenring werkt als een filter tussen het stedelijke leven 
aan de buitenkant en deze groene binnenkant met een heel 
eigen karakter. 
De bestaande bomenrij verleent de Zuiderdokken vandaag 
een bepaalde monumentaliteit. Dit is het best zichtbaar 
als je aan de binnenkant staat aan een kant van de dokken 
en naar de andere kant kijkt. Deze monumentaliteit willen 
we niet alleen bewaren, maar ook versterken en verder in 
scene zetten. Anderzijds gaan we de lange rechte lijnen ook 
onderbreken, door ze om te buigen rond de plazas of door 
plaatselijke verdikkingen van de bomenrijen. Zo introduceren 
we een tweede schaal in de binnentuin. De binnentuin wordt 
smaller ter hoogte van de plazas en zo komt de schaal en 
de historische driedeling van de dokken terug boven drijven. 
De binnenkant van de bomenring wordt verzacht en kleinere 
hoeken en beschutte plekken worden gecreëerd.
De groene binnentuin is één doorlopende open groene 
ruimte, maar wordt tegelijkertijd opgedeeld in 3 verschillende 
zones met een lichtjes andere sfeer en vormgeving. Het 
centrale deel is meer open en mineraal van aard, terwijl 
de noordelijke en de zuidelijke uiteindes meer beschut en 
organisch zijn. 

1.2  CONCEPTEN

VIER PLAZAS EN TWEE TOEGANGSZONES DE BOMENRING DE GROENE BINNENTUIN
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Zicht op de hedendaagse kunsttuin aan het MUHKA

2. DE VIER PLAZAS



2.1  CONCEPT

VIER PLAZAS ZORGEN VOOR DE RELATIE MET 
DE OMGEVENDE WIJKEN EN ACTIVITEITEN

EEN LUXUEUZE STRAATRAND MET EEN HOOG
ABSORPTIEVERMOGEN

De 4 plazas langsheen de lange zijdes van de Zuiderdokken kunnen 
gelezen worden als een voortzetting van het 19e eeuwse plan van 
Theodoor van Bever, nadat de dokken hun oorspronkelijke functie 
verloren hebben en niet meer het centrale element vormen. De 4 plazas 
zijn strategisch gelegen op de kruising van belangrijke stadsassen en 
staan in relatie met de omgevende gebouwen en activiteiten.
Eén van die assen is de verbinding tussen het Museum voor Schone 
Kunsten en het MUHKA. De twee nieuwe plazas op deze as vormen 
stapstenen tussen deze twee kunstmusea. Deze as kan zelfs 
doorgetrokken worden naar de Scheldekaaien, waar de mogelijkheid 
voor een nieuw bouwvolume (bijvoorbeeld als uitbreiding van het 
MUHKA) geboden wordt in het masterplan Scheldekaaien. De tweede 
as is een kaarsrechte as van opeenvolgende plazas, vetrekkend uit de 
wijk buiten de Leien en via de Lambermontplaats helemaal doorlopend 
tot aan de Scheldekaaien. De eerste nieuwe plaza die we op deze as 
toevoegen is een pleintje rond de waterpoort, de tweede staat in relatie 
tot het Fotomuseum. Beide assen lopen door tot aan de Scheldekaaien. 
De ruimte op de Scheldekaaien, tussen deze twee assen wordt in het 

Aangezien we de bestaande bomenrij integreren in ons ontwerp en 
gebruiken als grens tussen de straatrand en de bomenring, zal de 
afstand tussen de gevels rond het plein en de bomen dezelfde blijven 
als vandaag. In het nieuwe ontwerp willen we deze ruimte optimaler ge-
bruiken een grotere eenheid in de straatrand rondom de Zuiderdokken 
creëren.
De lengte van de straten rond de Zuiderdokken bedraagt meer dan 1800 
meter en de afstand tussen de eerste bomenrij en de gevels bedraagt 
overal meer dan 15 meter. Dit betekent dat we meer dan voldoende 
plaats hebben om, tegelijkertijd een comfortabele en aantrekkelijke 
voetgangerszone te maken (minimaal 4 meter continu), maar ook een 
functionele circulatie voor gemotoriseerd verkeer (opnieuw 4 meter 
continu). We hebben nog 2 meter nodig om voldoende afstand te houden 

goedgekeurde definitief ontwerp uitgewerkt als een ‘urban plaza’ 
uitkijkend over de oude sluis. Het is een lokale onderbreking van de 
groene strip tussen de straat en de Scheldekaaien en vormt het perfecte 
eindpunt voor de twee assen in het netwerk van stedelijke plazas.
In Antwerpen roepen namen zoals de Marnixplaats, het pleintje van 
de Lombardenvest of de Paardenmarkt onmiddellijk een beeld op. Het 
zijn levendige plekken met een duidelijke identiteit in het stadsweefsel. 
De 4 plazas in ons plan hebben dezelfde potentie. De kiemen van deze 
identiteit zijn reeds aanwezig. Het plein rond de Waterpoort bijvoorbeeld 
is vandaag reeds een microplek met cafés en restaurants aan de 
stadskant. Het gebouw van de Waterpoort zelf geeft deze plek betekenis 
en oriëntatie. Het enige probleem is dat de poort vandaag geïsoleerd ligt 
op een verkeerseiland.
De plazas krijgen een duidelijk afgelijnde vorm die hun rol als 
bemiddelaar tussen stad en binnentuin benadrukt. Deze vormen 
versnijden de lange straten in kortere stukken en geven ook schaal aan 
de binnentuin.

van de bestaande bomen en om een infiltratiegoot voor het regenwa-
ter van de straatkant te integreren.
Daarmee houden we nog altijd minimaal 5 meter over die kan ingezet 
worden als flexibele zone die vele verschillende functies kan opne-
men, zoals terrasruimte voor de omgevende horeca, zitelementen en 
ander straatmeubilair, open fietsenstalling en autoparkeerplaatsen. 
Ook de hellingen die, van en naar de Scheldestraat leiden vanuit de 
ondergrondse parking worden geïntegreerd in deze flexibele zone. We 
zorgen er ook voor dat deze flexibele zone niet overladen wordt en zo 
een barrière gaat vormen. Door elementen te clusteren en regelmatig 
voldoende grote onderbrekingen te laten zorgen we voor de nodige 
porositeit en maken we dat e flexibele zone gelezen kan worden als 
een onderdeel van de voetgangerszone langsheen de gevels.



DE PARAPLU´S

Op de kruising van de Verviersstraat met de Waalsekaai 
voorzien we een plaza die rekening houdt met de 
bestaande terrasjes en bomen. Op de plaza dachten we 
aan een clustering van overkappingen om deze plek een 
complementair gebruik te geven. De overdekte ruimte 

Op de kruising van de van de Leuvensestraat en de 
Wapenstraat met de Waalsekaai voorzien we een plaza met 
een duidelijke vorm die deze ruimte meer definitie geeft. 
Deze plaza zou kunnen werken als een verlengstuk van het 

kan dienen als shelter bij slecht weer, maar ook voor de 
organisatie van kleine events eronder. Ook het fotomuseum 
zou ervan gebruik kunnen maken voor bijvoorbeeld het 
vertonen van films in openlucht tijdens de zomer.

MUHKA en zo dit museum ook een aanwezigheid geven op 
het plein. We stellen ons een bomengrid voor dat werkt als 
een hedendaagse kunsttuin voor performances of tijdelijke 
installaties.

DE HEDENDAAGSE KUNSTTUIN



De Waterpoort omgeven we door verspreide kleinere bomen, 
zodat het monument niet meer zo alleen staat. De poort 
willen we opnieuw echt als poort tot de binnentuin inzetten, 
daarom benadrukken we de richting van de onderdoorgang. 
Het gebouw zelf zou zowel tijdens de herontwikkeling 

In het verlengde van de Museumstraat, komende vanaf het 
de Leopold de Waelplaats creëren we een rechthoekige 
plaza. De plaza werkt als een satelliet van het Museum voor 
Schone Kunsten. We stellen ons een centraal zitelement 

2.2 DE PLAZAS IN AXO

DE WATERPOORT DE PIËDESTAL

als erna kunnen ingezet worden als het centrale 
informatiecentrum van de Zuiderdokken, met informatie over 
de geschiedenis en de plannen en de mogelijkheid tot een 
goed overzicht vanop het dak.

voor dat kan fungeren als piëdestal voor een sculptuur of als 
podium voor een optreden.



3. DE BOMENRING



De bomenring is het centrale element van de nieuwe Zuiderdokken 
dat de hele ruimte organiseert. Door de bomenrij te verdubbelen 
maken we van een rand een plek. De dubbele bomenrij definieert een 
parcours rondom de Zuiderdokken. Deze wandeling onder de bomen 
kan uitgroeien tot de centrale activiteit van de nieuwe Zuiderdokken, 
‘een rondje Zuiderdokken’. De wandeling wordt geanimeerd door de 
veranderende sferen en door de zichten naar de straatrand en de 
binnentuin.
De verschillende parkgebonden programma’s, zoals speelplekken, 
sportvelden en hondenuitlaatzones worden verspreid langsheen 
de randen van de binnentuin. Ze worden dus allemaal met elkaar 
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Komende vanuit het stadscentrum, vormen de Riemstraat en de 
Kloosterstraat de twee hoofdverbindingen met de Zuiderdokken. 
Beide kruisen de Scheldestraat bij het begin van de Zuiderdokken. 
De Scheldestraat is een ander belangrijke as met de vista tussen de 
Scheldekaaien en de Marnixplaats. De Scheldestraat is een straat met 
belangrijkere verkeersfunctie dan de Vlaamse- en Waalsekaai. Daarom 
kiezen we hier een concept van confrontatie om de overgang vorm 
te geven. De bomenring verdikt tot een grid en toont zichzelf aan de 
Scheldestraat.
Aan de andere kant van de Zuiderdokken doet zich een gelijkaardige 
situatie voor. Aan de beide zijdes van het nieuwe volume dat de 

bestaande sociale woonblok zal vervangen wordt er een verbinding 
gemaakt naar de Nieuw Zuidwijk. Aan de westkant leidt dit naar de 
hoofdstraat van de nieuwe wijk. Aan de oostkant leidt dit naar het nieuw 
wijkpark. De Van der Sweepstraat is de as waar de Zuiderdokken en 
deze verbindingen elkaar ontmoeten. Ook de Van der Sweepstraat heeft 
een iets belangrijkere verkeersfunctie en dus kunnen we ook hier het 
idee van confrontatie toepassen.
Het bomengrid aan beide kanten definieert een toegangszone die 
allerlei functies kan absorberen die bij het toekomen horen, maar vormt 
ook een aangename verblijfs- en recreatieplek.

verbonden door de bomenring en de wandeling onder de bomen. 
De bomenring wordt het centrale verbindende element dat alle 
programma’s met elkaar verbindt en leesbaarheid en oriëntatie biedt.
Van onder de bomen is er ook een visuele en fysieke verbinding met 
de straatrand en de plazas. Rondom de plazas zorgen we ervoor 
dat deze verbinding zo direct en open mogelijk wordt gemaakt. Zo 
benadrukken we de plazas als poorten tot de binnentuin. Langsheen 
de rest van de straatrand worden er kleinere toegangen gecreëerd 
op geregelde afstanden. De wandeling onder de bomen ligt op een 
perfecte afstand om van de historische schoonheid van de gevels 
rondom de Zuiderdokken te genieten.

3.1  CONCEPT

EEN WANDELING ONDER DE BOMEN VERBINDT 
ALLE ACTIVITEITEN

2 TOEGANGSZONES ZOEKEN BINDING MET HET 
HISTORISCHE STADSCENTRUM EN DE NIEUWE 
STADSUITBREIDING



Onder de bomen

In de Van de Sweepstraat zien we de mogelijkheid om in de toekomst 
de tramlijn en tramhaltes te integreren, leidend naar de keerlus op de 
Bolivarplaats. Het laatste stuk van de Waalsekaai, aantakkend op de Van 
der Sweepstraat, stellen we voor om enkel toegankelijk te maken voor 
de bus. Hier voorzien we ook parkeerplaatsen voor bezoekersbussen. 
Onder het bomengrid passen we een van de voetgangerstoegangen tot de 
ondergrondse parking in. Hieraan wordt ook de fietshelling gekoppeld. 
Verder integreren we ook een sportplek die interageert met de bomen.

Op de Vlaamse- en Waalsekaai zien we de geïntegreerde 
toegangshellingen tot de ondergrondse parking. In de Scheldestraat 
integreren we de bushaltes. Onder het bomengrid passen we een van de 
voetgangerstoegangen tot de ondergrondse parking in. Hieraan wordt ook 
de fietshelling gekoppeld. Verder integreren we ook een speelplek die 
interageert met de bomen.

Grote groene ruimte in het midden van de stad

DE NOORDERLIJKE TOEGANGSZONE DE ZUIDELIJKE TOEGANGSZONE



3.2 DE BOMENRING IN AXO

De wandeling onder de bomen verbindt de straatrand met de binnentuin. 
Het parkgerelateerde programma wordt verspreid langsheen de bomenring 
aan de rand van de binnentuin. Dit alles levert een geanimeerde wandeling 
op met een constant veranderende sfeer en nieuwe relaties. Op het eerste 
beeld wordt de bomenring op z’n smalst getoond met enkel een dubbele 
bomenrij en geen programma. Op deze plekken is de relatie tussen de 
straatrand en de binnentuin maximaal. Vanop het terras kan je letterlijk 
zien wat er in de binnentuin gebeurt. Op het tweede beeld wordt er 
een sportactiviteit aan de rand opgehangen. In dit geval een verzonken 
basketveld met een zitrand errond. Er zijn ook zit- en haagelementen 
toegevoegd aan de wandeling onder de bomen die voor mee beschutting 
en intimiteit zorgen. In het derde beeld wordt de bomenring verbreed tot 
4 rijen en onder deze twee extra rijen worden kleinere sportelementen 
ingevoegd. In het laatste beeld wordt een gelijkaardige situatie getoond, 
maar ter hoogte van de centrale binnentuin. Deze verbreding zorgt voor een 
verspringing van de zittrappen en bakent ter hoogte van de wandeling een 
speciale zitplek met overzicht over het plein af.

CONDITIES ROND DE BOMENRING

Activiteiten rond de bomenring



4. DE GROENE BINNENTUIN







LAYOUT /  
WHATS GONNA SHOW

FRANCIS

GROOT EVENEMENT

KLEINE EVENEMENTEN

STADSBREED EVENEMENT

Het centrale gedeelte van de binnentuin vangt het programma voor de 
evenementenruimte op. Dit evenementenplein ligt verlaagd ten opzichte 
van het straatniveau. Het verlaagde, quasi vlakke gedeelte heeft 
ongeveer een afmeting van minstens 70 op 250m. Dit is al heel wat en 
eigenlijk kan dit op de korte kanten nog gemakkelijk uitgebreid worden 
aangezien het niveauverschil hier heel geleidelijk wordt opgelost. 
Ook de ruimte onder de bomen en de straatrand kan bijkomend 
ingezet worden tijdens evenementen voor bijvoorbeeld ticketverkoop, 
eetkraampjes of toiletten. Dit centrale evenementenplein is grotendeels 
verhard om intensief gebruik mogelijk te maken.
Naast dit centrale evenementenplein biedt het ontwerp ook nog andere 
kansen om kleinere events te organiseren. De plazas bieden elk een 
ander decor, elk met hun eigen voorzieningen, maar telkens in een 
meer besloten kader dan het centrale evenmentenplein.
Bij heel grote of stadsbrede evenementen lijkt het ons ook interessant 
om in te zetten op de relatie met de omgevende straten. Bijvoorbeeld via 
de Verviersstraat en Wapenstraat kan een link gemaakt worden met de 
Scheldekaaien en de urban plaza daar. Via de Museumstraat en de twee 
paralle straten ernaast kan er een verbinding gemaakt worden met de 
Leopold de Waelplaats en het Museum voor Schone Kunsten.

DE CENTRALE OPEN BINNENTUIN

De binnentuin is een continue open ruimte gedefinieerd door de 
bomenring errond. Ter hoogte van de plazas versmalt de binnentuin en 
hierdoor wordt deze op een subtiele manier opgedeeld in drie delen met 
lichtjes verschillende sfeer. In het centrale deel van de binnentuin willen 
we een directe relatie creëren tussen de binnentuin en het omgevende 
stadsweefsel, aangezien er ook veel aanleidingen zijn voor uitwisseling 
tussen beide. 
We willen dat de binnentuin een doorlopend groen gevoel biedt. 
Anderzijds verschillen de drie delen hier ook weer licht. Het centrale 
deel van de binnentuin heeft de meest minerale ondergrond. Een 
harde, duurzame ondergrond biedt de beste basis voor het intensieve 
en flexibele gebruik als evenementenplein en geeft ook plaats aan 

andere activiteiten, zoals skaten en rolschaatsen. Deze minerale 
ondergrond wordt wel onderbroken door verspreide groene plekken, 
die de continuïteit van het groen gevoel verzorgen en het visuele effect 
van het grote evenementenplein verzachten. In dit centrale gedeelte 
worden ook een aantal plekken met waterelementen (waterfontein, 
stoomfontein, waterspiegel) geïntegreerd. 
Het evenementenplein ligt een stukje verlaagd ten opzichte van het 
straatniveau. Hierdoor ontstaan op de lange zijdes, langsheen de 
straten, lange glooiende zittrappen. Op geregelde momenten worden 
deze onderbroken door hellingen. Op de korte koppen wordt het 
niveauverschil opgevangen door zachte hellingen, zodat de continuïteit 
van de binnentuin verzekerd blijft.

4.1  DE CENTRALE BINNENTUIN VOOR EVENEMENTEN

EVENEMENTEN





4.2  DE GROENE BINNENTUINEN OP DE KOPPEN

MATERIALEN DE BESLOTEN GROENE BINNENTUINEN OP DE KOPPEN

De binnentuin is een continue open ruimte gedefinieerd door de 
bomenring errond. Ter hoogte van de plazas versmalt de binnentuin en 
hierdoor wordt deze op een subtiele manier opgedeeld in drie delen met 
lichtjes verschillende sfeer.
De twee delen op de koppen hebben een meer besloten en intiem ka-
rakter, met een duidelijke grens tussen de stadsrand en de binnentuin, 
bestaande uit haag, struik en zitbanken. Deze grens zorgt ook voor extra 
veiligheid en afbakening van de speelplekken. 

De twee delen op de koppen zijn ook sterker geprogrammeerd met 
vaste elementen, zoals speelplekken en sportvelden. Tegelijkertijd 
zorgen we ervoor dat er nog voldoende groene ruimte open blijft die 
een informeel en flexibel gebruik toelaat.
De twee delen op de koppen bestaan voornamelijk uit een groene, 
grasweide als ondergrond. Naar het stadscentrum toe gebruiken we 
reliëf als een bijkomende ontwerptool, naar Nieuw Zuid toe gebruiken 
we seizoensgebonden vegetatie om het grasveld verder te detailleren. 

Halfverharding

Gras met verschillend maaibeheer

Betontegels

Bolle kasseien

Gezaagde kasseien 

Uitgewassen beton

Graniet
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5. VERLICHTING

Verschillende lichtsterktes begeleiden de gebruikers op een vlotte 

manier naar de plazas. Rondom de binnentuin wordt de virtuele ruimte 

onder de bomenrand aangelicht met een zacht licht van 10-15 lux. 

De plazas krijgen de dubbele lichtsterkte van 30 lux. De pleinen en de 

parkrand vergemakkelijken de oriëntatie vanuit zowel de omliggende 

straten als vanuit het park zelf. Tijdens de zomermaanden zullen 

bijkomende paden doorheen de binnentuin verlicht worden, tijdens 

de winter zullen dit minder paden zijn en worden ze meer direct 

aangelicht. De verlichting volgt zo het natuurlijke gebruik van de ruimte 

door de variërende weersomstandigheden en temperatuur tijdens de 

verschillende seizoenen. De bomenrand zal altijd op eenzelfde manier 

aangelicht worden om het gevoel van veiligheid steeds te behouden. 

Banken en trappen worden voorzien van lage directe verlichting in 

dezelfde kleur als de parkverlichting. Hierdoor ontstaan kleinere 

geborgen plekken waar het fijn vertoeven is.

Verlichting moet bijdragen aan het creëren van een veilige en 

comfortabele sfeer in de stedelijke open ruimte. Lichtkleur en 

lichtverdeling zullen slim ingezet worden om tot een natuurlijke 

bewegwijzering te komen waarbij overtollige signalisatie vermeden kan 

worden. De verlichting zelf is zo onzichtbaar mogelijk en maakt gebruik 
van de beeldbepalende natuurlijke en architecturale elementen rondom 
het park. 

De geritmeerde bomenring rond de binnentuin moet een verbindende en 

veilige ruimte worden. We maken gebruik van deze bomenrand om door 

middel van lichtmasten tussen de bomen het grondvlak te verlichten. 

Vanuit elk punt in de binnentuin is hierdoor steeds de volledige ruimte 

voelbaar en er worden geen donkere en onveilige hoekjes gecreëerd. 

Ter hoogte van de plazas voegen we hier een tweede laag aan toe door 

ook de kruin, de takken en de bladeren van de bomen aan te lichten van 

onderuit. Zo wordt de rand van de plazas ook ’s avonds benadrukt. 

Door de bomenrand van binnenuit te verlichten, vermijden we 

lichtvervuiling naar de hemel en wordt tegelijk een veilig verlichte 

ruimte tussen de bomen bekomen. Ook de zachte aanlichting van het 

bladerdek en de takken draagt bij tot het veiligheidsgevoel aangezien 

alle gebruikers van het park perfect zichtbaar blijven en verblinding 

vermeden wordt. De zachte gloed van de bomenrand zal van nature 

verschillen tijdens de winter en de zomer en zal versterkt worden door 

het gebruik van een verschillende lichtkleur. De verlichting zal ook 

afgestemd worden op het verschillende gebruik van het de binnentuin 

tijdens de winter en de zomer, dit wil zeggen minder frequent en korter 

in de winter, meer frequent en langer in de zomer. De toegepaste 

lichtkleur in de zomer zal een warme toon LED van 3000K zijn met 

optimale kleurweergave boven CRI90. Dit specifieke warme LED 

lichttemperatuur winter 1800K - kampvuur lichttemperatuur zomer 3000K - warm wit

spectrum heeft bovendien een kleinere invloed op vogels en insecten, 

slechts 20% insecten ten opzichte van klassieke LED lampen. Het gevolg 

is een kleinere onderhoudskost en de mogelijkheid tot een aangenamer 

gebruik van de publieke ruimtes met bijvoorbeeld kiosken, terrassen en 

zitbanken. In de winter zal de kleur warmer worden en meer aanleunen 

bij vuurkleur door automatisch om te schakelen van 3000K naar 1800K. 

Hierdoor wordt de sfeer van een haardvuur opgeroepen en kan de 

lichtintensiteit sterk verlaagd worden. De verlichting zal zo ook perfect 

integreren wanneer een Kerstevenement wordt georganiseerd.

LICHT EN SFEER LICHTVERDELING EN BEWEGWIJZERING



LAYOUT /  
WHATS GONNA SHOW

FRANCIS

Alle buitenverlichting wordt voorzien als LED-verlichting. Deze hebben 

een levensduur van zo’n 70.000 uur. 

De lichtkleur zal warm zijn, 300K in de zomer en 1800K in de winter. 

Beide geven een optimale kleurweergave waardoor zij bijdragen aan de 

sfeer van de publiek ruimte (CRI hoger dan 90). 

De armaturen worden voorzien van een dimbare LED-verlichting. 

De lantaarnpalen tussen de bomenrijen en de “lichtnaalden” op de 

pleinen zijn 12m hoog, de verlichting langs de paden doorheen het park 

4-6m hoog en de armaturen op de andere plekken 3m. 

De verlichtingspalen krijgen bovenop geen klassiek armatuur wat 

tot een straatgevoel zou leiden, ze worden uitgerust met een klein 

smal armatuur geïntegreerd en in het verlengde van de paal en 

voorzien van aangepaste reflectoren die verblinding tegen gaan. De 

verlichtingsarmaturen bepalen de ruimte niet maar integreren zich 

waardoor de architecturale elementen zoals de verharding en de 

stadselementen het licht weerkaatsen. 

Alle armaturen zullen IP67 en vandalismebestendig voorzien worden. 

Specifieke sportruimtes zoals voetbalvelden en basketbalpleinen krijgen 

een aangepast reflectie-element dat toelaat het licht heel precies te 

richten zonder lichtvervuiling in de rest van het park. 

ARMATUREN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES



6. DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

Bij hevige regenbuien kan de goot zich opvullen met afvloeiend water van de verhardingen tot op 

het straatniveau. Vanaf dan loopt het water over en wordt het enerzijds naar een waterbergende 

fundering onder het wegdek gebracht, anderzijds naar een infiltratiegeul tussen de bomen. Van 

hieruit kan het water verder infiltreren.

De goot die het water van het wegdek opvangt wordt voorzien van een first flush systeem. 

Dit stuurt het eerste (beperkte) deel van de neerslag door een zuiveringsinrichting met 

slibafscheider alvorens dit naar een infiltratievoorziening/RWA leiding af te voeren.

Afstromend water van de daken wordt via een ondergronds netwerk naar de waterbergende 

fundering onder de rijweg gebracht. 

Het voordeel van deze goot is dat het water kan infiltreren in volle grond (buiten de kaaimuren). 

Het water wordt lokaal vast gehouden en voorziet de bomenrand van water (afvoer door 

verdamping). 

De goot rondom rond de bomenrand versterkt het verschil tussen de buitenrand en de 

binnenkant van het plein. Je moet deze goot over om de binnentuin binnen te gaan. Anderzijds 

moet de toegankelijkheid van het park uiteraard gegarandeerd blijven. Hiervoor worden 

1. MINIMAAL VERHARDEN

Het totale plein kan opgedeeld worden in verschillende grote onderdelen wat betreft verharding:

• De straten

• De plaza’s

• De bomenring met het programma erlangs

• De twee groenere delen van de binnentuin

• Het centrale, meer verharde deel van de binnentuin en evenementenplein

Algemeen is er getracht om de oppervlakte gesloten verharding terug te dringen. Enkel waar 

echt noodzakelijk om een bepaald gebruik toe te laten wordt er met een gesloten verharding 

gewerkt. Dit is in de straten, op de plaza’s en op het evenementenplein.

De geprogrammeerde bomenrand, voorzien we in halfverharding, behalve op specifieke 

sport- en speelplekken. Het wandelpad tussen de bomen kan uitgewerkt worden in een meer 

verdichte halfverharding, de rest van de halfverharding kan losser. Ter hoogte van de twee 

groene zones (koppen) werken we met onverharde oppervlakte (gras- en beplantingszones).

2. MAXIMAAL INFILTREREN

Voor de verhardingen en daken binnen het projectgebied willen we algemeen inzetten op een 

maximale infiltratie van het hemelwater, zodat dit niet afgevoerd moet worden naar andere 

plekken of de riolering hoeft te belasten.

De straatrand en omgevende daken

Rondomrond het park hebben we een straatrand van ongeveer 15 meter breedte, die 

grotendeels verhard is. Het hemelwater dat op deze oppervlakte valt wordt naar de rand 

tussen de straat en de bomenrij gebracht. Op deze rand voorzien we een brede, verdiepte goot 

(+/- 15cm ten opzichte van straatniveau) met kasseien met een brede open voeg (65cm – 4 

kasseien). Het regenwater wordt op geregelde afstanden naar deze goot begeleid. De goot zelf 

vangt het water op, deels wordt het water ter plaatse geïnfiltreerd tussen de kasseien en door 

de geperforeerde stalen opsluiting aan de zijde van het park. 

oversteekelementen voorzien op regelmatige plekken. De overloop kan in deze elementen 

geïntegreerd worden. Ter hoogte van de plaza’s zorgt een subtiele lijngoot tussen straat en plaza 

voor de begeleiding van het water van de straat naar de goot.

Wanneer het toevoerdebiet naar de waterbergende fundering onder de rijweg en de infiltratie 

geul tussen de bomen groter wordt dan hun infiltratiecapaciteit loopt dit over naar de RWA 

leiding of de gerealiseerde opslaginrichtingen.

Plaza’s

Voor de plaza’s zelf voorzien we een ander systeem. Hier onderbreken we het gootelement 

langsheen de bomenrand. We willen de overgang tussen plaza en bomenrand zo toegankelijk 

mogelijk maken. We stellen voor om de plaza’s te laten afwateren richting het park. Het water 

wordt verzameld en gravitair naar de verzonken groene plekken in de ‘binnentuin’ gebracht. 

Deze verzonken groene plekken bevinden zich in de overgangszone tussen de groene delen van 

de binnentuin en het evenementenplein. Ze liggen niet bovenop de ondergrondse garage noch 

boven het centrale dok en zijn dus geschikt voor infiltratie.

6.1  WATER



hevige stortregens. Op het moment dat de riolering verzadigd is kunnen deze door overstorten 

of pompen deze waterbekkens vullen. Ook de ruimte onder deze verzonken velden worden 

bergingsbekkens voorzien. 

Dit dubbele systeem biedt meerdere voordelen: zo wordt ermee vermeden dat het 

overstroombare gebied in de open lucht onder water komt te staan, telkens wanneer er 

een regenbui passeert, en het waterpeil in deze zone wordt erdoor beperkt. De bekkens 

zijn voorzien van een vertraagde afvoer waarlangs het water geloosd wordt in het riool of 

infiltratievoorziening. 

Het grootste deel van de centrale binnentuin, dat ook als evenementenplein dienst doet, wordt 

verlaagd voorzien. Dit is een enorme oppervlakte die zelfs met een beperkte verdieping heel wat 

kubieke meter betekent . Wij zien het daarom als een interessante optie om ook deze ruimte een 

betekenis te geven in het waterverhaal. Bij uiterste noodzaak zou ook dit volume ingezet kunnen 

worden als bijkomende buffercapaciteit voor de ruime omgeving.  Samen met de rioolbeheerder 

kan dit ingericht worden naar de noden.

Zo bekomen we een systeem van meerlaagse veiligheid, dat zowel voor de directe omgeving 

als voor de Zuidwijk algemeen ingezet kan worden. De voorstellen voor de infiltratie en 

waterbuffering vormen een flexibel systeem dat afgestemd kan worden op de ambities van de 

opdrachtgever, maar dat ook kan groeien doorheen de tijd.

Het evenementenplein

Voor het evenementenplein werken we met een duurzame verharding die intensief gebruik op de 

best mogelijke manier toelaat. Het regenwater wordt met kolken of lijnen op bepaalde plekken 

opgevangen en met infiltratiebuizen naar een laag van infiltratiekratten / waterbergende 

fundering gebracht die op voldoende diepte onder het plein is gesitueerd. 

Wanneer het toevoerdebiet naar de infiltratievoorzieningen groter wordt dan hun 

infiltratiecapaciteit / bergingsvolume loopt dit over naar de RWA leiding of de gerealiseerde 

opslaginrichtingen.

3. EXTRA BUFFERING BIJ HEVIGE BUIEN

Naast dit streven naar maximale zachte oppervlakte en maximale infiltratie voorzien we binnen 

het projectgebied retentiebekkens voor hemelwater van de ruimere omgeving (wijk).  In functie 

van andere bergingsmogelijkheden binnen de wijk zal er met de rioolbeheerder afgestemd 

moeten worden of de bekkens een permanent gebruik kennen of dienen als overstortbekkens 

en wat de frequentie hiervan is. 

Een aantal van de verharde sportvelden en/of speelplekken langsheen de bomenrand gelegen 

boven parkeergarages willen we verzinken zodat ze kunnen dienst doen als waterbuffers bij 

Duurzaamheid in al zijn gedaantes vormt een integraal onderdeel van alle fases van de 

ontwikkeling van de nieuwe Zuiderdokken. Voor ons is duurzaamheid geen apart thema dat 

kan gescheiden worden van het ontwerp van de publieke ruimte. Het is een noodzakelijke 

component die de ervaring van de bebouwde omgeving optimaliseert. Economische, sociale 

en milieutechnische duurzaamheid zijn een natuurlijk onderdeel van het plannen van 

stedelijke ruimte, groene ruimte, verkeer en het stadsleven in al zijn aspecten. Aspecten van 

duurzaamheid kunnen dus teruggevonden worden op elke pagina van dit boek. Hieronder geven 

we nog een korte synthese van de belangrijkste aspecten.

De focus op waterbeer met aandacht voor infiltratie heeft niet alleen een positief effect op de 

het vlak van waterbeheer. Het lokaal infiltreren van het regenwater gaat de uitdroging van de 

grond tegen en kan op zijn beurt door de beplanting opgenomen en verder verdampt worden.. 

Vandaar dat we het water van de straten zoveel mogelijk naar de wortels van de bomenring 

willen brengen. Door het regenwater zoveel mogelijk aan de oppervlakte te laten afvloeien 

gaat de opwarming van de bestrating tegen alsook  het niet-uitdrogen van de grond helpt om 

algemene verhitting tegen te gaan.

De bomenring bestaat uit 600 hoogstammige bomen. Daarnaast worden in de straten, op de 

plaza’s en in de binnentuin heel wat andere bomen en vegetatie voorzien. Het grote aantal 

hoogstammige bomen heeft een positief effect op heel wat vlakken. De bomen zorgen voor 

schaduw. De bladeren vangen regenwater op en laten het verdampen. Dit heeft opnieuw heel 

wat voordelen wat betreft het waterbeheer en het tegengaan van verhitting. De bomenrij 

vandaag bestaan quasi volledig uit platanen. Een plataan heeft op zich niet zo’n grote 

ecologische waarde. We zouden bij het aanvullen van deze bomenrij tot de bomenring ook 

andere passende hoogstammige soorten kunnen gebruiken (bvb esdoorn, linde). Andere 

soorten met een hogere ecologische waarde en bijvoorbeeld bij kunnen dragen aan het 

versterken van de bijen en vlinderpopulatie in de stad. Dit kan ook een mooi kleureffect geven 

doorheen de seizoenen. 

6.2  ALGEMENE DUURZAAMHEID
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FLEXIBILITEIT STAAT CENTRAAL MOGELIJKHEDEN OP KORTE TERMIJN OF 
QUICK WINS

DE FASERING EN AFSTEMMING OP ANDERE 
FLANKERENDE PROJECTEN

DE VRAAG VAN DE STAD EN Z’N INWONERS

Over de faseerbaarheid van ons plan hebben we het in het hoofdstuk van 

de flexibiliteit reeds gehad. Er zal natuurlijk rekening moeten gehouden 

worden met de fasering en uitvoering van de ondergrondse parkings. 

Dit betekent dat er aan de binnenkant van de bestaande bomenrij eerst 

mogelijkheden zullen ontstaan in het zuidelijke deel, vervolgens in het 

noordelijke deel en tenslotte in het centrale deel. Aan de buitenkant van 

de bestaande bomenrij hebben we wel alle vrijheid om onafhankelijk van 

de voortgang van de ondergrondse parkings te werken.

Een van de andere ingrepen die ook onafhankelijk van de ondergrondse 

parkings zou kunnen worden gerealiseerd en die ook een belangrijke 

voorafname op de uiteindelijke inplementatie zou kunnen betekenen 

is het schrappen van de kruising van de Verviersstraat over de 

Zuiderdokken. Hiermee komt heel wat ruimte vrij tussen het noordelijke 

en het centrale dok. Dit is ruimte die reeds op korte termijn zou kunnen 

worden ingezet als bijkomende publieke ruimte. Hiermee zou ook de 

verkeersknoop rond de Waterpoort vereenvoudigd kunnen worden, 

waardoor deze plaza reeds aangezet zou kunnen worden en de poort 

niet meer op een verkeerseiland hoeft te liggen. Het poortgebouw 

zou zijn rol als centraal informatiepunt al kunnen beginnen spelen. 

Ook de aanzet van de plaza bij het Fotomuseum zou hierop aangetakt 

kunnen worden. Een gelijkaardige ingreep voor de andere as met de 

twee museumpleinen zou plaats kunnen vinden na de realisatie van de 

eerste zuidelijke ondergrondse parking. De aanzet van deze plazas en 

de verbinding ertussen kan een belangrijke eerste stap zijn richting het 

beeld van de nieuwe Zuiderdokken.

Afstemming op de ondergrondse parkings
De belangrijkste afstemming die moet gebeuren is de afstemming op de 

projecten van de ondergrondse parkings op de koppen. In het ontwerp is 

er een suggestie gedaan voor de belangrijkste elementen waarin beide 

projecten elkaar raken. Dit zijn de helling voor de auto’s, de helling voor 

de fietsers, de verticale circulatiepunten voor de voetgangers en de 

nooduitgangen.

De toegangshelling voor de auto voor de zuidelijke parking werd in 

het ontwerpend onderzoek van de stad voorzien in de Namenstraat. 

Dit voorstel nemen we over in dit plan. De toegangshellingen vanaf de 

Scheldestraat voorzien we in de Waalsekaai en de Vlaamsekaai. Ze 

worden geïntegreerd in de flexibele zone van het nieuwe straatprofiel.  

De belangrijkste uit- en ingangen voor voetgangers stellen we voor 

te koppelen aan de plazas en de toegangszones in het plan. Op deze 

manier worden voetgangers op een gemakkelijk leesbare en intuïtieve 

manier van en naar de parking begeleid. Het gevolg hiervan is wel 

dat deze toegangen buiten de dokmuren zijn gesitueerd en dat er dus 

perforaties in de dokmuren moeten worden gemaakt. Dit kan anderzijds 

ook wel tot een meer optimale organisatie van het parkeren binnen de 

dokmuren leiden. Maar hiervoor is zeker verdere afstemming met de 

ontwerpers van de parkings nodig. 

De toegangshellingen voor fietsers koppelen we aan de 

voetgangerstoegangen aan de Scheldestraat en aan de Van der 

Sweepstraat aangezien het logisch lijkt dat fietsers voornamelijk vanop 

deze twee assen de Zuiderdokken zullen benaderen. 

Aangezien er een algemene overeenkomst is dat de parking met een 

gronddekking van 1,5 meter gerealiseerd zal worden is er geen conflict 

met de (groene) inrichting van de publieke ruimte. Een voordeel van ons 

plan is dat bijna alle hoogstammige bomen van de bomenring buiten de 

perimeter van de dokken en dus de ondergrondse parking vallen.

We hebben de resultaten van de voorbije participatiemomenten goed 

gelezen en in ons plan verwerkt. Het is een heel flexibel plan geworden 

dat nog heel wat mogelijkheden biedt wat betreft verdere verfijning en 

programmatie. 

We willen de inwoners graag inzetten bij de uitwerking van het ontwerp. 

Dit voorstel kan gelezen worden als een systeem waar gemakkelijk mee 

gespeeld kan worden. Het is dus goed mogelijk om de inwoners zelf de 

pen te laten vasthouden tijdens toekomstige participatiemomenten. 

In het ontwerp hebben we een antwoord proberen te geven op de 

programmatorische vragen van de projectdefinitie. Dit programma 

is echter nog heel open en het ontwerp laat toe om gemakkelijk met 

programmatorische elementen te schuiven en er toe te voegen of weg 

te nemen, zonder de basisconcepten van het plan in het gedrang te 

brengen. We moeten samen met de inwoners en de stad goed bekijken 

wat de noden en wensen zijn en hoe we deze het best kunnen inlossen.

Tenslotte lijkt het ons belangrijk om ervoor te zorgen om vanaf het 

begin te werken aan de toe-eigening van de publieke ruimte van de 

Zuiderdokken door de bewoners van Antwerpen en specifiek deze van 

de omgeving van de Zuiderdokken. Als deze laatste het gevoel hebben 

dat deze ruimte van hen is zal de sociale controle in het park veel groter 

zijn. De nieuwe Zuiderdokken moet daarom allianties aangaan met 

actoren in de omgeving. We moet op zoek gaan naar win-win situaties. 

Zijn er specifieke noden in de omgeving die kunnen worden ingelost 

in dit plan? Zijn er specifieke actoren die iets kunnen betekenen voor 

de invulling van onderdelen van het plan. Misschien zijn er scholen of 

verenigingen die nood hebben aan specifiek buitensportinfrastructuur? 

Het MUHKA, het Museum voor Schone Kunsten en het Fotomuseum 

lijken logische partners voor de uitwerking van de respectievelijke 

plazas? Deze toe-eigening van de publieke ruimte kan reeds 

beginnen vanaf het prille begin door bijvoorbeeld tijdelijke ingrepen of 

evenementen.

Dit werd duidelijk na het lezen van de projectdefinitie en na de eerste 

briefings:

• Er is een mogelijk programma opgegeven in de projectdefinitie, 

maar dit is slechts een richtprogramma en zeer open 

geformuleerd.

• De stad wil de bewoners op een actieve manier betrekken bij het tot 

stand komen van het plan voor de nieuwe Zuiderdokken. Als we dit 

participatieproces serieus willen nemen dan zou het tegenstrijdig 

zijn om nu reeds een volledig ‘af’ plan te trachten maken.

• Het plan voor de heraanleg van de Zuiderdokken moet afgestemd 

worden op de plannen voor de ondergrondse parkings op de twee 

koppen. Het proces voor het ontwerp en de toewijzing van de 

ondergrondse parkings verloopt parallel aan dat van de heraanleg. 

• Er is een richtbudget opgegeven, maar het is nog niet duidelijk 

wanneer hoeveel vrij zal komen. 

Voor al de voorgaande redenen is het noodzakelijk dat het ontwerp 

een flexibel ontwerp is. Dit is het uitgangspunt van het voorliggende 

voorstel. Het voorstel in dit boek is gebaseerd op 3 algemene structurele 

elementen (de 4 plazas, de bomenring en de binnentuin). Voor het 

gedetailleerde ontwerp van deze elementen hebben we heel wat ideeën, 

maar deze staan nog allemaal open voor discussie en interpretatie. De 

structurele uitgangspunten zijn voldoende robuust om een flexibele 

invulling toe te laten. Het is een flexibel systeem dat kan groeien tijdens 

de ontwerpfase, maar zelfs tijdens de jaren van uitvoering.

Ons concept integreert en werkt verder op de bestaande bomenrij rond 

de Zuiderdokken. Deze bomenrij vormt ook in ons ontwerp de grens 

tussen de straatrand aan de ene kant en de bomenring en de binnentuin 

aan de andere. Een van de grote voordelen hiervan is dat de lijn van 

deze bomenrij een continuïteit is tussen de bestaande situatie en de 

toekomstige toestand. Dit maakt de implementatie van het ontwerp heel 

flexibel. Er kan aan beide zijdes van deze bestaande bomenrij op een 

onafhankelijke manier gewerkt worden.

Hetzelfde geldt voor de verkeerscirculatie. Het ontwerp maakt het 

mogelijk om de bestaande situatie te integreren. Ingrepen om het 

autoverkeer rondom de Zuiderdokken te verminderen zijn nog altijd 

mogelijk, maar ons ontwerp is er niet afhankelijk van. Het kan een 

groeiverhaal worden. 

Drie elementen staan in spanning met elkaar en vragen een plan met 

voldoende flexibiliteit om het zoeken van een constant evenwicht tussen 

deze drie elementen toe te laten:

• De vraag van de stad en z’n inwoners

• De fasering en afstemming op andere flankerende projecten

• De budgettaire mogelijkheden

7. EEN FLEXIBEL PLAN



DE BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Het plan is een flexibel plan in de zin dat er nog heel wat geschoven, 

toegevoegd en weggenomen kan worden in het ontwerp. Maar het is 

ook een flexibel plan in de zin dat het kan groeien doorheen de tijd. Niet 

alles hoeft in een keer gerealiseerd te worden. Het plan kan dus de 

budgetten voorhanden volgen.

Na de realisatie van één of beide parkings zou er bijvoorbeeld gestart 

kunnen worden met de aanplant van de bomenring en de aanleg 

van de halfverharding eronder. Dit is qua investering op zich een vrij 

beperkte ingreep, maar visueel en structureel heeft dit gebaar, zonder 

enige andere ingreep reeds een zeer diepe impact op het beeld van de 

Zuiderdokken.

De groene binnentuin kan initieel als een heel eenvoudige grasweide 

worden aangelegd en naargelang de verder budgettaire mogelijkheden 

verder gedetailleerd en geprogrammeerd worden. Het hele verhaal 

van het waterbeheer is ook een groeiverhaal. Misschien hoeven 

de Zuiderdokken nog niet vanaf het prille begin een rol spelen als 

waterbuffer voor de hele Zuidwijk. Het plan kan meegroeien met de 

ambities van de opdrachtgever.
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