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De Zuiderdokken als emblematische stedelijke infrastructuur en open ruimte (bron: Felixarchief)
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Zuiderdokken

A.1 Een lineaire krachtige ﬁguur binnen het weefsel

A - visie en
krijtlijnen

De Zuiderdokken verschijnt als een stedelijke ﬁguur met genereuse dimensies, zonder gelijken in het
centrumweefsel van Antwerpen, en dus met vele mogelijkheden. Met 840 m lengte verbindt het Nieuw Zuid en het
historisch centrum in een indrukwekkend perspectief. De rigide limieten in combinatie met de verhoudingen, zorgt
voor een lineaire ﬁguur die kracht uitstraalt, maar door zijn leegheid ook vele mogelijkheden biedt.
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Het historisch stadscentrum van Antwerpen is zeer stedelijk
en zonder grote groene publieke ruimtes binnen de Leien.
Anderzijds vormen de kaaien een langgerekte, zeer publieke
interactieruimte tussen Schelde en binnenstad. De Zuiderdokken
zijn gelegen in een zeer strategische zone, tussen het dens
historisch stadsweefsel en de ontwikkelingen van Nieuw Zuid. Ze
dragen dus de mogelijkheid om een verbindende publieke ruimte
te worden, die zowel het stedelijke systeem naar deze nieuwe
stadszone trekt als de natuurlijke ruggengraat binnenbrengt tot in
de binnenstad. Tegelijk zijn er belangrijke oost-west connecties te
versterken(voornamelijk met het museum voor schone kunsten
en de Scheldekaaien).
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Lineaire stedelijke parkﬁguren als dragers van publieke (groen)
ruimte voor en binnen het weefsel.
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A.2 Uitgangspunten voor een metropolitane toekomst
Als een metropolitane ﬁguur betekenen de Zuiderdokken meer dan enkel publieke ruimte. Het projectvoorstel gaat
uit van 5 basisprincipes die het ontwerp mee sturen : meerwaarde voor het stedelijk ecosysteem, betekenis op
verschillende schaalniveaus, diversiﬁëring van gebruiken, ﬂexibiliteit van de ruimte en de historiek van de plaats.

A.2.1 STEDELIJK ECOSYSTEEM
De relatie tussen de bebouwde context en de open ruimte van
de Zuiderdokken gaat verder dan enkel een ruimtelijke strategie.
Naast een belangrijke ruimte voor activiteiten, kan de oppervlakte
van bijna 10ha sterk bijdragen tot de balans van de natuurlijke
processen. Het heath island effect kan worden tegengegaan door
strategische groeninplanting, processen als photosynthese,
inﬁltratie, verdaming. Het ontwerp zoekt dan ook naar een
evenwicht en dialoog tussen de stedelijke noden en natuurlijke
processen.

A.2.2 METROPOLITANE FIGUUR EN LOKALE COMMON
Het potentieel van de Zuiderdokken wordt gearticuleerd door
de waardevolle tweeschaligheid van deze stadsplek. Enerzijds
vormt het dé publieke ruggengraat van de Zuidwijk, maar tegelijk
speelt ook haar metropolitaan belang als ontvangstruimte voor
uiteenlopende stadsprogramma’s. Het projectvoorstel wil zoeken
naar een sturing voor deze plek, waardoor het een “common
ground” wordt op verschillende schalen.

A.2.3 PASSAGE EN BESTEMMING
Door zijn speciﬁeke positie, vormen de Zuiderdokken een
belangrijke ruimte voor passage (van centrum naar Singel, van
Leien naar Scheldekaaien, ...). Anderzijds is het belangrijk om van
de Zuiderdokken opnieuw een volwaardige stedelijke bestemming
te maken, die bewoners en bezoekers aantrekt voor uiteenlopende
activiteiten.

A.2.4 FLEXIBILITEIT EN GROENE DRAGER
Meer dan een plein, moeten de Zuiderdokken dan ook gezien
worden als een veld, dat de leegte vrijwaart en tegelijkertijd
stedelijke activiteit aanmoedigt. Intrinsiek wijst dit op generositeit
en gastvrijheid, op een ruimtelijke openheid die zeldzaam is in het
historisch weefsel. De Zuiderdokken wordt zo een toe te eigenen
stuk stad, in zijn grandioze vorm en schaal. Daartoe dient een zo
eenvoudig mogelijke drager voorzien te worden: een groen open en
uitgestrekt oppervlak dat zo een ﬂexibiliteit in zich draagt.

A.2.5 HISTORISCHE REFERENTIES
Het rijke historische verleden van de Zuiderdokken wordt
aangevuld met een nieuw hoofdstuk. Als een palimpsest wil het
projectvoorstel dit belangrijke en karakteristieke verleden terug
leesbaar maken in het ontwerp voor de toekomstige publieke
ruimte, zonder letterlijke heruitgaven. Zo worden de contouren
van de dokken zichtbaar bij hevige regenval (door een precies
ontwerp van de inﬁltratiezones) en worden de oude dokmuren op
verschillende manieren geïntegreerd in het ontwerp.

A.3 (Ruimtelijke) krijtlijnen
A.3.1 Het verticale systeem - de strata
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A.3.2 Lijnenspel

De site van de Zuiderdokken wordt omgeven door meerdere sterke
en parallelle lijnen die de morfologie van het weefsel bepalen:
de Scheldekaaien, de façades aan de kaaien, de façades aan de
Waalse kaai en de Vlaamse kaai. Daartussen komt de lijn van de
geplande Sigma-dijk op de kaaien.
De ﬁguur van de Zuiderdokken zal dit lijnenspel vervolledigen door
het invoegen van een sterk lineair element: een zone tussen de
verschillende contourlijnen van de dokken, met een nieuwe rand
als sterke lijn en kaai. Deze lineaire armatuur zal het ontwerp van
de publieke ruimte (en de parkings) sturen. Het is tevens de lijn
die de historische elementen laat verschijnen in de publieke ruimte
en de plaats met een intense interactie tussen ondergrond en
bovengrond (inﬁltratie, parkingtoegangen, ...)
Aan de kant van de Vlaamse kaai wordt een lichtere en meer
dynamische lijn ingevoegd, die meer directe interactie zoekt
met het kleinschaliger omliggend weefsel, maar tegelijk een
verbindend element blijft.

A.3.3 Tussen twee waters

De lineaire armatuur is ook strategisch op het vlak van
waterhuishouding. Zoals de beweging omhoog die door de Sigmadijk gemaakt wordt om het Scheldewater tegen te houden, wordt
een neerwaartse beweging gemaakt door de armatuur om zo het
regenwater van de Zuidwijk te kunnen opvangen en gecontroleerd
te laten inﬁltreren en afvoeren naar de Schelde. Deze ritmiek en
dialoog tussen zout en zoet, getijden en buien, push en pull, zorgt
voor een exceptionele situatie : «tussen twee waters».

rivierwater
(getijden - zout)
+9,25m (Sigma)
+6,50m (risico)
+5,50m (vloed)
+2,65m (gem. water)
+0,00m (eb)

Vlaamse kaai

PULL // wetland

Waalse kaai

Kaaien

PUSH // dijk

Schelde

«Tussen twee waters»

regenwater
(zoet)

B - stedelijk
park

De twee randen (kaaien) vormen stedelijke balkons uitkijkend over
de open centrale ruimte. Waar de Waalse kaai een duidelijk sterk
stedelijk karakter heeft, kent de Vlaamse kaai een meer hybride
karakter, met lager gelegen tuinen die van de façades tot in het
centrum van het park reiken. De Waalse kaai neemt de vorm aan
van een kam, met dekken die over de centrale grasvlakte en het
lineair wetland liggen. Daarenboven heeft deze kaai een sterk
programmeerbaar en actief karakter. De hybride kaai daarentegen
is kleinschaliger en meer afwisselend stedelijk en natuurlijk.

B.1 Projectelementen
De ruimtelijke uitwerking van de publieke ruimte vertrekt van de lineaire armatuur en de snede in zachte helling.
Verschillende projectelementen worden zo gedeﬁnieerd, elk met hun speciﬁeke eigenschappen en ruimtelijk
karakter.

«de stedelijke kaai»

«de great lawn» met het lineair wetland en de promenade aan de rand

«de hybride kaai»

«het voorplein» en «het podium»

De centrale langgerekte ruimte vormt een «great lawn», met een
maximale ﬂexibiliteit voor gebruik. Beide randen van de great lawn
vormen een eigen speciﬁek element (het lineair wetland en de
promenade aan de rand).
Tenslotte worden de kopse kanten gedeﬁnieerd door constructies.
Het podium (aan de Scheldestraat) versterkt, via een open
constructie, het langgerekte perspectief over de Zuiderdokken. Het
is ook de uitgelezen locatie voor evenementen.
Het voorplein aan de Vander Sweepstraat zorgt voor een directe
interactie met de omliggende gebouwen en de verkeersknoop via
een plein en een luifel.

de projectelementen

De Great Lawn als continu grasland in helling, waarbij het
laagst gelegen deel overgaat in een wetland-vegetatie en
de hoger gelegen rand een kruidachtige vegetatie vormt
onder de bomen.

wetland

grasland
de Great Lawn

De Great Lawn en het principe van het vrijwaren van het perspectief

kruidachtigen

B.1 Een stedelijk park voor de Zuiderdokken
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Snede 1 - langse snede doorheen de great lawn en de parkings Steendok en Kooldok
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Het perspectief vanop het podium over de volledige lengte van de Zuiderdokken
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Dwarse snede ter hoogte van het Kooldok
De snede toont hoe de great lawn in zachte helling (0,5%) uitmondt
in het lineair wetland. De inﬁltratiezone ligt net buiten de damwand
die geïntroduceerd is als dubbele muur. Tussen de dubbele muur
zit op deze hoogte bergruimte en een waterreservoir. Op de kopse
gevel is het podium zichtbaar met de lichte structuur die schaduw,
en bescherming biedt en tegelijk een kader vormt voor de gevel
aan de Scheldestraat. Aan de kant van de Vlaamse kaai is een
trappenhal zichtbaar van de parking.

Dwarse snede ter hoogte van het Schippersdok
Ter hoogte van het Schippersdok bedraagt de helling van de
great lawn 1%. Een brede kaai aan het fotomuseum zorgt voor
een genereus balkon met overzicht over de centrale ruimte. Er is
mogelijkheid tot het organiseren en invoegen van verschillende
evenementen en activiteiten hier. De promenade aan de kant van
de Vlaamse kaai bevindt zich tussen een denser en bloesemrijke
vegetatie. Enkele parkeerplaatsen blijven beschikbaar aan de
Vlaamse kaai.

Dwarse snede ter hoogte van het Steendok
Boven de parking Steendok ligt een deel van de great lawn (0,5 %
helling) met een lager gelegen tuin. Speeltuigen voor verschillende
leeftijdscategorieën zijn hier terug te vinden. Achter deze tuin is een
recreatief dek zichtbaar. Verschillende terrassen zijn gesitueerd
langs de façades van de Vlaamse kaai. De dubbele wand van de
parking omsluit hier ﬁetsenstallingen in de strook naast het lineaire
wetland.
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Snede 3 - dwarse snede ter hoogte van het Schippersdok
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Snede 2 - dwarse snede ter hoogte van het Kooldok
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Zicht vanop de stedelijke kaai richting centraal gedeelte van het
park. Een systeem van houten tredes creëert zitmogelijkheid
langsheen het lineair wetland. De brede kaai wordt eerder een plein
en kan voor uiteenlopende activiteiten gebruikt worden. Een groot
deel van de platanen wordt bewaard en aangevuld met andere
soorten.

Zicht vanop de Vlaamse kaai richting lager gelegen speeltuin. De
promenade loopt over een deel van de tuin die voor waterzuivering
zorgt. In het verschil met het hoger gelegen dek wordt de historische
dokmuur zichtbaar.

B.3 Programma

De Zuiderdokken zijn de locatie voor zowel kleine activiteiten
als grootschalige evenementen. Deze dubbele structuur zit
verweven in de organisatie van de ruimte en de verschillende
projectelementen. De great lawn laat diverse spontane activiteiten
toe, terwijl de meer gedeﬁnieerde tuinen telkens speciﬁekere
functies krijgen. Het podium kan verscheidene van de events
opvangen, maar ook het voorplein doet hiertoe dienst. De stedelijke
kaai wordt ook geprogrammeerd met verschillende activiteiten
(markten, tentoonstellingen, ...).
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Terrassen geven zicht op de reeks geklasseerde
gevels van de Vlaamse kaai en laten deze zo des te
meer tot hun recht komen.

De historische dokmuren worden op verschillende plaatsen op subtiele
wijze terug zichtbaar gemaakt in de publieke ruimte. Het hoogteverschil
tussen het dek en de lager gelegen tuinen laat toe om het bovenste deel
van de dokmuren van het Schippersdok te tonen.

De Waterpoort maakt terug integraal deel uit van de publieke
ruimte van de Zuiderdokken en wordt niet meer afgesneden
door verkeersroutes. Waterfonteinen op het voorplein van de
poort zorgen voor extra activiteit.

C(technische)
principes

C.1 Publieke ruimte in dialoog met de natuur
Het ontwerp voor de Zuiderdokken legt een grote nadruk op de integratie van natuurlijke processen in de publieke
ruimte, waardoor er een stedelijk ecosysteem ontstaat. De klimaatproblematiek, die sterk voelbaar is in een
stedelijke wijk als het Zuid, versterkt de uitdaging om de publieke ruimte zoveel mogelijk als een levend en ﬂexibel
element te laten fungeren. Waterdynamieken, biodiversiteitsstrategieën en klimaatcomfort vormen dan ook mee
uitgangspunten van het ontwerp.

C.1.1 Hydrologische strategie en klimaatadaptatie

Het systeem voor de wateropvang is hybride: er zijn zowel zuiver
technische elementen als natuurlijke inﬁltratievoorzieningen
en zuiveringszones. Dit gecombineerd systeem laat toe om
complementair te werken en zo een maximale performantie na te

streven. Het systeem voorziet ook een overstort naar de Schelde,
waar het water bij laag tij naartoe gestuurd wordt. Wanneer dit ter
hoogte van de «urban beach» (uit het plan van de Scheldekaaien)
gebeurt, kan dit meteen ook voor het schoonwassen van de helling
zorgen.

dokmuren en de damwand te organiseren (op sommige plaatsen),
wordt er een volume van maximaal 1500 m3 gewonnen. Het
water dat hierin opgeslagen wordt, kan later gebruikt worden als
sproeiwater voor het park. Pompen voorzien dat het water dat in de
trappenhallen valt, in deze waterberging terechtkomt.

Als basisdoelstelling wordt de capaciteit van 7500m3 (extreme bui,
T5, opvang 70% van de wijk) vooropgesteld, wat gerealiseerd kan
worden door tot op de hoogte van 6,5m TAW water op te vangen.
Dit wil zeggen dat een deel van de omliggende straten niet kunnen
opgevangen worden op de site (te laag gelegen) en dus elders
afgevoerd dienen te worden. Door ook waterberging tussen de

15 % van het op te vangen oppervlak van de wegen is nodig als
oppervlakte voor waterzuivering (in de lager gelegen tuinen aan
de Vlaamse kaai). Inﬁltratie gebeurt in de zone aan de Waalse kaai
(naast de damwand). Gezien de grondwatertafel 3 - 4 m onder het
maaiveld gelegen is, is er voldoende mogelijkheid tot inﬁltratie.

lager deel lineair wetland onder water

250 m3 - lichte bui - 10x per jaar

750 m3 - zware bui - 1x per jaar

speeltuinen (lager gelegen) ook onder water

waterreservoirs

7500 m3 - extreme bui - T5 (Zuid) in 2100
- opvang voor 70% van de wijk

2500 m3 - extreme bui - T5 (Zuid)

extreme situatie: volledig park

9000 m3 - extreme bui - T5 (Zuid) in 2100
- opvang voor 85% van de wijk
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volledig lineair wetland onder water
drainage van lager gelegen tuinen

waterzuiveringsmechanisme in de tuinen en het lineair wetland

Fytoremediatie - tuinen met waterzuiverende planten
- deel van het lineair wetland als fytoremediatie
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REGENWATEROPVANG - SCENARIO’S

smalle strook lineair wetland onder water

REGENWATER PUBLIEKE RUIMTE

FYTOREMEDIATIE

Eén van de grootste ambities in het kader van klimaatadaptatie
is de regenwateropvang en de gecontroleerde inﬁltratie voor een
groot deel van de wijk rond de Zuiderdokken. Het ontwerp is dan
ook gebaseerd op hydrologische principes en waterdynamieken.
De topograﬁe speelt een uitermate belangrijke rol (cf. snede
onder): hellingen van 0,5 - 1% zorgen voor een directe waterafvoer
richting inﬁltratiezone.

WEGENWATER VLAAMSE KAAI

0,5 - 1 %

7,00
WEGENWATER WIJK

WATERRESERVOIR

4,00
GRONDWATERTAFEL

POMP

0,00

ZAND
-20,00
BOOMSE KLEI

C.1.2 Duurzaamheidsprincipes en ecologie
Het stedelijk ecosysteem (cf. eerder) vormt het basisprincipe
voor een duurzame aanpak voor de publieke ruimte van de
Zuiderdokken. Het is daarbij belangrijk om de verschillende
ecologische elementen te versterken : invoegen van voldoende
stepping stones, het respecteren van een verticale logica
(strata) en ecologische verbindingen op verschillende schalen
vervolledigen.
Het belang van de grote oppervlakte van de Zuiderdokken binnen
het netwerk aan publieke groenruimtes in de stad is groot. Als
continuïteit van het park van Nieuw Zuid (en verder van aan de
Hobokense Polder), over de kleinere stepping stones in het weefsel,
via Stadspark en Zoo, tot aan het Rivierenhof. De Zuiderdokken
kunnen dus bijdragen tot een strategische duurzame ecologische
verbinding voor Antwerpen. Daarenboven is er ook een nood aan
openbaar recreatief groen in de wijk.

Zoo
Rivierenhof
Stadspark
Scheldekaaien
Nieuw Zuid

Op een kleinere schaal, worden er twee ecologische verbindingen
gecreëerd met de Schelde en zijn kaaien : de Leuvenstraat en
de Namenstraat. Er is telkens voldoende ruimte naast de weg
beschikbaar om een speciﬁeke aanplanting te doen en zo de
verbinding te maken.

Hobokense Polder

N
0

Ook klimaatcomfort is een bepalend duurzaamheidsprincipe : hoe
meer het ontwerp intrinsiek kan bijdragen tot een aangenamere
leefomgeving, des te beter. Er wordt in het ontwerp van de publieke
ruimte zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een natuurlijke bodem
(absorptie, verdamping, ademen, inﬁltratie, ...), van voldoende
beplanting (van verschillende hoogtes om zo de uiteenlopende
fauna te herbergen), van waterelementen (verfrissing, zuivering,
inﬁltratie en herstelling van de grondwatertafel), ... Door deze
keuzes wordt het heath island effect (voornamelijk voelbaar in de
zomermaanden) tegengegaan en het comfortniveau verhoogd.
Waar er vandaag nog voornamelijk verharde oppervlakken zijn en
weinig groen, verandert het projectvoorstel deze situatie volledig.

1

bosrijk landschap
natuurlijk landschap
stedelijk groen
ecologische verbinding

5 km

huidige situatie - klimaatcomfort

projectsituatie - klimaatcomfort

Daarnaast zorgt de beplanting ook voor een bescherming tegen de
sterk aanwezige wind uit het zuidwesten en vanaan de Schelde.
De bomen worden strategisch aangeplant om deze windtunnels
te doorbreken (eerder verspreide, bredere groepen van bomen in
vergelijking met de bomenrijen van vandaag).
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C.1.3 Beplantingsstrategie
Voor de verschillende projectelementen wordt telkens een
speciﬁek pallet aan planten uitgekozen, die rekening houdt met de
bestaande bomen en planten, met de soorten die voorgeschreven
worden voor het «rivierduinenlandschap», met de speciﬁeke
functies van de planten (bvb. waterzuivering). Algemeen wordt er
dus veel aandacht aan inheemse plantensoorten besteed.

«de stedelijke kaai»

Er wordt gewerkt met planten uit de verschillende strata (hoog
- middelhoog - laag), zoals weergegeven in de verschillende
palletten.
Rekening houdend met de toestand van de bestaande bomen, met
de gewenste sfeer in een bepaalde zone en met de haalbaarheid

voor de uitvoeringswerken, wordt een nauwgezette selectie
gemaakt van de bomen die behouden blijven, verplaatst dienen
te worden (buiten de site of op de site) en die moeten verwijderd
worden. Daarnaast wordt er geopteerd om te diversiﬁëren binnen
de boomsoorten.

Hoogstammige beplanting

De beplanting bestaat hier voornamelijk uit hoogstammige bomen,
die de oppervlakte vrijlaten voor activiteiten en verre perspectieven.
De bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden en
aangevuld met verschillende lichtere boomsoorten

Platanus (bestaand)
25 - 35 m

Fraxinus excelsior
20 -30 m

Sophora japonica
15 m

De great lawn bestaat uit een breed grasveld, met enkele losstaande
bomen. De randen hebben een zeer speciﬁek karakter, met een
lineair wetland enerzijds en anderzijds een dichter beplante rand
met planten uit alle strata en enkele bomen en struiken met
bloesems.

Hoogstammige beplanting

GREAT LAWN

«de great lawn» met het lineair wetland en de promenade aan de rand

Tilia Tomentosa
25 m

Platanus (bestaand)
25 - 35 m

Fraxinus excelsior
20 -30 m

Quercus robur
25 -35 m

Prunus avium
15 -25 m

Onder water

Hoogstammige beplanting

Vochtig

Salix alba
15 -25 m

Quercus robur
25 -35 m

Frangula alnus
1-5m

Prunus padus
5 - 15 m

Viburnum opulus
2-4m

Silene latifolia

Festuca gigantea
60 - 150 cm

Carex pendula
60 - 150 cm

Betula pubescens
15 -20 m

Middelhoge beplanting

Fraxinus excelsior
20 -30 m

Salix cinerea
3-6m

Salix repens
0,5 - 1,2 m

Phragmites australis

Phalaris arundinacea

Fytoremediatie

Lage beplanting

LINEAIR WETLAND

Platanus (bestaand)
25 - 35 m

Campanula
rapunculus

Carex pendula

Iris sanguinea

Typha latifolia

Hoogstammige beplanting

Fraxinus excelsior
20 -30 m

Quercus robur
25 -35 m

Acer campestre
12-15 m

Sorbus aucuparia
10 -20 m
Prunus serrula
6-8m
bloesems in mei

Middelhoge beplanting

PROMENADE AAN DE RAND

Platanus (bestaand)
25 - 35 m

Lingustrum vulgare
2-3m

Sambucus nigra
2 - 10 m

Prunus yedoensis
8 -10 m
bloesems in maart

Rahmnus cathartica
2-5m

Kruidachtigen

Frangula alnus
1-5m

Prunus maackii
10 -15 m
bloesems in april

«de hybride kaai»

Middelhoge beplanting

De hybride kaai sluit zich qua vegetatie aan bij de beplante rand
van de great lawn. De lager gelegen tuinen krijgen een grotere
concentratie aan struiken met bloesems om zo een duidelijk
verschil te maken in de lineaire ruimte van de Vlaamse kaai.

Philadelphus coronarius
2 - 2,5 m
bloesems in mei - juni

I

Hydrangea paniculata
3m
bloesems in augustus
- oktober

Viburnum tinus
Viburnum plicatum
3m
3m
bloesems in januari - april bloesems in mei

I
|
I
C.2 Materialen, meubilair en
verlichting
|
Materialen: Er wordt gekozen voor eenvoudige grote
betonelementen voor de stedelijke kaai. Aan de kant van de
Vlaamse kaai worden kleinere stenen elementen gebruikt (evt.
recuperatie van de parking). Passerellen in hout en een podium in
lichte gietvloer vormen de rest van de verharde oppervlakken. De
promenade is half-verhard (stabilisé).

I
|

I

Meubilair: Er wordt voor eenvoudig stedelijk meubilair gekozen, uit
de catalogus van de stad Antwerpen. Houten zitbanken vormen
een aanvulling op de zittrappen die gecreëerd worden. Voor de
Waalse kaai wordt een systeem van parkeerbuis voorzien, om het
plaatselijk verkeer in goede banen te leiden en wildparkeren tegen
te gaan.
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Stad Antwerpen - catalogus straatmeubilair
SA/ZB/02

Stad Antwerpen - catalogus straatmeubilair
SA/HW/06

I
Verlichting : Een combinatie van verlichtingspalen (voornamelijk
voor de twee kaaien) en lage verlichting (tussen de klinkers, in
de tuinen en langsheen de promenade) wordt voorzien. De dense
beplante delen krijgen extra verlichting onder het bladerdek, om zo
weinig mogelijk donkere hoeken te behouden.
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Stad Antwerpen - catalogus straatmeubilair
SA/FS/01
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C.3 Mobiliteit en bereikbaarheid
C.3.1 Circulatie
De Zuiderdokken bevinden zich tussen de belangrijke verkeersas
van de Kaaien en het dens stedelijk weefsel, maar tegelijk
dichtbij de verkeersknoop van de autosnelwegen aan Nieuw Zuid.
Daarenboven zullen de twee ondergrondse parkings (Kooldok
en Steendok) voor verandering zorgen in het mobiliteitspatroon.
Deze verschillende invloeden zorgen er dan ook voor dat er
verschuivingen voorgesteld worden binnen het vervoersnet.
Voor het autovekeer blijft de Vlaamse kaai een eenrichtingsstraat.
De Waalse kaai daarentegen wordt als erf ingericht (eenrichting
zuidwaarts) en er zullen dus enkel bewoners, leveringen en

openbaar vervoer rijden. Dit komt de doorlopende publieke ruimte
ten goede.
De huidige buslijn wordt verlegd van de Verviersstraat naar de
Vander Sweepstraat en krijgt een halte die overeenstemt met de
toekomstige tramhaltes, waardoor een mobiliteitshub ontstaat.
Wanneer het OV traject op de Kaaien ingepast zal zijn, is er de
mogelijkheid om de bus via de Leuvenstraat en de Schaliënstraat
te laten rijden. Dit herinnert aan het historische traject van de
tramlijnen toen de dokken nog bestonden en zorgt ervoor dat niet
de volledige Waalse kaai busverkeer krijgt.

De in- en uitritten van de parking Steendok worden georganiseerd
aan de langse zijde aan de Vlaamse kaai. In de Vander Sweepstraat
wordt een aparte strook voorzien om links af te slaan. Voor de
parking Kooldok bevindt de helling voor de in-en uitrit zich aan de
langse kant aan de Waalse kaai.
De in-en uitgangen voor de voetgangers en ﬁetsers naar de
parkings, bevinden zich aan de langse zijden (Waalse kaai en
nooduitgangen aan de Vlaamse kaai).
Er worden 120 bovengrondse parkeerplaatsen voorzien.

Zacht verkeer
ﬁetspad
ﬁetsenstalling
ﬁetsenstalling (ondergronds)
ﬁetsdeelpunt (velo Antwerpen)
voetgangersroute
trappen en liften parking
N
0

50

100

250 m

23

Steendok

Kooldok

(900-1100 plaatsen)

(1100-1200 plaatsen)

Gemotoriseerd verkeer

30 34

eenrichtingsverkeer
erf-inrichting enkele richting
tramlijn
buslijn
buslijn (na inpassing OV traject kaaien)
hub
tramhalte
bushalte
helling in- en uitrit parking
parking dok (ondergronds)
parking (120 plaatsen totaal)

290

N
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C.3.2 Relatie ondergrondse parkings en publieke ruimte
De relatie tussen de ondergrondse parkings en de publieke
ruimte concentreert zich voornamelijk ter hoogte van de oude
dokmuren. Er wordt gestreefd naar een zeer intense, zichtbare en
functionele relatie, die mogelijk gemaakt wordt door het invoegen
van een damwand op 11 m van de binnenzijde van de historische
dokken. Door deze strategische en technische interventie worden
mogelijkheden gecreëerd voor de relatie tussen park en parking,
maar ook tussen historisch en nieuw.
De archeologische waarde van de dokmuren worden zo ook
maximaal gevaloriseerd, zowel binnen in de parking als in de
ruimte tussen de dokmuren en de damwand. De muren worden

+7,00m

daarenboven ook gevrijwaard van zware behandelingen voor
waterdichtheid en stabiliteit, gezien dit door de damwand verzekerd
wordt. Enkel basisbehandelingen blijven uiteraard noodzakelijk.
De parking zelf wordt binnen de contouren van de oude dokken
georganiseerd, maar door de interventie met de damwand wordt
de functionele oppervlakte vergroot en losgekoppeld van dokken
zelf. De stijgpunten (trappenhallen), inclusief ventilatieschachten
bevinden zich in de ruimte tussen de damwand en de
dokmuren. Daarenboven creëert deze ruimte, naast circulatie,
ook mogelijkheden voor verschillende nutsvoorzieningen :
bergruimte, openbare toiletten, ﬁetsenstallingen, conciërgeruimte,

parking

+4,00m

-1,55m

anker
dokmuur

5m
7m
11 m

-20,00m

Randvoorwaarden voor de bouw van de parkings zijn dus :
- het vrijwaren van de historische dokmuren en de maximale
valorisatie van hun archeologische kwaliteiten
- het uitzetten van een dubbel systeem, met een damwand die
voor de stabiliteit en waterdichtheid zorgt en tegelijk functionele
mogelijkheden opent
- stijgpunten worden georganiseerd in een lineair systeem aan de
langse zijde van de dokken

+5,30m

grondwater

zand

waterberging, ventilatieschachten, ...

Boomse Klei
damwand

Steendok

Steendok

Schippersdok

Schippersdok

snede parkingstructuur :
- damwand die tot in de laag van de Boomse klei reikt/
die minder diep reikt, maar aangevuld wordt met een
waterafstotende injectie op enkele meters onder de
parkingvloer
- een zone van 4 - 6 m tussen de damwand en de dokmuren
(naargelang de positie van de steunberen): ﬂexibele ruimte
- damwanden worden verankerd of worden met stutten
verstevigd

Kooldok

basisoptie damwand :
continue damwand rondom de oude dokmuren
> voordelen: volledig zichtbare dokmuren in parking en in de
sleuf aan de Waalse kaai; 1 duidelijke ﬁguur
> nadelen: verbindingen door oude verbindingsmuur van de
dokken (speciale technieken nodig); hoge kostprijs

Kooldok

alternatieve optie damwand :
hybride conﬁguratie binnen en buiten de oude dokmuren
> voordelen: minder grote constructie; eenvoudiger uit te
voeren
> nadelen: enkel de oude dokmuur aan de Waalse kaai is
zichtbaar; extra constructies nodig voor de stijgpunten

functies in de zone tussen damwand en historische muur :

inﬁltratiezone
parking in dok

damwand

historische dokmuur

trappenhal of hellingen
ﬁetsenstallingen
betalingsautomaten
conciërgeruimte
openbare toiletten
bergruimte
waterberging
ventilatieschachten
...

D.1 Planning en timing

D - plan van
aanpak

Het project voor de Gedempte Zuiderdokken zal zich voltrekken in verschillende fases en stappen binnen deze
fases. Enkele belangrijke mijlpalen zullen vastgelegd worden tussen het projectteam en de opdrachtgever en deze
zullen de dynamiek van het project mee bepalen. Het projectteam werkt intern op een zeer integratieve manier
samen tussen landschap, stedenbouw en architectuurontwerp. Dit alles staat in continue wisselwerking met de
technische ondersteuning van een ingenieursbureau dat expertise aanbrengt.

Zoals voorgeschreven zullen er na de wedstrijdfase nog 6 fases
volgen, waarvan de eerste 3 gegroepeerd worden in de cluster
van ontwerpdossiers. De uitvoering van de werken wordt op
zich onderverdeeld in 3 opeenvolgende fases, die de logica
van de constructie van de parkings volgen, maar tegelijk een
continue transformatie van de publieke ruimte betekenen.
Deze uitvoeringsfases garanderen ook dat er onafhankelijke
vergunningsdossiers kunnen opgemaakt worden, die eventuele
veranderende randvoorwaarden gedurende het traject kunnen
opvangen.
De vooropgestelde timing van de constructie van de parkings
Steendok en Kooldok, zorgen voor zeer strikte randvoorwaarden
voor de aanleg van de publieke ruimte. Een parallel traject wordt
voorzien, waarbij het uitwerken van de vergunningsdossiers
zo goed als gelijktijdig verloopt. Daarna zal de uitvoering van de
werken zoveel mogelijk gecoördineerd verlopen.

De vooropgestelde timing met een oplevering van de publieke
ruimte eind 2019, resulteert in een korte opeenvolging van
de verschillende fases en dus ook in een beperkte tijd voor
aanpassingen en validatie. Wij hebben de ervaring dat een vlotte
communicatie en korte lijn tussen projectteam en opdrachtgever
tijdens elke fase, de tijd nodig voor aanpassingen beperkt. Zo
streven we samen met op de opdrachtgever naar een vlotte
goedkeuring per fase.
Elke projectfase bestaat uit verschillende stappen: bekendmaking
– opmaak – overleg en aanpassen – goedkeuring. Hieronder
worden de verschillende fases en de gedetailleerde taken per fase
overlopen.

Schetsontwerp – 2 maanden :
Het omzetten van het wedstrijdontwerp naar een volwaardig
schetsontwerp na intens overleg met de opdrachtgever en de
verschillende actoren, na verder terreinonderzoek, speciﬁëren van
het programma van eisen, ...
a. opmaak (1 maand):
• er wordt een startvergadering georganiseerd tussen
projectteam en opdrachtgever
• deﬁniëren van de stedenbouwkundige, landschappelijke en
architecturale uitgangspunten en visies
• deﬁniëren van de inplanting in de omgeving
• deﬁniëren van de uitgangspunten voor ecologie,
waterhuishouding, mobiliteit, beplanting, materialiteit,
verlichting, meubilair ...
• uittekenen van plannen, snedes, schema’s, sfeerbeelden ter
communicatie (opdrachtgever en actoren)
b. overleg en aanpassen (2 weken):
• er wordt een presentatie van het schetsontwerp georganiseerd
voor de opdrachtgever (stuurgroep + klankbordgroep)
• er wordt ad-hoc overleg georganiseerd voor meer technische
kwesties indien nodig (mobiliteit, groen, …)
• er vindt geregeld ontwerpoverleg plaats met het projectteam
van de opdrachtgever
• er wordt een participatiemoment georganiseerd voor de
bewoners en gebruikers
c. goedkeuring (2 weken)

ONTWERPFASE

03/2016

06/2016

09/2016

12/2016

03/2017

06/2017

09/2017

12/2017

schetsontwerp
voorontwerp
deﬁnitief ontwerp

UITVOERINGSFASE

vergunningsdossiers & aanbestedingsdossiers

aanbestedingsprocedures

opvolging werken - fase 1 : Waalse kaai

PARTICIPATIETRAJECT

TRAJECT PARKINGS

BAFO
gunning

behandeling vergunning en opmaak uitvoeringsdossier
bouw parking Steendok

participatiemomenten

actieprogramma

03/2018

Voorontwerp – 3 maanden :

Deﬁnitief ontwerp – 4 maanden :

Vergunningsdossiers en aanbestedingsdossiers – 8 maanden :

Het voorontwerp vormt een aanpassing en uitwerking van het
schetsontwerp volgens de aanwijzingen van de opdrachtgever. Het
ontwerp dient hier ook afgestemd te worden op de visie voor de
ondergrondse parking. In deze fase wordt ook een gedetailleerdere
uitwerking van de technische principes en van de kostenraming
gemaakt.

Het deﬁnitief ontwerp is een volledig uitgewerkt ontwerp voor de
publieke ruimte en de constructies, met het oog op een maximale
stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale kwaliteit.
Dit dossier bevat dus alle ontwerpbeslissingen op de verschillende
schalen en vormt een complementair dossier aan het vergunningsen aanbestedingsdossier.

De vergunningsdossiers en aanbestedingsdossiers worden
opgemaakt als complementen aan het deﬁnitief ontwerp.

a. opmaak (2 maanden):
• uitwerken van het publieke ruimte – ontwerp op stedelijk,
landschappelijk en architecturale vlak
• uitwerken van het algemeen ruimtelijk (landschappelijk –
stedelijk) beeld van de site
• afstemmen ontwerp op visie voor de constructie van de
ondergrondse parkings
• uitwerken van voorontwerp plan nutsleidingen
• uitwerken van grondbalans – nivellering
• uitwerken van systeem regenwateropvang
• uittekenen van beplantingsplan
• deﬁniëren en uittekenen van het stedelijk meubilair, de
verlichting, de materialen
• architecturaal voorontwerp van de constructies
• uitwerken kostenraming per onderdeel + een overzicht voor
het volledige project
• uittekenen en uitwerken van plannen, snedes, schema’s,
sfeerbeelden, tabellen, ...

a. opmaak (2 maanden):
• detailleren van de publieke ruimte
• detailleren van de materialen
• detailleren van het beplantingsplan
• stedenbouwkundige en landschappelijke voorschriften
• herbekijken en detailleren van de kostenraming per onderdeel
+ overzicht voor het volledige project
• uittekenen nivelleringsplan
• uittekenen circulatieplan en signalisatieplan
• deﬁnitief ontwerp kabels en leidingen
• uittekenen technische details
• aﬂijnen van het ontwerp met alle reglementeringen en
voorschriften
• uittekenen en uitwerken van plannen, snedes, details,
tabellen, ...

b. overleg en aanpassen (2 weken):
• er worden 2 tussentijdse presentaties van het voorontwerp
georganiseerd voor de opdrachtgever en actoren (stuurgroep
+ klankbordgroep; Commissie Openbaar Domein)
• er wordt ad-hoc overleg georganiseerd voor meer technische
kwesties (mobiliteit, groen, hydrologie, archeologie,
coördinatie nutsmaatschappijen..)
• er worden 1 participatiemoment en 1 actieprogramma
georganiseerd voor de bewoners en gebruikers

b. overleg en aanpassen (1 maand):
• er worden 3 tussentijdse presentaties van het deﬁnitief
ontwerp georganiseerd voor de opdrachtgever gepland
(stuurgroep + klankbordgroep; Commissie Openbaar Domein;
dienstraad/ districtsraad)
• er wordt ad-hoc overleg georganiseerd voor meer
technische kwesties (mobiliteit, groen, hydrologie,
archeologie,coördinatie nutsmaatschappijen,;..)
• er vindt geregeld ontwerpoverleg plaats met het projectteam
van de opdrachtgever
• er worden 2 participatiemomenten, 1 presentatiemoment
en 2 actieprogramma’s georganiseerd voor de bewoners en
gebruikers

c. goedkeuring (2 weken)
c. goedkeuring (1 maand)

06/2018

09/2018

12/2018

03/2019

06/2019

09/2019

opvolging werken - fase 2 : Steendok + Vlaamse kaai + helft Schippersdok

opvolging werken - fase 3 : Kooldok + helft Schippersdok

bouw parking Kooldok

12/2019

a. opmaak (4 maanden):
• uitwerken documenten voor administratieve procedures
• uitwerken technische plannen en details
• opmaak bouwvergunning
• opmaak aanbestedingsdossier
• deﬁniëren van de technische uitdagingen voor de
uitvoeringsfases
• ...
b. overleg en aanpassen (2,5 maanden):
• er worden 3 tussentijdse presentaties van het
vergunningsdossier voor de opdrachtgever gepland
• er wordt ad-hoc overleg georganiseerd voor meer technische
kwesties (mobiliteit, groen, hydrologie, archeologie, …)
• er worden 2 actieprogramma’s georganiseerd voor de
bewoners en gebruikers
c. goedkeuring (1,5 maand)

Aanbestedingen – 6 maanden :
In deze fase dient het projectteam de opdrachtgever ondersteunen
bij de aanbestedingsprocedures.

Opvolging werken – 26 maanden :
De werfopvolging moet nauwgezet gebeuren tijdens de
verschillende fases van de uitvoering.
taken per uitvoeringsfase:
• controleren planning
• controleren werken via regelmatige werfbezoeken en
vergaderingen
• administratieve opvolging van de uitvoeringsfase
• opstellen van verslagen van de werfbezoeken
• dirigeren van de werf voor de groenruimtes (instructies voor
plantingstijden, bezoek boomkwekerijen, keuze planten en
bodem, ...)

D.2 Fasering van de werken
De uitvoering van de publieke ruimte wordt in 3 fases voorzien. Na elke fase is er telkens een volledige ruimte
beschikbaar die ervoor zorgt dat het gebruik van de publieke infrastructuur steeds perfect mogelijk is. Er wordt
gestart aan de kant van de Waalse kaai, om zo reeds een sterke stedelijke ingreep te kunnen realiseren, terwijl
de werken aan de parking Steendok nog aan de gang zijn. Een tweede fase concentreert zich op de Vlaamse kaai,
de afwerking van de publieke ruimte boven het Steendok en een deel van het Schippersdok, terwijl de parking
in het Kooldok geconstrueerd wordt. Tenslotte wordt de publieke ruimte boven het Kooldok en het Schippersdok
afgewerkt.

fase 1
fase 3

fase 2

fase 1 :
Waalse kaai

fase 2 :
Steendok
Vlaamse kaai
helft van het Schippersdok

fase 3 :
Kooldok
helft van het Schippersdok

D.3 Opgave van de studiekosten
Er wordt voor de opgave van de studiekosten uitgegaan van het opgegeven projectbudget (16 174 125 € excl.
BTW). De kostenraming (cf. verder) toont aan dat het voorliggend project binnen deze enveloppe past. Er dient
evenwel een marge gerekend te worden, waardoor het bovengenoemde bedrag als basis dient. De prestaties die in
de beschrijving van de fases worden vernoemd, zitten vervat in dit ereloonvoorstel. Indien er toch meerprestaties
gevraagd zouden worden, is er een kort overzicht ter referentie meegegeven.

VOORSTELSTUDIEKOSTENGEDEMPTEZUIDERDOKKENANTWERPENperfaseenperdiscipline
projectbudget(excl.BTW)
ereloonpercentage
erelonen

€16174125,00
7,00%
€1132188,75

165€/m2

ONTWERPFASE
Projectfases

%vanhettotaleereloonbudget
Erelonenperprojectfase
%perdiscipline
landschapͲstedenbouw
architectuur
ingenieurstechnieken

1Ͳschetsontwerp

2Ͳvoorontwerp

3Ͳdefinitiefontwerp

2maanden

3maanden

4maanden

WERKEN

5Ͳaanbestedingen

6Ͳopvolgingwerken

6maanden

26maanden

75%
60%
55%
40%
35%
32%
€127371,23 €101896,99 € 124540,76 € 76988,84 € 11887,98 €108690,12
10%
15%
10%
10%
5%
8%
€16982,83 €25474,25 €22643,78 € 19247,21 € 1698,28 €27172,53
15%
25%
35%
50%
60%
60%
€25474,25 €42457,08 €79253,21 € 96236,04 € 20379,40 €203793,98

Projectdirecteur :
Architect - landschapsarchitect - stedenbouwkundige :
Senior ingenieur :
Junior ingenieur :

600 €
400 €
550 €
350 €

Per extern overleg dient volgende tijd gerekend te worden (speciﬁeke voorbereiding + prestatie zelf) :
Ontwerpoverleg projectteam :
Stuurgroep :
Klankbordgroep :
Ad-hoc overleg :
Formele adviesraden / districtsraden :
Commissie Openbaar Domein :

TOTAAL

100%
€ 1132188,75

€ 551375,92
€ 113218,88
€ 467593,95
€ 1132188,75
€ 1369948,39

Een overzicht voor de meerprestaties van het team, uitgedrukt in halve dagprijs, exclusief BTW :

•
•
•
•
•
•

AANBESTEDINGSPROCEDURES

15%
15%
20%
17%
3%
30%
€169828,31 €169828,31 € 226437,75 € 192472,09 € 33965,66 €339656,63

TOTAAL(exclBTW)
TOTAAL(inclBTW)

•
•
•
•

UITVOERINGSDOSSIERS
4Ͳvergunningsdossiers&
aanbestedingsdossiers
8maanden

1 dag
1 dag
1 dag
0,5 dag
0,5 dag
1 dag

D.4 Interacties
Verschillende trajectlijnen die elkaar beïnvloeden liggen aan de basis voor een dynamisch werkproces dat steunt op
interacties met alle betrokken partijen. Traject 1: interacties met de opdrachtgever en de verschillende technische
actoren van de stad Antwerpen. Traject 2: interacties met het projectteam van de ondergrondse parkings en Traject
3: participatie met de bewoners en gebruikers.

D.4.1 Werkproces met de opdrachtgever en betrokken partijen
Het is van groot belang om een regelmatig contact tussen het
projectteam en de opdrachtgever te houden. Dit zorgt ervoor dat de
ambities te allen tijde gelijkgestemd blijven en de heraanleg van
de Gedempte Zuiderdokken een project wordt gebaseerd op cocreatie.
Per projectfase worden er enkele belangrijke contactmomenten
voorzien met de opdrachtgever, waarbij ook cruciale actoren
vanuit de stad Antwerpen aangesproken worden. Deze
presentatie-momenten worden zo ook meteen een algemeen
interactiemoment of workshop (voornamelijk stuurgroep en
klankbordgroep). Bij belangrijke mijlpalen in het project, wordt er
ook teruggekoppeld met de formele dienstraden/ districtsraden
en de Commissie Openbaar Domein. Deze presentaties dienen als
formele communicatie en goedkeuringsprocedure.

Verder worden ook thematische workshops met de opdrachtgever
en speciﬁeke partners georganiseerd, om zo in detail over
verschillende thematieken te kunnen dialogeren (ad-hoc overleg).
Door systematisch de opdrachtgever mee uit te nodigen bij deze
verschillende workshops, wordt alle informatie gemeenschappelijk
gehouden en worden latere onduidelijkheden vermeden.
Er wordt een zeer regelmatig ontwerpoverleg voorgesteld
tussen het projectteam en de opdrachtgever. Dit kan via
telefonische vergaderingen of videoconferenties, maar ook door
werkvergaderingen in kleine groep. Hierbij is steeds de projectleider
aanwezig en bij voorkeur ook een afgevaardigde van elk lid van het
projectteam. Deze dialoogmomenten zijn van belang om ook op
een eerder informele wijze samen het project te kunnen dragen en
vooruitsturen.

D.4.3 Interacties met het projectteam van de ondergrondse parkings
Opdat het proces van de heraanleg van de Zuiderdokken een zo vlot
mogelijk traject zou kennen, is het belangrijk om in continue dialoog
te staan met het projectteam van de ondergrondse parkings, zowel
aan de kant van de stad Antwerpen als van de ontwerpers.
Gezamenlijke presentaties en onderlinge workshops kunnen
gehouden worden om de stand van zaken langs beide zijden
continu af te toetsen.
Daarenboven worden er regelmatig documenten uitgewisseld
om zo de randvoorwaarden scherp te deﬁniëren en dus een zo
integraal mogelijk project te bekomen.

D.4.3 Communicatie- en participatiestrategie
Het projectteam staat volledig achter een aanpak van co-creatie,
niet enkel tussen projectteam en opdrachtgever / experten, maar
evenzeer als een project voor en door de gebruikers en bewoners
(uiteindelijk de “experten van alledag” voor de site). Ateliers
op belangrijke momenten binnen het ontwerpproces moeten
hiertoe de faciliteit bieden. Naast deze ateliers, wordt er ook een
actieprogramma opgesteld, die alle soorten gebruikers dichter bij
de projectsite en zijn geleidelijke transformatie moeten brengen.

•

De ateliers :

•

•

•

•

Allereerst is er een actorenidentiﬁcatie nodig, aansluitend op
het voorbereidend participatietraject dat reeds werd ingericht.
Op basis van de hieruit vastgestelde problemen en potenties
kan een reeks bilaterale gesprekken uitgevoerd worden. De
bedoeling hiervan is om in interactie met actoren te zoeken
naar verklaringen voor problemen en uitdagingen, en naar
mogelijke oplossingen of ontwikkelingsrichtingen.
Het is ook van groot belang om de ateliers uitgebreid voor te
bereiden met graﬁsche documenten die de communicatie naar
alle deelnemers vergemakkelijkt en die op een eenvoudige
wijze communiceert over de verschillende etappes in
het project, alsook de mogelijke opties, moeilijkheden en
uitdagingen.
Atelier 1 (tijdens schetsontwerp): Klankbordatelier voor de
uitgewerkte ideeën van de wedstrijdfase. Vrije reacties, alsook
kleinere werkgroepen met speciﬁeke vragen die ruimtelijk
gesitueerd worden, worden hierbij nagestreefd. Er wordt ook
naar de verwachtingen gevraagd, zowel van het project als
van het projectteam.

•

•

Atelier 2 (tijdens voorontwerp): Het meer uitgewerkte
ontwerp wordt getoond en besproken, en er wordt ook, via
referentieprojecten, mee de ambities vastgelegd.
Atelier 3 (tijdens deﬁnitief ontwerp): Een speciﬁek atelier
ivm de toekomstige programmering van de publieke wordt
georganiseerd, waarbij de verschillende belangengroepen
kunnen deelnemen. De organisaties die vandaag reeds
deel uitmaken van de gebruikersgroep, maar ook nieuwe
toekomstige gebruikers en verenigingen kunnen samen
nadenken over een intelligent ruimtegebruik.
Atelier 4 (tijdens deﬁnitief ontwerp): Een laatste
interactiemoment, waar de verschillende projectzones onder
de loep worden genomen alvorens het afwerken van het
deﬁnitief ontwerp.
Atelier 5 (aan het einde van het deﬁnitief ontwerp): Het
laatste atelier-moment vormt een publieke voorstelling van
het goedgekeurde deﬁnitief ontwerp, onder de vorm van een
tentoonstelling, die op een locatie aan de Zuiderdokken wordt
opgesteld (en op bepaalde momenten toegelicht wordt door
de opdrachtgever en het projectteam).

Het actieprogramma :
Naast een reeks van ateliers, waar over de site en het ontwerp wordt
gedialogeerd op uiteenlopende wijzen, wordt er ook in samenspraak
met de buurtwerking en de stad Antwerpen een actieprogramma
uitgewerkt. Dit heeft als doel om de gebruikers met verschillende
activiteiten dichter bij de site en zijn transformatie te brengen. De
Gedempte Zuiderdokken worden (opnieuw) een bestemming, voor

allerlei activiteiten. Enkele mogelijke acties (nog verder te bepalen
in samenspraak met alle partners):
•
•
•
•
•
•
•
•

Wandelingen op de site en in de omgeving, waarbij de ambities
uitgelegd worden en de historiek toegelicht wordt.
Fototentoonstelling van activiteiten op de Zuiderdokken van
bewoners uit de buurt
Georganiseerde werfbezoeken tijdens de uitvoeringsfases
Het Zuiderdokkenfeest: op de delen van de site die niet in
werffase zitten, kan een buurtfeest georganiseerd worden
De Zuiderdokken speelt: grote spelweekends voor de jongeren
uit de buurt
Informatiewandeling ivm meer technische aspecten zoals de
wateropvangstrategieën
Het samen uitwerken en uitbaten van een tentoonstelling
over het ontwerp
...

De communicatie met de gebruikers is van bij het begin erg
belangrijk en wordt daarom zorgvuldig opgenomen in de planning
van de verschillende fases van het project. Het belangrijke
voortraject dat al gevoerd is door de stad, wordt hier dan ook zeker
in rekening gebracht en vormt een rijke basis om op verder te
werken. Er wordt binnen de verschillende ateliers gezorgd voor een
creatieve afwisseling van dialogeren en informatie-uitwisseling,
om zo een dynamisch proces te bekomen.

