
Ik herinner me nog helder mijn eerste bezoek aan de nieuwe Groenplaats 
als architecturale prelude voor Antwerpen ’93. Het nette, zacht 
ogende dolomiet, het strakke padenpatroon van arduintegels, de (later 
gecontesteerde) witte oriëntatieverlichting, de nieuwe lindebomen en 
aan de skyline, de kathedraal, als een immense zandsculptuur. Een voor 
mij ongeziene stedelijke revelatie. Weinig was ik me ervan bewust dat dit 
plein onvolledig was, dat een luifel ontbrak. 

Door mijn ogen zag ik een stad in de kering, gereflecteerd in de frisse 
inrichting van een belangrijke publieke stadsplaats. De vernieuwde 
Groenplaats eiste na haar heraanleg in de jaren ’70 opnieuw haar centrale 
positie op en pas veel later zouden ook andere pleinen volgen. Ik was 
naïef maar eerlijk enthousiast en bijzonder trots op de ‘koekenstad’.

Nu ik er op terugblik besef ik ook dat die ‘nieuwe’ Groenplaats een 
tijdsgewricht was. Antwerpen toonde zich expliciet als de open en gastvrije 
stad die ze steeds is geweest. De stad gooide haar deuren genereus open 
voor de wereld en culturele vernieuwing.  De Groenplaats zelf stond 
metafoor voor dat urbaan en cultureel reveille dat zich tot op heden in 
Antwerpen voltrekt.

Vandaag, twee decennia en vele veranderingen later, staat de inmiddels 
afgeleefde  Groenplaats opnieuw in de etalage. De nieuw geplande 
heraanleg, in een cyclische profetie van weer 25 jaar later, vormt een 
volgende scharniermoment in een voortdurende stadsvernieuwing die 
voor mij, persoonlijk, begon in ’93.  

De stad zelf beantwoordde zo ruim mijn verwachtingen, maar tot vandaag 
blijft de vraag onbeantwoord… 

Kan kunst de wereld redden? 
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Terug naar de essentie: de ontmoeting 

(her)groeperen

oriënteren

beslissen

ruimtelijke condities

 flexibel  informeel

 open leesbaar

ontmoeten

wachten

vertrekken

ruimtelijke condities

locals vs bezoekers

observeren

groep vs individu

ruimtelijke condities

Sommige stadspleinen zijn onsterfelijk. Ze zullen altijd deel 
uitmaken van de publieke stadsdynamiek, ongeacht hun uitzicht 
of uitrusting. Als grotere identiteit spelen ze een verbindende rol 
als doorgangsruimte voor de dagelijkse maalstroom. Het anonieme 
decor waarin de spontane ontmoeting kan, maar niet hoeft plaats 
te vinden, vormt hun grootste kwaliteit. Ze zijn de wachtruimte 
van de stad. Op de Groenplaats is dit kenmerkend voor de zuidelijke 
rand, waar de doorgangsfunctie door de aanwezigheid van 
openbaar vervoer, roltrappen en toegangen erg fysiek aanwezig 
is. De transitfunctie vormt een uitbreiding op de titel van de 
projectdefinitie die wat beperkend enkel gewag maakt van een 
‘stedelijke evenementen en verblijfsplein’. De Groenplaats biedt 
immers een caleidoscoop aan activiteiten die niet uitsluitend 
verblijfs- of evenementgericht zijn.

Andere, meer intieme pleinen, bieden geborgenheid. Het zijn 
de wat rustigere pleinen met bijzondere verblijfskwaliteit. Ze 
bieden ruimte voor de wat langere ontmoeting op een terrasje, 
een comfortabele bank of een plek tussen de bloemen. Ze zijn 
de huiskamers van de stad. Op de Groenplaats vinden we deze 
herbergzame kwaliteit vooral in het  noordelijke deel.  

Met dit ontwerp voor deze geplande vernieuwing, wil dit 
ontwerpteam de Groenplaats terugbrengen naar haar essentie, 
als mogelijke, maar niet dwingende plek voor ontmoeting. Het 
onvoorwaardelijk karakter van die ontmoeting vormt het leitmotiv; 
anoniem of gekend, vanop afstand of nabij, kortstondig of wat 
langer, naar aanleiding van een gedeelde interesse (evenementen), 
verontwaardiging (betoging), een ‘date’, of gewoon… het toeval 
zelf. Het plein moet zich daarvoor kunnen positioneren als een 
doorgangsruimte én verblijfsplek. De uitdaging bestaat erin beide 
correct te kalibreren en in een boeiend evenwicht te plaatsen.

Als aanloop naar dit traject, is in deze wedstrijdfase aan de hand 
van een aantal waarnemingsoefeningen de dynamiek van het 
plein al wat grondiger bestudeerd. Interviews met verschillende 
getuigen waaronder passanten, kelners, bloemenverkopers, 
politieagenten, daklozen,… hebben het gebruikersprofiel al flink 
aangescherpt. Bij een eventuele toewijzing van de opdracht kan dit 
proces uitgebreider en graag overgedaan worden.  

De grote diversiteit aan voetgangersbewegingen toont dat de 
Groenplaats functioneert als een plek waar mensen zich oriënteren, 
herverdelen en beslissen welke richting ze verder uitgaan. Van 
de Groenplaats vertrek je voor een avondje stappen richting 
binnenstad of neem je afscheid op de terugweg naar huis. 

De hernieuwde Groenplaats zal voldoende open, flexibel en 
leesbaar moeten zijn wil ze deze belangrijke kwaliteit van de huidige 
Groenplaats behouden.

Kortstondige dynamiek

Verschillende plekken op de Groenplaats zoals de bus- en metrostop 
kennen een eigen dynamiek. Mensen blijven rond de metro-ingang 
hangen of zitten op de muur op elkaar te wachten. Hoewel dit 
op het eerste gezicht steeds toevallig en tijdelijk lijkt, zorgen 
deze wachtende mensen er wel voor dat de grote schaal van de 
Groenplaats ook centraliteit op mensenmaat kent. 

Om deze kwaliteit in het toekomstig ontwerp niet te verliezen is 
het belangrijk bij deze overstapplaatsen het overzicht blijvend te 
garanderen en waar mogelijk spontane zitelementen te voorzien. 

Verschillende gezichten

Er zijn maar weinig pleinen in Antwerpen met zoveel verschillende 
gezichten als de Groenplaats. Aan de ene kant is er een andere 
dynamiek tussen stadsbewoners en toeristen, waar bezoekers 
en toeristen het plein bijvoorbeeld op een heel andere manier 
gebruiken, in het bijzonder in de richting van de Jan Blomstraat. Aan 
de andere kant zijn er specifieke zones die door kleine groepjes of 
individuen worden gebruikt (bv. de banken) terwijl andere zones 
zich weer meer tot groepen lenen (bv. het standbeeld van Rubens). 
De dialoog tussen deze diversiteit aan gebruikers en dynamieken 
creëert een gekoesterde plek. Een levendig plein met geborgen 
hoekjes van waaruit de dag wordt gade geslagen. Een verdere 
uitbouw en integratie van de terrassen rondom het plein kan aan 
deze dynamiek nog extra elementen toevoegen. Het spelen met 
zonering, kanten, toegangen en openheid richting het centrale plein 
is cruciaal om deze diversiteit aan gezichten te behouden.

 verschillende toegangen

 overzicht behouden

 tijdelijke ‘plekken’ maken

 rekening houden met verschillende sferen

 formele & informele zitplekken

 diverse zones

 zichtbaarheid

 diversifiëring in randen

toeristen zone

“locals” zone

terrassen
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Groenplaats als een collectie van 
kleinschalige, vluchtige dynamieken

Groenplaats als transit zone, 
verdeler van stedelijke stromen. 
De plek in Antwerpen om te kiezen 
‘waar naartoe?’ 

Groenplaats als een observatieplek 
om de verschillende voorbijgangers 
te observeren, rustig boterhammen te 
eten in de zon of bij te babbelen met 
vrienden

‘Observaties’

Stedelijke verdeler

INLEIDING
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LEZING VAN DE OPGAVE
Spiegel van haar tijd

Schilderijen, oude postkaart en foto’s tonen de Groenplaats in een 
steeds verschillende lay-out. Enigszins genuanceerd kunnen er drie 
belangrijke perioden onderscheiden worden. Restanten daarvan 
zijn nog steeds en vooral in haar wanden terug te vinden, de sporen 
op het plein zelf werden doorheen de tijd uitgewist, op het Rubens-
beeld na. 

De Groenplaats ontstond rond 1200 uit een essentiële, maar 
louter functionele behoefte; als openbare begraafplaats ten 
Zuiden van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Gelegen op de 
rand van de historische binnenstad, werd ze -in tegenstelling tot 
heel wat andere pleinen- dus nooit bewust als open ruimte in 
het stedelijk weefsel ingetekend. De beschikbare ruimte werd 
beperkt door de aanwezigheid van een bouwblok in het verlengde 
van de Schoenmarkt. De besloten ‘kerkelijke ruimte’ was sterk 
verbonden met de kathedraal en in een minder formele mate met 
de omliggende straten en markten. 

Rond 1850 werd de Groenplaats, omgevormd tot een square, het 
symbool voor de welvarende burgerstad. Het bouwmeesterschap  
primeert. De eclectische ‘grandeur’ wordt bepaald door gezonde 
bomen, de stijlvolle kiosk, sierlijke zitbanken en het Rubensbeeld, 
maar ook door de façades van de 18de eeuwse gebouwen. Het 
totaalbeeld is in die periode eenvormig en samenhangend. De 
groei van de stad in de tweede helft van de 19de eeuw maakt de 
Groenplaats een scharnier op de as Meir-De Keyserlei richting 
Centraal Station enerzijds en op de nieuwe as van de verbrede 
Boeksteeg-Nationalestraat richting nieuwe Zuidwijk anderzijds.

Vanaf WO II vinden minstens even grote veranderingen plaats met 
de naoorlogse en grootschalige invulbouw, de komst van de auto in 
de stad, de bouw van de pré-metro (met toen nog een eind-lus onder 
de Groenplaats) en nadien de parking onder het plein. Het plein 
reageert in haar grootstedelijke rol telkens wat onderdanig op 
een programma dat van buitenaf wordt opgelegd. De loskoppeling 
van de kathedraal is vandaag maximaal en wordt gesymboliseerd 
in de immer afgesloten zijingang. De verblijfskwaliteit verliest een 
stuk aan vanzelfsprekendheid, maar het plein wordt wel meer dan 
ooit een belangrijke verdeler van stedelijke stromen. Haar huidige 
configuratie is daar het zichtbare resultaat van. 

1200: Kathedraal en begraafplaats als ruimtelijk 
ensemble van de religieuze immuniteit. 
Doelbewust ontwikkelden de Antwerpse markten 
zich op de scheidslijn tussen wereldlijke en 
kerkelijke macht

1850: De groenplaats staat symbool voor de 
opkomst van de burgerij onder het Franse bewind. 
Een elegante plek om te flaneren onder de 
bomen, naar Parijs´ voorbeeld ontsloten met twee 
belangrijke assen naar de belangrijkste plekken 
uit deze tijdsperiode: het centraal station en het 
Museum van Schone Kunsten

1993: Als Culturele Hoofdstad van Europa 
krijgt de Groenplaats een passende 
invulling; een kwetsbaar huwelijk tussen 
zijn hyperbereikbaarheid en de historische 
verblijfskwaliteit 
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Hedendaagse invloeden

Speelbal van economische belangen 
en gebruikers
De toegangen naar de premetro en de parking verdelen het plein. 
Taxi’s en fietsen staan losbandig rond de tramhalte. De tramkeerlus 
(met bovenleidingen) privatiseert strategische ruimte. De 
horeca claimt steeds  grotere terrassen en evenementen met een 
toenemende schaal en intensiteit eigenen zich het plein periodiek 
toe. Tegelijkertijd wenden steeds meer openbare gebouwen 
zich af; de Grand Bazar is nu een hotel met hoofdtoegang langs 
de Melkmarkt, het shoppingcenter in het bouwblok functioneert 
volledig autonoom, de rechtstreekse (metro)toegang naar het 
warenhuis verloopt ondergronds, het Postgebouw staat vandaag te 
koop als top retail locatie,… Het plein is meer dan ooit het resultaat 
van heel uiteenlopende economische krachten en belangen. 

De kwalitatieve herinrichting en herschikking kan het brandpunt 
opnieuw op het plein plaatsen zodat ook de omliggende 
economische activiteiten zich opnieuw naar het plein zelf oriënteren. 
Samen met een aantrekkelijk nieuw plein ontstaat zo een incubator 
en katalysator voor een sterke city-branding in het voordeel de 
stad en de lokale economie. De inzet en moed van alle openbare 
en private partners zal noodzakelijk zijn om dit te bewerkstellingen

De claim van de ondergrond. 

De GROENplaats?

Moeizame verkeersorganisatie

De eeuwenlange zoektocht naar evenwicht in stedelijk gebruik 
en een structureel groen karakter kende haar hoogte- en 
dieptepunten. Een groene inrichting, noodzakelijk in de 
boomschrale Antwerpse binnenstad, kreeg steeds de voorkeur. 
Vandaag maakt de GROENplaats haar groene naam nauwelijks 
waar. De redenen zijn gekend: te dichte en te warme ondergrond, 
te weinig doorwortelbare ruimte, een agressief stedelijk milieu, een 
verkeerde boomkeuze,… Het plein wordt mede door een te schraal  
bomenbestand geregistreerd als het warmste plein in de stad

De tijd voor experimenteren is voorbij. De benadering wordt 
omgekeerd: niet langer het ontwerp, maar de beschikbare 
ondergrond zal het aantal bomen bepalen. De berekening van 
het doorwortelbare volume zal bepalen hoeveel bomen op het 
plein geplaatst kunnen worden. Door gebruik te maken van 
nieuwe technieken en de juiste boomsoort is het mogelijk een mooi 
bomenareaal tot wasdom te laten komen en een klimatologisch 
aangename en duurzame omgeving te bewerkstelligen.  

Het gevolg van de grootstedelijke rol is zichtbaar onder het 
maaiveld. Zowel de premetro als de parking bezetten de volledige 
ondergrond. De bovengrondse impact van deze structuren is 
zichtbaar in de vele perforaties van het plein, waaruit voortdurend 
mensen en wagens opdoemen of verdwijnen. Zowel metro als tram 
zorgen voor een constante flow van klanten naar de stijgpunten 
op het plein. De ondergrond dicteert vandaag letterlijk de 
bovengrondse routing op het plein en hindert de doorstroming en 
het visuele contact tussen de Noord- en de Zuidzijde van het plein.   

De reorganisatie en aanpassing van de toegangen naar de 
ondergrond is een ruimtelijke noodzaak. De herschikking zal de 
vrije routing op het plein ten goede komen en een aantal knelpunten 
oplossen. Het verplaatsen van de trap onder het KdG-gebouw op 
de hoek van de Nationalestraat geeft nieuwe kansen aan de daar 
aanwezige en toekomstige functies, ook die in het Postgebouw. 

Op het plein uit ’75 en ‘93 is het voetgangersareaal al een stuk 
teruggewonnen ten opzichte van de decennia ervoor, waarin het 
verkeer juist steeds meer terrein innam. De huidige verkeersruimte 
is echter dusdanig complex en compact georganiseerd (taxi, 
fietsen, tramlus, kruispuntsituatie, twee onafhankelijke inritten 
en één drukke uitrit voor de parking) dat na verloop van tijd een 
veelvoud aan noodgrepen noodzakelijk werd om de veiligheid te 
waarborgen. Het resultaat is een onoverzichtelijke verkeersknoop 
die het plein aan de zuidzijde lossnijdt van de omliggende buurten. 

Een uitgezuiverde transferzone waarin de verschillende functies 
uit elkaar worden gelegd in de vorm van een overzichtelijk 
gelijkvloers plateau, zorgt voor een heldere organisatie en een 
veilige conflictpresentatie met een goede oversteekbaarheid. De 
aangename atmosfeer van de vernieuwde Nationalestraat wordt 
langs de flank van het plein doorgetrokken tot aan de Meirbrug. 
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Positie in de stad

Spil in de stadsdynamiek
De metrohalte Groenplaats is de laatste (of eerste stopplaats) 
op de rechteroever in het hart van de stad. Toeristen, bezoekers 
uit de regio en stadsbewoners komen aan en vertrekken op de 
Groenplaats. Vier van de drukstbezochte openbare parkings liggen 
als een krans rond en onder het plein. In de verkeersstroom van 
de binnenstad loopt de belangrijkste verkeersverbinding over het 
plein vanuit de Nationalestraat naar de Schoenmarkt. Diagonale 
wandelverbindingen tussen de Wilde Zee en de binnenstad en 
de Nationalestraat en de Melkmarkt zorgen voor een constante 
passage. De Groenplaats is een plein van bekijken en bekeken 
worden. Door haar ligging steevast het podium voor allerhande 
stedelijke activiteiten en evenementen en een sterke omgeving 
voor interactie en dialoog. 

Knoop op twee stedelijke assen
De Groenplaats bevindt zich vandaag op de kruising van twee 
stedelijke ontwikkelingsassen. De nieuwe toeristische Noord-
Zuid as van het MAS  en het Eilandje, via het Falconplein en de 
Academie, doorheen het centrum en langs de Nationalestraat naar 
de omgeving van het Museum en verder tot op het Nieuwe Zuid, 
kruist hier de commerciële Oost-West as van het Centraal station 
over de Keizerlei en de Meir, tot aan de Schelde. Op het knooppunt 
bevindt zich de Groenplaats. Met haar zijstraten takt ze aan op 
het historische hart van de stad met het gros van de Antwerpse 
horeca. De verkoop van het Postgebouw en de herschikking van de 
gelijkvloerse verdieping van de KdG-school bieden een uitgelezen 
kans om beide hoog dynamische assen aan elkaar te schakelen. Het 
plein is zo de etalage voor de volledige Antwerpse handelsactiviteit 
in de binnenstad en een volwaardige uithangbord voor city-
branding. 

Ambitie
Stopplaats in een aantrekkelijke 
routing 
De Groenplaats bevindt zich dus binnen de spanningsboog van 
het populaire Zuid en het Eilandje dat volop in ontwikkeling is. Ze 
ligt centraal op een binnenstedelijke route door de binnenstad. 
Deze route, aangevuld met een toekomstige verbinding langs 
de vernieuwde kaaien, zorgt voor een lus-vormige wandeling 
doorheen de Antwerpse geschiedenis van haar historische kern 
tot de nieuwste wijken, dwars door haar groeiringen. De mooiste 
plekken van Antwerpen worden aan elkaar gerijgd en Antwerpen 
toont er haar twee sterkste troeven: de Scheldestroom en de stad 
als resultaat van een rijke (maritieme) geschiedenis met oorsprong 
aan diezelfde stroom. 

1200: middeleeuwse stad

1850: burgerstad

KDG/Post

Breuklijn in de stedelijke korrel  conform de as 1850

Intermediaire stedelijke ruimte 
De Groenplaats vormt samen met de Schoen- en Eiermarkt een 
overgangszone tussen de middeleeuwse en de latere 19de eeuwse 
stadsdelen. Deze zone in de vorm van een stijgbeugel start op de 
Meir, grijpt rond het bouwblok van de Boerentoren en eindigt op 
het plein. De twee markten en de Groenplaats vloeien spontaan 
in elkaar over. Op het plein ontmoeten het groter architecturaal 
ensemble rond de Boerentoren en de oude meer gedetailleerde 
binnenstad elkaar. Dit zorgt voor een alzijdig en sterk gevarieerde 
bebouwing met contrastrijke façaden en een unieke skyline. Vanaf 
de Groenplaats betreedt men de nauwe binnenstad. 
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VISIE

Een tijdloos tableau vivant 
De stedelijke cultuur is bij uitstek een dynamische cultuur. Doorheen 
de tijd verandert het plein, maar het zijn de stadsbewoners en 
de bezoekers zelf die de continuïteit verzekerden. Het steeds 
aanwezige publiek en hun activiteiten bepaalt de geest van de 
plek eerder dan de ruimte zelf. Het plein vormt de achtergrond die 
de diversiteit en activiteit van de individuen die de ruimte delen 
etaleert. 

Het pleinbeeld is een 24-uurs opname van situaties, momenten 
en gebeurtenissen als onderdeel van de rijke Antwerpse cultuur. 
De gebruikers van de Groenplaats zijn de acteurs in een tableau 
vivant. Zelfs de verkennende ontwerper is er één van en het plein 
zelf moet alle kansen bieden om haar verschillende gebruikers vrij 
hun gang te laten gaan. Daarvoor moet een minimum aan ‘sense 
of ownership’ mogelijk zijn. Mensen moeten het plein, zelfs als 
kortstondige passant koesteren en kortstondig toe-eigenen. Het 
plein moet daarvoor de snel wijzigende stedelijke cultuur steeds 
kunnen opvangen; een tijdloze maar kwalitatieve inrichting moet 
dit bewerkstelligen. Het stadplein moet haar bestaansrecht over 
langere termijn bewijzen. 

Verrijking door vanzelfsprekendheid
Als eeuwenoud plein in de stad is de Groenplaats als een 
palimpsest*. Haar gelaagde geschiedenis is vooral terug te vinden 
in haar wanden en zichten op de omringende stad in het bijzonder 
de heel verschillende torens. De functies in haar wanden en 
omgeving bepalen en bepaalden in sterke mate haar animo. 
Het plein zelf moet deze activiteiten maximaal ondersteunen en 
kansen bieden. De aanwezige dynamiek is sterk genoeg om het 
plein stedelijk te positioneren het behoeft ook geen uitzonderlijk 
opvallende inrichting. De Groenplaats is in de eerste plaats een 
‘democratisch’ plein. 

Vanuit deze premisse wordt het optimale contact met de 
omgeving nagestreefd, ruimtelijk en functioneel. Het nieuwe 
plein wordt als een schakel in de stad toegevoegd en maakt zo de 
noodzakelijke binding tussen haar omliggende buurten, straten en 
markten. Het plein is een voortzetting en aanvulling op de stad. De 
materialisering (volgens het Beeldkwaliteitsplan) is samenhangend, 
maar streeft naar het behoud van algemene en/of plek specifieke 
eigenschappen en kenmerken. Veiligheid en overzichtelijkheid 
staan daarbij centraal. Het groeps- en individueel gebruik 
wordt gefaciliteerd met ruimte voor manifestatie, observatie en 
contemplatie. De tijdloosheid staat garant voor de duurzaamheid. 

DRIE BOUWSTENEN

Vrij canvas 
De Groenplaats als plaats voor ontmoeting wordt mogelijk 
binnen een vloeibare, neutrale stedelijke ruimte met één vloer, 
van gevel tot gevel. Het plein is een open en genereus canvas 
voor alle evenementen. Dus zowel het verblijf als de passage 
worden comfortabel gemaakt. Het vrij plan is ook een podium 
voor het bestaande patrimonium van Rubens tot de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Het kan in die vorm eenvoudig aangepast 
worden aan veranderende noden en gebruik; het canvas is een 
open vorm. Bestaande hindernissen worden verwijderd en nieuwe 
elementen worden strategisch en in ingetogen grandeur op het plein 
geplaatst. Nieuwe initiatieven krijgen optimale kansen en worden 
ondergebracht in de verschillende deelruimten gedefinieerd 
door de transparante passe-partout en een subtiel onderscheid in 
verhardingen. 

Passe-partout 
Een rechthoekig kader van transparante bomen kalibreert 
de publieke ruimte horizontaal en verticaal tot aangename 
verhoudingen en een boeiende scenografie. Dit passe-partout 
nuanceert de plaats in een binnenplein en pleinrand, maar is zelf 
ook een zone met een eigen intimiteit en identiteit door de vele 
zitbanken rond de plantvakken. De wanden worden interactief met 
het plein. Het paskader absorbeert de bestaande stijgpunten en 
maakt ze onderdeel van een overzichtelijk en samenhangend 
geheel. De grote en gezonde bomen op het plein filteren de omgeving 
en het zicht op de machtige Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. De 
Groenplaats verkrijgt diepte door ijle coulissevorming. Het licht 
doorheen de boomkruinen werkt als een clair-obscur. 

3

2

1

Komende van het station staat Rubens centraal op de Groenplaats, 
op een as met vier grote Antwerpse schilders, na Teniers en Van 
Dyck op de Meir en voor Jordaens verderop aan de Oever. Deze 
schilderswandeling inspireerde het team om met begrippen uit 
de schilderkunst aan de slag te gaan. Zonder al te anekdotisch 
te worden zijn opvallend veel termen uit de schilderkunst ook 
op de openbare ruimte van toepassing: een vrij/leeg canvas, 
de coulissevorming, een paskader, een diagonaal, het clair-

obscur, de bien-scéance, het (herfst)coloriet, de overlapping, de 
diagonaalmethode, de ruimtelijke verhouding, … Het gaat steeds 
over begrippen uit de scenografie die ook in de ons omringende 

ruimte zo belangrijk zijn. Ze bepalen in hoge mate de beleving van 
die ruimte.

Ingetogen grandeur 
De nuchtere maar weloverwogen vormgeving van zowel 
hedendaagse als klassieke elementen, verhardingen en 
beplantingen streeft naar een ingetogen grandeur, waarin de 
aandacht ligt op de dagelijkse verwondering, zowel overdag als ‘s 
nachts. Het ambacht en de detaillering primeren op een niveau met 
een rijke totaalbeleving. Eerder dan te streven naar een opvallend 
gebaar wordt gewerkt in terughoudendheid. Aanvullend op de 
ingrepen die het plein structureren en van een basiskwaliteit 
voorzien, wordt een reeks van kleinschalige en fijn gedetailleerde 
ingrepen voorgesteld die intieme plekken definiëren, inspelen 
op lokale bijzonderheden en subtiel verwijzen naar aanwezige 
achtergronden en kwaliteiten. 

* Een palimpsest is een hergebruikt stuk perkament dat als 
handschrift dient. De bovenste laag van dit perkament (met de tekst 
erop) werd afgeschraapt zodat het perkament opnieuw beschreven 
kon worden. Dit werd gedaan omdat perkament kostbaar was en 
geen waarde meer werd gehecht aan de oorspronkelijke tekst (def. 
Wikipedia).

Een duurzaam stadsplein
In de laatste honderd jaar is de Groenplaats om uiteenlopende 
redenen regelmatig heraangelegd. Essentieel voor de toekomstige 
Groenplaats is dus een tijdloos ontwerp, met ingrediënten die 
de inrichting verzekeren van een lange levensduur; een solide en 
opbreekbare vloer, een goede basis voor gezonde bomen en een 
ruimtelijke compositie die een veelzijdig gebruik toelaat. 

Daarnaast wil Antwerpen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De 
nieuwe Groenplaats kan daar alvast haar steentje toe bijdragen. 
Een duurzame realisatie start in de ontwerpfase en loopt door in 
de uitvoerings- en gebruiksfase. Door in de ontwerpfase sterk in te 
zetten op een modal-split volgens het STOP-principe draagt het 
plein in haar basisconfiguratie bij tot een duurzame mobiliteit; alle 
onderdelen zijn daarvoor uitgebreid aanwezig (tram/bus/velokes/
fietstallingen/parkings/…). Ook private partners als Vinci kunnen 
aangemoedigd worden om door middel van bv. oplaadstations 
voor elektrische wagens en fietsen, een spaarzame verlichting… 
hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dit gesprek moet zeker 
aangegaan worden.  

Door resoluut voor een groen bomenplein te kiezen wordt 
duurzaamheid ook fysiek leesbaar. Door in het groenschaarse 
Antwerpse stadscentrum voluit voor volwassen bomen te kiezen 
komt een boeiende stadsecologie (vogels, kleine zoogdieren 
en insecten) op gang in de kernstad en verbetert tevens het 
woonmilieu voor haar bewoners. De bomen en planten capteren 
aanzienlijke hoeveelheden CO² en fijn stof en dempen de steeds 
aanwezige stedelijke ruis. De kroonschaduw zal, net als de lichte 
natuursteenverharding, de opwarming van het plein verminderen. 
‘s Avonds en ’s nachts wordt dan weer stralingswarmte afgegeven. 
De bomen temperen de wind en verbeteren zo de klimatologische 
omstandigheden in de winter. 

Met de hergebruik van (bestaande) materialen en het gebruik van 
herbruikbare (nieuwe) materialen wordt de materiaalrecuperatie 
vandaag en in de in de toekomst cyclisch gegarandeerd. Natuursteen 
als materiaal is uiteraard uitstekend geschikt voor langdurig (her)
gebruik. Zeker als het niet ingevoegd wordt geplaatst zoals voorzien.    



ONTWERP
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Entreepaviljoen parking

Tribune en podium

fontein en waterspiegel

Animositeit van de pleinrand
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R=45

R=45

R=45

PARKING

PREMETRO

MALL

Een stadsvloer van gevel tot gevel Een optimale ondergrondse 
toegankelijkheid
De ondergrondse toegankelijkheid is vandaag georganiseerd 
vanuit een functionele en niet vanuit een ruimtelijke insteek. Het 
verwijderen en herschikken van een deel van de ondergrondse 
toegangen, zal het gevoel van overzicht, veiligheid en oriëntatie van 
en naar de ondergrond, naar de Nationalestraat en  Wilde Zee ten 
goede komen. 

Een essentiële ingreep is het oplossen van de flessenhals tussen 
zuid- en noordzijde van het plein, door achtereenvolgens de 
premetro toegang en de kiosk aan te pakken. Het verwijderen van 
de kiosk laat een opening in de grond achter die dienst kan doen 
als verluchting en stijgpunt. Met een lift en een trap (gericht op de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) wordt de toegang verzekerd. De 
bestaande (regelmatig defecte) roltrap kan verwijderd worden en in 
de vrijgekomen ondergrondse ruimte kan een sanitair-, een berg-, 
en retailruimte of een infopunt ingericht worden. Het sanitair kan 
beheerd worden door een van de ondergrondse partners. 

Even belangrijk is het supprimeren van de westelijke nooduitgang 
van de parkeergarage in het midden van het plein. Volgens 
de geldende brandweervoorschriften en mits een beperkte 
ondergrondse reorganisatie is het mogelijk deze af te schaffen. De 
resterende drie uitgangen voldoen namelijk aan de 45.00m regel en 
bestrijken tezamen de gehele -2/-3 verdieping.

De laatste, niet onbelangrijke ingreep, is de eventuele verplaatsing 
van de premetro-uitgang aan de KdG hogeschool naar het perron 
van de bovengrondse tramstop. Het zou de overstapsnelheid 
verhogen en de sokkel van de KdG vrijwaren voor een nieuwe 
functie als aanzet naar de populaire Nationalestraat. 

De in- en uitgang naar de parking ter hoogte van de Nationalestraat 
wordt afgewerkt met een tribune annex podium. Ter hoogte van de 
Eiermarkt stellen wij een renovatie van de parkingtoegang voor met 
transparante wanden. De aanwezigheid van technische installaties 
daar maakt andere aanpassingen of een verplaatsing bijzonder duur 
en dus ook weinig realistisch.

Nooduitgang

Eeste uitgang premetro - roltrap

2e uitgang premetro(optioneel)

1e uitgang premetro

Nooduitgang parkeergarage

 Drie ingrepen voor een uitgezuiverd plein 
 Alle ondergrondse ontsluiting wordt gebundeld in een  
centrale open uitgang, gericht op de kathedraal 

 Een continue vloer met een eigenwijs wildverband refereert aan 
de dynamiek van het plein

 Impact op de ondergrondse situatie 

Tweede uitgang 
premetro- trap(Optioneel)

AfvoergotenGoot

goot in blauwe hardsteen

goot in kei
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1 2

1 

2 

Afwatering wordt ingezet om gebruikt om wandel- en 
terrasgebieden te duiden. Dit zonerend principe wordt 
versterkt door een aangepaste afwerking van de verharding 
voor de terrassen

M a t e r i a l e n

Materiaal: graniet
Textuur: gebouchardeerd
Module: mozaïekkei

Materiaal: graniet
Textuur: gekapt
Module: mozaïekkei

BKP Historische Stad | ATELIER JPLX - Stad Antwerpen | 76 

 Vloeibare vloer van mozaïekkassei 

Vrij canvas

De ingreep om de oorspronkelijke dolomietverharding uit ‘93 te 
vervangen door een asfaltverharding toont de noodzaak voor een 
harde vloer die een duurzaam gebruik toestaat. Een sobere en vlakke 
inrichting, geïnspireerd op het aantrekkelijke Beeldkwaliteitsplan 
(BKP) voor de binnenstad, vormt het canvas van een vloeibare 
ruimte waarin alle plekken goed en voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

Een comfortabele stadsvloer wordt uitgevoerd in een gevoegde 
mozaïekkassei als voortzetting van de nieuwe omliggende straten 
aangelegd volgens het BKP. De kasseien worden opgevoegd en in 
een koppig, maar goed beloopbaar wild verband gelegd. Naarmate 
de mozaïekkassei verder van de gevel ligt gaat het vrij verband over 
in een verharding zonder voeg ten behoeve van de zuurstof- en 
wateruitwisseling onder de bomen. 

Centraal op het plein wordt de mozaiekkassei herhaald in stroken, 
die de centraliteit van Rubens accentueren. Dit binnenplein wordt 
gedimensioneerd en gematerialiseerd in functie van de grotere 
evenementen. 

Een ‘marge’ voor horeca en retail
Voor de pleingevels wordt er doorlopende ruimte voorzien voor 
horeca en winkelfuncties; de marge. Ze varieert van 4.00 tot 7.00m 
en biedt ruimte aan terrassen en stallingen of een comfortabele 
toegang voor klanten.  Wij opteren voor een gecontroleerde en 
sobere inrichting van de terrassen volgens de principes toegepast 
op de Keyzerlei.  

De belijning en zonering op het plein wordt georganiseerd door 
middel van goten. Het binnenplein wordt omkaderd door een 
aantrekkelijke lijngoot zodat het vuil na evenementen nooit in de 
bomenzone terecht komt. Een goot van kassei wordt toegepast 
tussen terrassen en passageruimte, zodat de terrassen ook 
eenvoudig gereinigd kunnen worden. 

R=45

R=45

R=45

toevoegingen

vrijgekomen zones

45m radius nooduitgangen 

behouden (nood)toegangen
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Nationalestraat NT + gemengd verkeer(+taxi)

300 300 350 250 320

voetpad    voetpad    trambaan    tram-&rijbaan    taxi

Schoenmarkt NT 

445 465220220 350 300

voetpad    tram- & rijbaan trambaan voetpad    obstakelz.
/L&L

obstakelz.
/L&L

Tramhalte Groenplaats 

300 300250 175 230 230 280 175300

voetpad    ingang 
premetro  

�etspad  �etspad  perron  perron  rijbaan & 
tramhalte  

tramhalte  reserve
spoor  

velo

Groenkerkhofstraat NT

580 600400

voetpad    voetpad met zone 
voor touringcars   

     rijbaan  met
�etsstrook  

Een vereenvoudigde de mobiliteit
Essentieel voor het verkrijgen van een vrij canvas is het verwijderen 
van de tramlus. Hoewel de tram er zelden rijdt, heeft de 
tramruimte een stevige impact op het plein en vormen de holle 
rails een reëel gevaar voor fietsers. De masten en leidingen die 
het pleinbeeld schaden zijn dan ook niet langer nodig. Het derde 
spoor wordt op informele wijze op het plein geïntegreerd juist 
boven het meest noordelijke perron. De wachtende toeristentram 
krijgt er een attractieve wachtplaats. Door verlaagde stoepranden 
ontstaat een pleinruimte waarop het verkeer echt te gast is en 
de conflictpresentatie maximaal is. Om in de toekomst de relatie 
tussen de KdG en het Postgebouw en het plein te maximaliseren 
worden de perrons zo veel mogelijk uit het verlengde van de 
Pandstraat geschoven. 

De Nationalestraat wordt beschouwd als de belangrijkste aanrijroute 
voor de Vinci-parking onder het plein. De nieuwe straat diende als 
inspiratie voor de verkeersinrichting. De betonnen rijbaan uit de 
Nationalestraat draait rechts af ter hoogte van het plein over de 
Schoenmarkt tot aan de Meirbrug. De tram rijdt in beide richtingen 
over deze betonnen loper. 

Verkeer dat ter hoogte van het plein de parkeergarage ingaat of 
uitkomt, of linksaf de Groenkerkhofstraat inrijdt, moet afwijken van 
deze logische route en is ‘te gast op het plein’. De rij-zone wordt, 
conform de Nationalestraat, aangeduid met een licht verhoogde 
kantstrook. De parkinginrit is logisch en voetgangersvriendelijk 
en de routing Groenkerkhofstraat-Reyndersstraaat richting de 
Scheldekaaien wordt sterker aangezet voor langzaam verkeer. 

Het plein blijft rondom toegankelijk voor hulpdiensten, afvalophaling 
en laden en lossen. Voor de niet urgente leveringen of ophalingen 
worden duidelijke tijdsvensters afgesproken. 

De taxi-en fietsvoorzieningen vormen vandaag een beeldbepalend 
en weinig attractief onderdeel op de zuidzijde van het plein. Een 
referentiestudie over diverse prominente pleinen in Europa toont 
dat deze functies zelden een markante plek op het plein zelf 
toebedeeld krijgen. Daarom worden deze voorzieningen verspreid 
en verplaatst naar minder prominente plekken in de omliggende 
straten. Het ontwerpteam is voorstander van een ondergrondse 
oplossing voor het fiets parkeren, maar deze wordt enkel haalbaar 
geacht indien er substantieel aanvullend budget beschikbaar wordt 
gesteld. TAXI    TAXI   TAXI   TAXI   TAXI   TAXI   TAXI   TAXI   TAXI   TAXI

TOURINGCAR  

A

B

D

C

Profiel A - Nationalestraat

Profiel B - Groenkerkhofstraat

Profiel D - Schoenmarkt

Profiel C - Groenplaats ter hoogte van de tramhalte  Vereenvoudigde mobiliteit en routing rond de Groenplaats 

tweede metro-toegang (optioneel) 

Vlotte fietsverbinding

Eenvoudig bus- en tramverkeer 
met derde spoor

Spreiding taxistandplaatsen en vlotte 
bereikbaarheid openbare parkings
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Passe-partout: een flexibel kader

Herintroductie van het ‘square’ met 
een bomencarré
Als vertaling van de groene ambitie wordt gekozen voor een 
passende compositie van volwassen bomen in een bomencarré 
die als een filter de verschillende deelruimten definieert en 
zelf ook een ruimte vormt. Bovendien heeft dit bomencarré een 
positief klimatologisch effect op het plein (opwarming en wind). 

Doordat de Groenplaats niet exact orthogonaal gevormd is 
herdefinieert het carré de verhoudingen van het plein ten 
opzichte van haar wanden en ontstaat ruimtelijke uniformiteit 
aan de kopse zijden. Aan de noordzijde ontstaat een langgerekt 
terrasplein, aan de zuidzijde wordt het kruinvolume gebruikt om de 
straatwand voort te zetten. Hier ontstaat, tussen de tramhaltes en 
het binnenplein, een geborgen foyerruimte en dus een ideale plek 
voor de bloemenmarkt. 

Aanvullend en rond het verkeersplateau aan de zuidzijde wordt 
gekozen om de lineaire boomaanplant (van Alnus of Els) vanuit de 
Nationalestraat door te trekken. 

Voortbordurend op de middeleeuwse morfologie, waarin tapse 
ruimten en korte perspectieven typerend zijn, wordt in de 
noordelijke terraszone een uitgesproken solitair geplaatst. De 
boom is een van de bijzondere ankerbomen die ook terug te vinden 
zijn op het Conscienceplein en de Grote Markt. De ankerboom 
definieert de noordelijke terrasruimte en staat in het perspectief 
komende van de Jan Blomstraat en de Eiermarkt en staat zo als een 
pivot op drie belangrijke zichtassen. 

Scenografie 

 Carré van bomen 

Afbakening van pleinkoppen door vrije opvatting van het carré 
kadert het plein binnen haar stedelijke context

 Deelruimten op het plein 

Ruimtelijke verhoudingen & kaderwerking bomencarré ten opzichte van de kathedraal

terras/loper

terras/loper

binnenplein

nis

passe-partout

passe-partout

passe-partout

terras/loper

foyer

plateau

Scenografie van de gevels en landmarks in de stad door toepassing 
van een transparantere of meer gesloten kroonmassa

boomkronen als 
sokkel voor de 
kathedraal

15m

Inplanting van de bomen 
in functie van subtiele 
perspectieven

grid; aaneengesloten kroon

geschrankt; aangesloten kroon

vrij; manipuleerbare kroon

Een solitaire ankerboom 

De vrije opstelling van de bomen in het carré gaat verder dan enkel de 
vorm. Het carré wordt vormgegeven vanuit de context en reageert 
zo op de kwaliteit van de achterliggende gevels, de zichtbaarheid 
van de drie grote torens van Antwerpen en de Kathedraal, maar ook 
de veelgebruikte zicht- en looplijnen en de benodigde ruimte voor 
evenementen. De continuïteit van het bladerdak is maatgevend, 
niet langer de ritmiek van de stammen. In dit opzicht verschilt het 
plein subtiel van het  square uit 1850.  

De scenografie van het plein wordt zowel horizontaal als verticaal 
gerespecteerd. De takvrije stamhoogte wordt bij voorkeur tot 
4.00-5.00m opgesleund zodat het standbeeld van Rubens vanaf 
de pleinrand goed zichtbaar blijft en occasioneel vrachtverkeer 
onder de boomkroon ongehinderd door kan. De kroonhoogte 
wordt bij voorkeur op 15.00m gehouden, zodat de aaneengesloten 
bladermassa een sokkel vormt voor de kathedraal op de hoogte 
van de kroonlijsten van omliggende historische gebouwen. 
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Boomkeuze en techniek 
Het nieuw ontwerp voorziet een kwalitatief groenbeeld. We kiezen 
voor een boom die zijn kwaliteiten als stadsboom bewezen heeft 
en voor een geanimeerde seizoenswisseling zorgt: de prachtige 
Ulmus ´Lobel’ (of Hollandse iep).  Het betreft een unieke boom voor 
Antwerpen, een van de meest robuuste (ziektevrije) boomsoorten, 
historisch verantwoord en voorzien van een transparante, open 
kroon die het zonlicht als een ‘clair-obscur’ filtert. 

De mate en wijze waarop de bomen worden ingeplant en de 
planttechniek is essentieel voor een succesvol bomenbestand. 
Op basis van de aangeleverde doorsneden voor de parking wordt 
aangenomen dat de beschikbare doorwortelbare ruimte 1.30m 
bedraagt. Voor bomen van de eerste categorie wordt doorgaans 
een doorwortelbare diepte van 1 tot 1,2m diepte in een open 
bodem gehanteerd. Het betreft een hangwaterprofiel dat, wegens 
de ondergrondse parking, niet capillair wordt aangevuld met 
grondwater. Bewatering zal dus steeds noodzakelijk zijn. 

Een verhoging van de doorwortelbare diepte zal de standplaats 
aanzienlijk verbeteren (koelere bodem, extra hangwaterzone, 
meer voedingsstoffen,..). Een ophoging van 50 cm. is technisch en 
praktisch wenselijk/noodzakeiljk. Om redenen van toegankelijkheid, 
continuïteit en openheid is ervoor gekozen dit niet integraal te 
doen, maar plaatselijk rond elke boom een verhoogde boomring 
te voorzien. Hierdoor wordt extra wortelvolume gerealiseerd 
en ontstaat een gestandaardiseerd ontwerpelement dat 
boombeveiliging en zitmogelijkheid combineert. 

Indien in de ringen een goed bodemsubstraat voorzien wordt, is de 
beschikbare dikte 1.80m en voldoende om een gezonde habitus te 
creëren voor de nieuwe bomen. In de grotere ringen kan door een 
bolvormige aanleg zelfs een dikte van 2.00m gehaald worden. 

Boomkratten, aangevuld met een irrigatiesysteem op basis van 
regenwater, optimaliseren de ondergrondse groeiruimte. Het 
krattensysteem vangt de druk van de verharding op waardoor geen 
compactering van de bodem plaatsvindt. Het toepassen van een 
open voeg ter hoogte van het bomencarré verhoogt de zuurstof- en 
wateruitwisseling met de ondergrond. 

Op de parkingplaat en onder het carré kan een functioneel 
doorwortelbaar volume van ca. 5.000 m³ gerealiseerd worden. 
Delen we dit totaal door de benodigde volume per boom (circa 125 
m³), dan betekent dit dat hier ongeveer 40 solitaire bomen kunnen 
aangeplant worden. Aangezien een deel van de bomen in volle 
grond aangeplant wordt verhoogt dit getal naar circa 60 bomen. 
Het aantal bomen wordt dus strikt afgestemd op de beschikbare 
plantcondities op het plein. 

  

berekening van Steve omtrend bomen

1500

Passepartout

800

>200>200 >200>200

800

1500

>250

traditionele ondergrondse
verankering met pinnen

vlotplaten ter preventie lokale verzakkingen

vaste ondergrond

zone voor nutsleidingen en riolering

verharding & fundering 

Boomgrootte bij aanplant

Boom op volle grootte

ondergrondse verankering aan 
wapeningsnet op het parkeerdak

automatische irrigatie met regenwater
via ondergrondse druppeldarm

boomkratten met boomsubstraat

afwisseling beluchting - drainagebuizen

- dakdichting
- isolatiepanelen 6cm
- waterbufferingsplaat minerale wol 5 cm

Technische snede van het passepartout in de westelijke pleinrand. 

(na technisch advies van een ISO gekeurde boomkwekerij)  
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Boomringen en entreepaviljoenen: 
één patroon 
Balancerend op het evenwicht tussen voldoende (verhoogd) 
bodemvolume en de ambitie voor een maximale doorwaadbaarheid 
is gekozen voor ronde plantvakken. Door deze te variëren in 
drie maten ontstaat een dynamisch beeld en de mogelijkheid 
om meerdere bomen in één vak te plaatsen. Het carré van 
ronde plantvakken vormt een vloeiend patroon waartussen 
de open verharding zijn weg zoekt. Ook hier kan de mate van 
doorwaadbaarheid of juist meer intieme zitgelegenheid worden 
afgestemd op de relatie tussen binnenplein en pleinranden. 

De vakken worden zodanig gepositioneerd dat een aaneengesloten 
rechthoekige kroon ontstaat. De ruimte tussen de plantvakken mag 
maximaal 4.00m bedragen. Uiteraard kan hier door verschuiving en 
verschranking iets mee worden gespeeld. De minimale doorgang is 
vastgelegd op 2.50m, zodat ook bij een bezetting van de zitrand een 
voldoende soepele doorgang mogelijk is. Ter hoogte van de tribune 
is ook toegang voor zware voertuigen verzekerd. 

In dit patroon worden ook bestaande constructies en 
toegangspaviljoenen opgenomen. De uitgangen van de 
ondergrondse parking worden volledig vernieuwd als een licht 
glazen cilinders, waarin ook de elektrische voorzieningen voor 
evenementen zijn geïntegreerd. De nieuwe metro-uitgang ter 
hoogte van het voormalige paviljoen krijgt een soortgelijke 
vormgeving, waardoor de cohesie op het plein vergroot. 

Aanduiding van het patroon van plantvakken Nieuwe uitgang premetro Ingang parkeergarage en tribune Nieuwe entreepaviljoenen parkeergarageWerking van de passe-partout

Snede van het passe-partout in relatie tot de pleinranden
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Ingetogen grandeur 

Relatie tussen Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal en plein
Door de toepassing van een solitaire wintergroene en erg 
symbolisch geladen Taxusboom wordt een subtiele relatie tussen 
de kathedraal en plein gelegd. Het urinoir wordt -indien mogelijk 
en wenselijk- verplaatst naar de metro/parking en daar onder 
toezicht geplaatst. Ze wordt vervangen door een mooie bank met 
een drinkfontein. De opening van de tranceptingang van de kerk 
zou uiteraard zeer welkom zijn en een aanleiding vormen voor 
buitenstaanders om deze uitzonderlijke plek, de kathedraal en 
de kerktuin te verkennen. Dit uiteraard in samenspraak met de 
kerkfabriek en de vzw deKathedraal.   

Seizoensbeleving
Het tableau vivant wordt hoofdzakelijk geschreven door de mensen, 
maar een weldoordachte en geraffineerde onderbeplanting 
voorziet het plein van een tijdsdynamiek doorheen de verschillende 
jaargetijden. De soorten zijn archetypisch, symbolisch (met een 
knipoog naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en Rubens) en 
afgestemd op de schaduwrijke standplaats en de karakteristieken 
van de olmen doorheen de seizoenen. Groenblijvende planten 
waaronder zegge, eikvaren en maagdenpalm zorgen voor 
een jaarronde basisstructuur. In het voorjaar wordt deze 
basisbeplanting verrijkt met Narcissen en geurende meiklokjes 
(Pasen). In de zomer gaat deze geleidelijk over in een tapijt van rode 
tulpen (naarstig verzameld door Rubens!) die mooi afsteken tegen 
de donkergroene bladeren. In de herfst verschijnen paarse asters, 
die complementair zijn aan de goudgele bladkleur van de olmen en 
het plein van unieke uitstraling geven. Na het kale wintersilhouet 
van de Olmen start de kleurencyclus opnieuw. 

Rubens als focus
Het standbeeld van Rubens blijft op zijn huidige plek op het plein 
staan, maar krijgt door de verplaatsing van het centrale plein wel 
een meer decentrale plek binnen het ontwerp. Hierdoor overziet 
Rubens meer de ruimte. De zeer populaire zitdrempel rond het 
beeld blijft integraal behouden als een collectieve en doorleefde 
plek. Het is immers een plek die deel uitmaakt van Antwerps 
collectief geheugen. 

Fonteinen/waterspiegel
Een nieuwe spiegelfontein centraal voor het standbeeld van Rubens 
markeert het plein aan de zuidzijde. De oriëntatie is optimaal. 
Gelegen in de middagzon en in de open ruimte is het een levendige 
spelprikkel voor kinderen, zorgt ze voor verkoeling en vormt ze 
een attractie voor de tribune. Wanneer de spuiters/misters niet 
werken reflecteert het ondiepe watervlak het Rubensbeeld en de 
achterliggende kathedraal. Leeg of in de winter stoort ze de werking 
van het plein niet. Integendeel, het watervlak kan dan zelfs als 
schaatsvlak dienst doen. 

Tribune 
De open ruimte van de parking-inrit wordt voorzien van een 
dak, vormgegeven als tribune en podium. Dit dak integreert alle 
bovengrondse signalisatie en beschermt de inrit tegen vallende 
bladeren en weersinvloeden. Met de zon in de rug vormt de plek 
een uitgelezen mogelijkheid om te verpozen en het leven op het 
plein te beschouwen. Met de Karel de Grote Hogeschool om de 
hoek is dit de ideale plek om wat grotere groepen te ‘herbergen’. 
In het geval van een evenement op het plein kan ze dienst doen als 
podium.

Boomringen
De ronde boomringen zijn van een tijdloze vormgeving. De 
contouren van de ringen ondersteunen de vloeiende vorm van de 
tussenruimte, een mooie en comfortabele afwerking zorgt voor 
optimaal zit- en ligcomfort. Een mogelijke leuning doet tevens 
dienst als plantsteun- en bescherming. 

Snede over het plein van noord naar zuid
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Nachtbeeld
Het ontwerp van de verlichting voor de nieuwe Groenplaats 
volgt uiteraard het lichtplan van de stad Antwerpen (LPA). Dit 
masterplan maakt onderscheid in drie lagen; de basisverlichting, 
de structurerende verlichting en de sfeerverlichting. De beoogde 
verlichting schept een aangenaam verblijfsklimaat, ondersteunt 
de ruimtelijke verhoudingen, oriënteert en accentueert bijzonder 
plekken zoals de toegangen naar de ondergrond. 

Rondom het plein staan diverse gebouwen die de moeite waard zijn 
om uit te lichten (het Hilton, het Postgebouw, het Karbonkelhuis,…) 
Dankzij de reeds aanwezige terrassen is aan de oost-, noord- en 
westzijde van het plein continue een matige verlichting op de 
gevels aanwezig. Deze wordt versterkt door tussen de terrassen 
en passageruimte lage symmetrische armaturen te plaatsen (4.00 
tot 5.00m), die beide zones verlichten. Langs de tramhalte aan 
de zuidzijde wordt een meer lineaire en functionele verlichting 
toegepast, conform de verlichting in de Nationalestraat (6.00m 
lichtpunthoogte). De toegangen tot de garage, de inrit en 
metrotoegang op het plein krijgen een bijzondere verlichting in 
de toegangsconstructies zelf waardoor ze herkenbaar zijn van op 
afstand. 

Rubens krijgt een eigen verlichting, waardoor het standbeeld echt 
gaat functioneren als focuspunt op het plein. Aangezien de rand 
van plantvakken best zo open mogelijk blijft, worden hier geen 
armaturen toegepast maar de verlichting wordt in de banken 
opgenomen. Deze verlichting zorgt ‘s nachts voor een aantrekkelijk 
‘halo-effect’*. Het toepassen van grondspots in de plantvakken zorgt 
voor een strijklicht op de stammen en het bladerdek met strikte 
seizoens- en tijdsvensters. Zo zal erg nooit verticale aanstraling 
zijn tijdens de winter. Tijdelijke Kerstverlichting vervangt dan deze 
sfeerverlichting. Accenten in de vloer ter hoogte van de meest 
logische looplijnen vervangen in de zomer de boomverlichting (na. 
12.00 uur). 

Op het binnenplein wordt gezocht naar een aangename, zachte 
belichting die vanop enkele hoger masten het plein verlichten. Ook 
de waterstralen in de fontein worden aangelicht, de fontein is zo 
een verassend verticaal element op het plein. Het watervlak zelf 
licht op in het horizontale vlak. 

* Halo is de verzamelnaam voor een familie van lichtverschijnselen 
in de atmosfeer in de vorm van gekleurde of witte kringen, lijnen 
of lichtplekken aan de hemel, meestal rond de zon of maan (def. 
Wikipedia). 



Tableau vivant
Open oproep 27, project 3 

Stad Antwerpen

00 2703 A 2928 27 februari 2015

VERVOLGPROCES EN RAMING

Informatie is kennis 
Tussen het eerste idee en de uiteindelijke realisatie van een plein 
ligt steeds een bochtig parcours. Eerdere ontwerpbeslissingen 
worden vaak omwille van een te hoge kost, om technische redenen 
of andere  onbekenden  teruggeroepen. Ontwerpkeuzes hebben 
soms de neiging te weinig rekening te houden met plek specifieke  
randvoorwaarden (de bedrijfsvoering van een café, de veiligheid 
in een parkeergarage, nutsvoorzieningen, …). Wanneer deze 
potentiële gebreken niet voldoende en tijdig worden onderzocht 
en overlegd, resoneren zij lang door in het verder ontwerpproces. 

Reeds in het voortraject van deze Open Oproep heeft de 
stedelijke administratie zoveel mogelijk ingespeeld op deze 
uitdagingen. Dit gebeurde aan de hand van een uitgebreide 
enquête met de buurtbewoners, de gebruikers van de Groenplaats 
en door gesprekken met verschillende stakeholders rond het 
plein, waaronder de Horecavereniging, de Hogeschool, de 
taximaatschappijen, de uitbater van het toeristentreintje, het 
hotelmanagement en de parkinguitbater. Tijdens het voortraject 
van deze kandidatuurstelling hebben we dit als ontwerpteam 
reeds wat verdergezet; enerzijds door contact op te nemen met 
de commerciële directeur van de Vinci garage, de kanunnik van de 
kathedraal, de logistieke directeur van het Hilton, … anderzijds door 
interviews en zeer gericht observaties op de Groenplaats zelf. De 
analyse van de vergaarde informatie ligt aan de basis van de eerste 
analyse weergegeven op eerste pagina’s. 

Deze spontane dynamiek van onderhandelen en participatief 
onderzoek zal een rode draad blijven bij de verder ontwikkeling 
van de Groenplaats. Binnen de vooropgestelde timing komt dit 
neer op een sterke focus op participatief onderzoek tijdens de 
conceptfase en een blijvende focus op communicatie en projectregie 
doorheen het verdere traject. Om dit te realiseren heeft het team 
zich uitgebreid met specifieke partners voor budgetbeheersing, 
uitvoering, verlichting en onderzoek. 

Participatief onderzoek in dialoog
Het voorgestelde ontwerp werkt vanuit een sterke nuancering. 
Om te komen tot deze nuance willen we inzetten op participatief 
onderzoek. De keuze en plaatsing van de boomringen zijn 
bepalend voor het karakter van elke plek van de Groenplaats. De 
positionering en detaillering kan aanleiding geven tot een meer 
intiem of collectief gebruik of een duidelijke doorgang accentueren. 
Binnen het uitgebreide programma van de Groenplaats (Horeca, 
metro, tram, parking, evenementen, doorgang, …) is het niet voor 
de hand liggend om dit van achter de ontwerptafel op te lossen. De 
specifieke kennis van gebruikers en betrokkenen bij de Groenplaats 
is hiervoor nodig. De bereidheid tot constructieve dialoog vormt 
een voorwaarde. Hiervoor voorziet het ontwerpteam vanaf de start 
bijkomende ontwerpworkshops. Binnen deze workshops wordt 
op een democratische, laagdrempelige en inzichtelijke manier 
gezocht naar de optimale afstemming en inrichting voor alle 
gebruikers. Tijdens de wedstrijdfase toonde o.a. de Hogeschool, 

resultaten van het participatief onderzoek, de ontwerpvoorstellen 
als de uiteindelijke werfcommunicatie duidelijk en eenvormig 
communiceert; de maquette staat alvast klaar.  

Strakke projectregie; geen dode mus. 
Om sterk op communicatie en participatie te kunnen inzetten is 
het belangrijk dat het ontwerpproces zelf gestroomlijnd en oprecht 
verloopt. Het ontwerpteam vindt het daarom belangrijk dat het 
budget, de timing en de integrale ontwerpvisie sterk worden 
bewaakt. Om dit te concretiseren stelt het ontwerpteam voor om 
met het projectteam duidelijke budgetvorken vast te leggen per 
onderdeel van het plein. Zeker voor de zaken die als extra’s worden 
beschouwd of het engagement/investering  van en door derden (De 
Lijn) of  privé partners (Hilton, Vinci,…) vragen. Op die manier is het 
mogelijk om reeds van bij de aanvang duidelijke keuzes te valideren, 
te nuanceren of indien nodig te schrappen. Niets is immers zo 
contraproductief als een niet te realiseren belofte. 

Net zoals er vandaag een afzonderlijk budget is voorzien voor het 
lichtplan verruimen we dit naar de andere basisonderdelen van 
het plein zoals de boomringen, de aanpassingen aan de parking-
ingangen, de halte-infrastructuur, wijzigingen aan de metro 
ingangen, … en verdelen de investeringen correct naar gelang hun 
impact op het eindbeeld en de werking van het plein. Zo vermijden 
we dat er bijvoorbeeld sterk wordt bespaard op groen om een 
duurdere verharding te bekostigen. Binnen het team is er voldoende 
expertise om deze budgetvorken per onderdeel aan het begin van 
het ontwerpproces en dus  zelfs voor de voorontwerpfase, correct 
vast te leggen. 

PARTICIPATIEF ONTWERPPARTICIPATIEF ONTWERP1

PROJECTGROEP PROJECTGROEP 2

DIRECTE OUTPUTDIRECTE OUTPUT3

VOORONDERZOEKVOORONDERZOEK RANDVOORWAARDENRANDVOORWAARDEN CONCEPTENCONCEPTEN ONTWERPSCHETSENONTWERPSCHETSEN VOORONTWERPVOORONTWERP DEFINITIEF ONTWERPDEFINITIEF ONTWERP

Vinci en het Hilton zich alvast geïnteresseerd om verder samen te 
werken en ideeën uit te wisselen. Samen bouwen we aan een sterk 
ontwerp. 

Heldere communicatie
De tentoonstelling van de wedstrijdontwerpen vormt de start 
van een nieuw hoofdstuk in het communicatietraject rond de 
Groenplaats. Het ontwerpteam voelt zich meer dan bereid om 
met open vizier verder te werken aan de Groenplaats. Samen met 
het Stedelijk Wijkoverleg, de cel Ondernemen en Stadsmarketing 
en Stadsontwikkeling engageren we ons om aan het begin van het 
ontwerpproces te zoeken naar een duidelijke drager die zowel de 

GLOBALE RAMING GROENPLAATS ANTWERPEN

totale oppervlak 13.415,00 m²

A - VOORBEREIDENDE WERKEN

opbraak verhardingen incl. goten en opsluitingen m² 13.013,25 5,00 65.066,25
opbraak meubilair etc. GP 1,00 5.000,00 5.000,00
rooien bomen st 104,00 75,00 7.800,00
opbraak kiosk GP 1,00 750,00 750,00

totaal 78.616,25

B - VERHARDINGEN

mozaïekkeien zweeds graniet (herbruik uit levering) -  strokenpatroonm² 6.176,33 92,18 569.334,10
natuursteentegel portugees graniet - centraal binnenplein m² 2.036,84 119,25 242.893,17
porfierkasseien m² 189,10 74,23 14.036,89
meerprijs gemodificeerde mortel m² 8.402,27 6,50 54.614,76
mozaïekkeien zweeds graniet (herbruik uit levering) - wildverbandm² 2.418,75 92,18 222.960,38
cementbetonverharding uitgewassen m² 560,44 65,10 36.484,64

totaal 1.140.323,94

C - LIJNVORMIGE ELEMENTEN

trottoirband natuursteen recht m 45,31 69,00 3.126,39
trottoirband natuursteen gebogen m 45,04 92,00 4.143,68
kantstrook natuursteen  recht m 19,22 57,00 1.095,54
kantstrook natuursteen  gebogen m 31,80 80,00 2.544,00
opsluitband in staal m 284,00 105,00 29.820,00
perronband natuursteen recht m 91,00 114,00 10.374,00
watergreppel in mozoïekkeien m 314,34 42,00 13.202,28
cementbetonverharding meerprijs goot m 181,35 35,00 6.347,25

totaal 70.653,14

B - RIOLERING - RIOOLAANSLUITINGEN

aansluitingen kolk st 44,00 449,00 19.756,00
roostergoot m 184,00 240,00 44.160,00

totaal 63.916,00

C - BEPLANTING

st 67,00 1.730,00 115.910,00
st 28,00 125,00 3.500,00
st 39,00 220,00 8.580,00

ondergrondse groeicondities nieuwe bomen op parkeergarage st 39,00 6.500,00 253.500,00
st 28,00 1.750,00 49.000,00

boomrooster st 9,00 1.800,00 16.200,00
m² 922,69 45,00 41.521,05

totaal 488.211,05

D - ALLERLEI

zitelement rond plantvakken -straal 5m m 157,00 535,00 83.995,00
zitelement rond plantvakken -straal 4m m 276,32 495,00 136.778,40
zitelement rond plantvakken -straal 2,5m m 439,60 455,00 200.018,00
zitelement recht m 10,00 600,00 6.000,00
zitelement - meerprijs antraciet gepolijst m 882,92 240,00 211.900,80
zitelement - meerprijs houten zitting m 80,00 360,00 28.800,00
verplaatsen VELO station GP 1,00 3.500,00 3.500,00
fietsbeugels st 48,00 280,00 13.440,00
afvalbak st 10,00 1.450,00 14.500,00
aanpassen sokkel standbeeld Rubens GP 1,00 2.000,00 2.000,00
nieuw perron tramhalte/bushalte st 2,00 5.500,00 11.000,00
signalisatie (definitief) TVS 1,00 2.500,00 2.500,00
fontein incl. technische installatie GP 1,00 120.000,00 120.000,00
dakopbouw parkeergarage (beschermfolie + drainerende mat) m² 5.388,00 6,75 36.369,00
ondergrondse afvalcontainers st 2,00 23.000,00 46.000,00

totaal 916.801,20

E - ONVOORZIEN

Onvoorziene werken 10% TVS 1,00 275.852,16 275.852,16

totaal 275.852,16

TOTAAL	  excl.	  Btw 3.034.373,73

A - VOORBEREIDENDE WERKEN

opbraak stijgpunt parkeergarage st 2,00 11.500,00 23.000,00
opbraak nooduitgang incl. dichten dakplaat GP 1,00 7.500,00 7.500,00
opbraak daglicht toetreding GP 1,00 12.500,00 12.500,00

Deel 1. Omgeving 

Deel 2. Werken parkeergarage & metro

bomen, ondergrondse verankering boven parkeergarage

ondergrondse groeicondities nieuwe bomen in volle grond

plantenborders

bomen
bomen, ondergrondse verankering volle grond

opbraak parkeergarage / premetro m 118,50 135,00 15.997,50

totaal 58.997,50

B - ALLERLEI

nieuwe stijgpunten parkeergarage st 2,00 60.000,00 120.000,00
nieuwe toegang tot premetro incl. aanpassingen inkomhal GP 1,00 80.000,00 80.000,00
nieuwe toegang tot premetro - aan KDG/post GP 1,00 45.000,00 45.000,00
nieuwe nooduitgang st 1,00 12.500,00 12.500,00
tribune GP 1,00 90.000,00 90.000,00
nieuw schuilhuisje aan tramhalte/bushalte st 6,00 12.500,00 75.000,00

totaal 422.500,00

D - ONVOORZIEN

Onvoorziene werken 10% TVS 1,00 48.149,75 48.149,75

totaal 48.149,75

TOTAAL	  excl.	  Btw	   529.647,25

OPTIES

irrigatiesysyteem (optie) st 1,00 45.000,00 45.000,00
verlichting TVS 1,00 600.000,00 600.000,00

totaal 645.000,00

D - ONVOORZIEN

Onvoorziene werken 10% TVS 1,00 117.464,73 117.464,73

totaal 117.464,73

TOTAAL	  excl.	  Btw	   762.464,73

De raming is exclusief:
reinigingskosten vervuilde bodem
riolering
aanpassen kabels en leidingen
aanleg - afbraak sporen

Deel 3. Technische installaties
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Pleinvrees

geniet op mijn banken 
vergader op mij ja voetbal 
betoog verlies in de massa 

mekaar uit het oog - 
maar geef dat ik niet  

met mijzelf overschiet

kietel mijn flanken met de  
rankste der skaters versier 
mij met kruiden & kramen 
voor uw gulzigste eters - 

maar geef dat ik niet  
hier alleen wortel schiet

sta op mij in de rij om 
ter meest om ter langst 
maar laat mij niet liggen 
& vergeef mij die angst - 

ik ben maar lijk gij 
& gelijk ieder mens:

van mijn essentie - 
de leegte - ben ik 

zelf nog het bangst

Tom Lanoye 

stadsdichter 2003-2004

Het ontwerpteam denkt met het ingediende voorstel een realiseerbaar en gepast 
antwoord te bieden op de ontwerpdefinitie voor de Groenplaats. Het stadsplein laten 

functioneren als tableau vivant en inzetten op de ontmoeting in haar kleurrijke nuances 
lijkt ons alvast een eerzame ambitie.  

 
In de ontmoeting (her)kent men immers de ander.  

De vraag is dus misschien niet langer ‘Kan kunst de wereld redden?’,  
de vraag wordt; ‘Kan een plein de stad redden?’.  

Wij geloven er in. De nieuwe Groenplaats zal Antwerpen als metropool  
zeker verbeteren, opladen en dus versterken.  

Daar is geen pleinvrees voor nodig…      


