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1. INLEIDING

A.

Bijzondere site t.o.v. de stad

•

Schaalgrootte

Het droogdokkeneiland beslaat een oppervlakte van bijna 29 ha. Het behoort hiermee
tot de grootste open ruimtes binnen de stad.
Ter vergelijking: park Spoor Noord beslaat 21 ha.
De schaal is dus ronduit uniek, maar meer nog
dan andere open plekken is deze ruimte uniek
omwille van de zeer strakke infrastructurele
afbakening en haar uitgesproken theatrale
context. Volledig omringd door water, dringt
het water langs alle zijden het gebied binnen.
Via de getijden langsheen de Schelde, via de
droogdokken langs de zijde van de Kattendijksluis. Het is dus een uniek gebied geboetseerd door water met in elke richting een
andere betekenis: dok, rivier, zeesluis, historische sluis.

•

Locatie
1.

Scheldebocht

In de buitenzijde van de 90 gradenbocht van
de Schelde vormt het droogdokkeneiland het
focuspunt van de zichten stroomopwaarts en
stroomafwaarts van de Schelde. Stroomopwaarts vormt het droogdokkeneiland het
startpunt van de verharde kaaien van de stad,
stroomafwaarts het eindpunt van de stad.
De bocht bepaalt de westelijke vorm van het
eiland en zorgt er ook voor dat net in de rand
ervan – het uitgesleten gedeelte van de rivier –
de sluizen zijn gebouwd met ingangen tot de
havendokken.
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2.

Scharnierpunt tussen haven en stad

In gedachte nemend dat het Eilandje binnen enkele
decennia volledig zal zijn getransformeerd tot
stedelijke omgeving vormt het Droogdokkeneiland
letterlijk een scharnierpunt tussen de hedendaagse
infrastructuur en de stad. De vorm van het droogdokkeneiland zowel als de innerlijke structuur ervan
omvat enerzijds de structuren van de stad en het
grid van het eilandje, alsook de natuurlijke vormentaal van de Schelde. Het Droogdokkeneiland vervat
dit contrast tussen cultuur en natuur.
3.

Eindpunt van de kaaien

Als een handpalm vormt het Droogdokkeneiland
het noordelijke eindpunt van de lange arm van de
kaaien. Het eindpunt van wandelingen langsheen
de kaaien, een rustpunt met zicht op de Schelde en
de stad, geplakt tegenaan de robuste haven met
haar enorme schepen, torenhoge silo’s. Dit decor
is het decor waarin het droogdokkeneiland zich afspeelt. Op vandaag wordt dit eindpunt reeds volop
gebruikt voor barbecues, voor tangolessen, voor
een informeel gebruik in de stad. Langs twee zijden
omringd door vertikaliteit, langs de Schelde door
een uitgestrekt landschappelijk en horizontaal zicht.
4.

Oriëntatie en zichten

Ten opzichte van de Schelde en de stad is het
droogdokkeneiland uniek georiënteerd naar het
zuidwesten. Daardoor kijkt de site naar de twee
armen van de Schelde. Ideaal voor een ligweide
gericht naar de zon, voor een concert met zicht op
de Schelde, voor een barbecue onder vrienden bij
zonsondergang.

•

Programma
1.

Leegte in een theatrale setting

Als horizontale vlakte tussen een steeds sterker
wordende verstedelijking en vertikaliteit – het
havengebouw van Zaha Hadid, het MAS, de vijf
torengebouwen op het Montevideoeiland - zorgt
het droogdokkeneiland voor een reusachtig
decompressievat, een horizontaal rustpunt in
de stad. Een theatrale setting, een ultrametropolitane plek tussen silo’s, hoogbouw, water,
industrie, reusachtige containerschepen, historische monumenten.
2.

Infrastructuur

De contouren van het droogdokkeneiland
zijn behalve door de natuurlijke oever van de
Schelde volledig vormgegeven door infrastructuur: kaaien, droogdokken, sluizen,
dijken, wegen, bunkers, pomphuizen, waterlopen. Alle ingrepen op het eiland zijn door de
eeuwen heen zeer sterk bepaald door lineaire
of punctuele infrastructuren. De nieuwe
projecten die op het droogdokkeneiland afkomen: de uitbreiding van de Royerssluis, de
renovatie van de Kattendijksluis, de Sigmadijk
versterken alleen maar dit gegeven van eiland
gevormd door infrastructuren.

INRICHTING DROOGDOKKENPARK
1. INLEIDING

B.
1.

Bijzondere site t.o.v. de Schelde
Getijdensysteem

Het buitendijks gedeelte van het droogdokkeneiland is onderworpen aan halfdaags getij.
Vier keer daags komt een tijgolf het Zeescheldebekken binnen, dus om en om een laagwatergolf en een hoogwatergolf. Deze tijen variëren
sterk met de maanstand in een doodtij/springtijperiode.
Het getij in het Zeescheldebekken wordt niet
alleen bepaald door het algemene astronomisch getij in de Noordzee maar wordt ook
bepaald door de westenwinden, oostenwinden
en wasregimes. De westenwinden veroorzaken
sterk verhoogde waterstanden (stormtij), de
oostenwinden veroorzaken sterk verlaagde
waterstanden waardoor bij vloed slechts een
ebpeil wordt bereikt, en de wasregimes kunnen
verhoogde waterstanden veroorzaken door
zeer grote bovendebieten als het gevolg van
hevige en lange regenbuien in de stroomopwaartse hydrografische bekkens.
Het getij ter hoogte van het droogdokkeneiland wordt beschouwd als het “basisgetij”.
De meetpost aan de Kattendijksluis wordt sinds
1885 als toetssteen gebruikt van het getij in het
Zeescheldebekken. De plek kan in die zin als
een representatieve plek worden beschouwd
voor het getijdensysteem van de Schelde.

gemiddeld hoog water

gemiddeld laag water

gemiddeld tijverschil

MIDDELTIJ

5.28 m TAW

0.01 m TAW

5.27 m TAW

SPRINGTIJ

5.75 m TAW

-0.27 m TAW

6.02 m TAW

DOODTIJ

4.70 m TAW

0.36 m TAW

4.34 m TAW

UITERSTE WAARDEN

hoogste hoog water

laagste hoog water

hoogste laag water

laagste laag water

6.87 m TAW

3.77 m TAW

1.67 m TAW

-0.8 m TAW
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2. ONTWERPOPGAVE

De ontwerpopgave kan worden opgesplitst in drie thema’s: veiligheid, landschap en cultuur
historie. Elk thema kan daarbij worden opgevat als een specifieke paradox. We onderscheiden drie
paradoxen:
•

Barrière versus Bindmiddel (veiligheid)

•

Ecologie versus Recreatie (landschap)

•

Behoud versus Ontwikkeling (cultuurhistorie)

De ontwerpopgave als geheel kunnen we opvatten als een drievoudig ruimtelijk vraagstuk waarbij
elke van bovenstaande drie paradoxen op een geïntegreerde manier worden benaderd. In wat
volgt geven we een summier overzicht van de belangrijkste thema’s en hun paradoxen.

A.

Barrière versus Bindmiddel

Na zware overstromingen in 1976 werd in
Vlaanderen het Sigmaplan opgesteld.
Het plan moest ervoor zorgen dat het gehele
Zeescheldebekken werd beschermd tegen
stormvloeden.
Het geactualiseerde Sigmaplan voorziet in het
aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden enerzijds, en het verstevigen en
verhogen van de bestaande dijken anderzijds.
De geplande dijkwerken zullen een grote
impact hebben op de ruimtelijke structuur
en het functioneren van het droogdokkeneiland. Belangrijk daarbij is welke ontwerphouding men ten aanzien van deze infrastructuur
aanneemt. Wordt de Sigmadijk opgevat als
een harde barrière dat het droogdokkeneiland doorsnijdt of net als een bindmiddel die
de minerale site van de droogdokken verbindt
met de natuurlijkheid van de Schelde?
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Sigmadijk : Barrière of bindmiddel?
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C.

Behoud versus Ontwikkeling

De droogdokkensite is een plek met zeer belangrijke cultuurhistorische elementen. De
programmatische herbestemming van deze
waterbouwkundige infrastructuur is een delicate evenwichtsoefening tussen behoud en
ontwikkeling. Welke ontwerphouding neemt
men aan ten opzichte van deze paradox.

B.

Kiest men voor het maximaal behoud van de
site in zijn oorspronkelijke vorm door enkel
programma’s toe te laten die de eigenheid
van de site versterken (scheepsherstellingen)?
Of kiest men voor een herbestemming van
de droogdokken met nieuwe eigentijdse programma’s en structuren?

Ecologie versus Recreatie

Het droogdokkenpark is een plek waar verschillende ruimteclaims botsen. Zowel voor het
functioneren van de Schelde als voor het functioneren van de stad vormt het een “hotspot”.
Als getijdengebied langsheen de Schelde bezit
het immers belangrijke ecologische potenties.
Als decompressieruimte voor de stad vormt
het dan weer belangrijke recreatieve potenties. Beide doelstellingen staan echter haaks
op elkaar.
Een puur getijdengebied laat immers nauwelijks recreatief medegebruik toe omdat het vrijwel ontoegankelijk is voor bezoekers. Schorren
en slikken zijn niet betreedbaar i.f.v. veiligheid
waardoor de recreatieve beleving doorgaans
beperkt is tot de aanleg van houten vlonderpaden. Een puur stadspark daarentegen is
hoofdzakelijke gericht op een recreatief gebruik en in mindere mate op het optimaliseren
van ecologische condities. Belangrijk daarbij is
welke ontwerphouding men ten aanzien van
deze paradox aanneemt. Primeren de ecologische of de recreatieve waarden van de plek?
Of is er een combinatie mogelijk die beide extremen verzoent?

Droogdokkenpark : Inter-getijdengebied of Stadspark?

Droogdokken: Behoud of Ontwikkeling?
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A.

Algemeen

Het ontwerp voor het droogdokkeneiland is
gebaseerd op een drietal ruimtelijke principes.
Deze ruimtelijke principes vormen een overkoepelend conceptueel kader op de thema’s
veiligheid, landschap en cultuurhistorie en zijn
te beschouwen als de basisingrediënten van
het ontwerp. De ruimtelijke principes zijn tot
stand gekomen d.m.v. een cyclisch proces van
ontwerpend onderzoek waarbij de verschillende principes ruimtelijk, financieel, technisch,
visueel en functioneel tegen elkaar werden afgewogen.

B.

Ruimtelijke principes

•

Sigmadijk als terrasdijk

Het eerste ruimtelijke principe heeft betrekking op de Sigmadijk. Het Sigmaplan voorziet
een verhoging van de bestaande waterkering
met ca 1,25 m (van +8.00m TAW tot +9.25 m
TAW). Dit impliceert een verbreding van de
voet van de dijk tot bijna 60 m. Het hoogteverschil tussen het maaiveldniveau van de
droogdokkensite (ca. 5,20 m TAW) en de kruin
van de nieuwe dijk bedraagt 4 meter. Hierdoor
ontstaat een enorm dijklichaam dat als een
zware fysieke barrière tussen de droogdokkensite en de Schelde komt te liggen.
Het eerste ruimtelijk principe gaat uit van het
omvormen van het standaardprofiel van de
Sigmadijk tot een brede terrasdijk met twee
gezichten: één naar de Scheldezijde, en één
aan de droogdokkenzijde. Dit nieuwe profiel
biedt een aantal interessante voordelen.
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1. Vergroten interactiezone getijdenwerking
Een standaard Sigmadijk heeft een 12/4 talud
aan de rivierzijde. Hierdoor is het contactoppervlak het water en het dijktalud relatief
klein. Vanuit ecologisch oogpunt is het contactoppervlak tussen 0.00m TAW (eb) en 5.30m
TAW (vloed) net zeer interessant omdat op
die plaats de getijdenwerking een geleidelijke
gradiënt aan natte en droge milieucondities
creëert.
Om deze gradiënt aan milieucondities te
maximaliseren stellen we daarom voor het
standaard 12/4 talud om te vormen tot brede
terrassen die geleidelijk aflopen van 5.50m
TAW naar 0.00m TAW. Op die manier wordt het
contactoppervlak tussen natte en droge condities vergroot wat de ecologische potenties
aanzienlijk verhoogd.
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2.

Geleidelijke overgang kruin Sigmadijk –
Springtijzone

Het hooggelegen talud van de Sigmadijk
(tussen 5.50m TAW en 9.25m TAW) staat niet
onder invloed van de getijdenwerking van de
Schelde. Enkel bij springtij en stormtij komt dit
tijdelijk onder water te staan.
Vanuit recreatief oogpunt is het contactoppervlak tussen 9.25m TAW (kruin Sigmadijk) en
5.50m TAW (vloed) interessant omdat op die
plaats de beleving van het water het grootst
is. Echter, het schuin aflopende talud maakt
rechtstreeks contact vanaf de kruin van de
Sigmadijk met het water niet mogelijk.
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3.

Binnentalud dijk als gebouw

Een standaard Sigmadijk heeft een 16/4 talud
aan de landzijde. Hierdoor ontstaat er een
geleidelijke overgang tussen het maaiveld
(5.50m TAW) en de kruin van de dijk (9.25m
TAW). Het talud aan landzijde laat slechts
beperkt recreatief medegebruik toe als gevolg
van het hellende grondvlak, de ongunstige
oriëntatie (noordoost), en de begrenzing
door weg aan de voet van het talud. Het biedt
echter een uitzicht op de droogdokken en het
Kattendijkdok.
Daarom stellen we voor om de landzijde van
de Sigmadijk te voorzien als een langgerekt
gebouw. Op die manier krijgt de Sigmadijk
een ‘gezicht’ naar de droogdokkensite en
wordt de publieke ruimte aan de voet van de
Sigmadijk opgeladen met programma’s zoals
jeugdlokalen, de groendienst, lokalen voor
VZW’s, sanitair, etc. waardoor het een levendig
karakter krijgt. Het dak van het gebouw vormt
een verhoogd balkon dat weidse perspectieven
biedt over de droogdokkensite aan de oostzijde
en de Schelde aan de westzijde. Door één van
de terrassen van de terrasdijk lokaal te verhogen ontstaat een panoramisch uitkijkpunt.
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•

Differentiatie aan milieucondities

Het tweede ruimtelijke principe heeft betrekking op de verschillende milieucondities die
samenhangen met specificiteit van de Schelde.
De Schelde is een dynamisch getijdensysteem
dat gekarakteriseerd wordt door gradiënten
tussen eb en vloed enerzijds, en gradiënten
tussen zout en zoet anderzijds. De combinatie
van beide gradiëntsituaties leiden tot specifieke milieucondities ter hoogte van de bocht
van de Schelde (brak water met een getijverschil van 5 m).
Het tweede ruimtelijk principe gaat uit van het
optimaal benutten van de diverse gebruiksmogelijkheden (natuur, aquacultuur en landbouw) die samenhangen met de verschillende
milieucondities (eb, vloed, brak). Daarbij wordt
niet enkel de ecologisch potenties van ieder
tijregime onderzocht, maar ook de potenties voor aquacultuur en zilte landbouw.
Onderstaande matrix toont de differentiatie
aan van gebruiksmogelijkheden in relatie tot
het getijdensysteem. De combinatie van de
verschillende natuur- aquacultuur- en landbouwgebruiken leidt tot een gedifferentieerd
landschap dat maximaal gebruik maakt van de
mogelijkheden die het getijdensysteem biedt.
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•

Differentiatie aan programma’s

Het derde ruimtelijke principe heeft betrekking op de verschillende programma’s die
samenhangen met de specificiteit van de plek
als decompressieruimte in de stad.
Het droogdokkeneiland vormt vandaag een
ongedefinieerde en ongeprogrammeerde
ruimte dat specifieke potenties heeft die
formele stedelijke ruimtes niet hebben. Het is
een plek van niemand en iedereen waar alles
en niets kan. In steden zijn er nog slechts weinig
plekken waar deze ongeprogrammeerdheid
ruimte krijgt. Het is onze ambitie deze kwaliteit
hier te ondersteunen.
Het derde ruimtelijk principe gaat uit van het
optimaal benutten van de diverse gebruiksmogelijkheden die samenhangen met de
specificiteit van de plek in relatie tot de stad.
Daarbij wordt niet enkel de klassieke parkprogramma’s onderzocht, maar ook de potenties voor water- en landgebonden, groot- en
kleinschalige en tijdelijke en/of permanente
programma elementen.
Onderstaande matrix toont de differentiatie
aan gebruiksmogelijkheden in relatie tot de
aard van het programma. De combinatie van
de verschillende soorten programma’s leidt tot
een gedifferentieerd landschap dat maximaal
gebruik maakt van de mogelijkheden die de
plek als decompressieruimte biedt.
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A.

Algemeen

Het masterplan voor het droogdokkeneiland
voorziet een heldere ruimtelijke zonering in
drie complementaire publieke ruimte: een
lineair park, een getijdenpark en de droogdokkensite. Elke publieke ruimte wordt gekenmerkt door een eigen identiteit, programma
en landschappelijke structuur.
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•

Parkboulevard

De parkboulevard vormt een verbindende
groene ruimte opgespannen tussen vier
grootschalige infrastructuren: de Royersluis in
het noorden, de Kattendijksluis in het zuiden,
de droogdokken in het oosten, en het getijdenpark als waterkerende infrastructuur in het
westen. Het vormt de schakelruimte tussen de
industriële haven en het Eilandje, en is tevens
de drager voor de mobiliteit op het droogdokkeneiland.
De parkboulevard is een langgerekte groene
ruimte van 72m x 600m met aan beide zijden
begrensd door een ontsluitingsas. Het park
wordt aan de westzijde begrensd door de
sokkel van de Sigmadijk en aan de oostzijde
door historische hekwerken rondom de droogdokkensite.

door stedelijk meubilair uit het haven- en oude
infrastructuurjargon zoals afgeknotte bolders.
In eerste instantie wordt enkel de westelijke as
aangelegd, aangezien deze reeds werd overgedragen aan de stad. De Droogdokkenweg blijft
gedurende die tijd nog haar oorspronkelijk
verloop volgen en zorgt op die manier voor de
bevoorrading van de droogdokkensite.
2.

Programma

De programmatische oplading van de
parkboulevard als schakelruimte tussen
het getijdenpark en de droogdokkensite
gebeurt op verschillende manieren.

Langsheen het getijdenpark, in de sokkel van
de dijk wordt een langgerekt gebouw (10m
diepte) voorzien waarin verschillende functies
kunnen worden ondergebracht die het park
kunnen opladen. De gevel van dit gebouw
vormt de kroonlijst van het park. Het dak van
het gebouw vormt een verhoogde wandelpromenade dat panoramisch zichten biedt over
de Schelde en de droogdokkensite. De functies
in de sokkel van de Sigmadijk zijn hoofdzakelijk kleinschalige programma’s zoals sanitair,
liften, trappen en hellende vlakken, de technische ruimtes voor de groendienst, loodsen,
scoutslokalen en kleinschalige programma’s

in de sfeer van recreatie en health- wellness
zoals dansclubs, fitnessclubs, kindercrèche,
ontmoetingslokalen of een snackbar. Op de
droogdokkensite aan de oostzijde van de
parkboulevard situeren zich dan de meer
grootschalige programma’s.

De parkboulevard heeft dezelfde schaal als de
gedempte Zuiderdokken, waarbij het gebied
tussen de assen (Waalse en Vlaamse Kaai) hier
niet als parkeerruimte is opgevat, maar als een
aaneengesloten groene publieke ruimte.
Het park is opgevat als een lichtglooiende
grasvlak met een wildverband van hoogstammige bomen en slingerende padenstructuren.
De bomenstructuur is soms dichter, dan weer
open met boomvrije grasvlaktes of historische
gebouwen die als paviljoenen in het park
staan. Het park is opgevat als een kwalitatieve
verblijfsruimte dat wordt opgeladen door
de aangrenzende programma’s in sokkel van
de Sigmadijk, en de programma’s in de paviljoenen. De sokkel van de Sigmadijk beschut
het park tegen de westenwind.
1.

Ontsluiting

De randen van de parkboulevard worden
aangelegd met verharde randen in industriële
betonplaten (2m x 2m) waarover lokaal verkeer
(zone 30) mogelijk is. De auto kan vlot functioneren, maar is ondergeschikt over het hele
gebied. Het weggedeelte loopt op hetzelfde
niveau als de wandelzone, maar krijgt structuur
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•

Getijdenpark

Het getijdenpark bestaat uit een lineair patroon
van aflopende terrassen die vanaf de kruin van
de Sigmadijk (9.25m TAW) aflopen tot 0.00 TAW.
De terrassen hebben afmetingen van 40/80m
op 60/180m.
Naargelang het niveau van het terras en
de overstroombaarheid krijgt het getijdenpark verschillende functies en beplantingen.
Het gaat hier om een gedifferentieerd extensief programma van nieuwe natuur, recreatie,
aquacultuur en landbouw. Het park verandert
tweemaal daags van gedaante door de dagelijkse
werking van de getijden. Enkel bij stormtij
wordt het park gesloten voor het publiek. Door
de verschillende hoogtes van de terrassen
ontstaat een patchwork van functies, materialen, begroeiing.
Het gebied is een gebied van de horizontaliteit.
Dit contrasteert scherp met de verticaliteit van
de silo’s, de façade van de stad, het gebouw
van Zaha Hadid en de reusachtige zeeschepen
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die het gebied doorkruisen. Het ontwerp gaat
uit van het accentueren en versterken van deze
horizontaliteit door het werken met aflopende
plateaus. Op die manier komt de Schelde impliciet het eiland binnen en wordt de verticaliteit met de omgeving versterkt.
Er wordt één gebouw ingeplant in het gebied.
Het betreft een dubbelgebouw voor de
fuifruimte en het nieuwe pomphuis. Beide
gebouwen komen rug aan rug te staan. De
fuifruimte is daarbij zuidwest georiënteerd op
de Schelde en de stad; het nieuwe pomphuis is
noordwest georiënteerd op de Royersluis.
Het nieuwe dubbelgebouw past in de logica
en structuur van de verspringende terrassen
en heeft een dakniveau van 11.00m TAW. Ter
hoogte van de fuifzaal verspringt het dak tot
14.50m TAW en vormt een publiek toegankelijk uitzichtplateau. Dit gebouw met een
dubbel niveau zorgt voor een schitterend
uitzicht op de Schelde, het park en de stad.
’s Nachts fungeert het als lichtbaken.
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•

Droogdokkensite

De droogdokkensite wordt opgedeeld in drie
deelzones. Elke deelzone heeft andere karakteristieken en laat een ander gebruik toe.
De meest noordelijke deelzone wordt bepaald
door drie diagonaal geplaatste betonnen
droogdokken die dateren uit de jaren 1930.
Deze dokken zijn het meest geschikt voor het
behoud van hun oorspronkelijke functie als
herstelplaats voor boten. De grootschalige
loodsen ten noorden hiervan kunnen behouden
blijven als werkplaatsen bij de droogdokken.
Ten zuiden hiervan bevinden zich drie geclusterde dokken uit 1881. Het zijn historisch zeer
waardevolle stenen constructies. Deze drie
droogdokken worden voorzien voor tijdelijke
watergerelateerde evenementen.
Het grootschalige werkatelier van AWN wordt
als evenementenhal gekoppeld bij deze deelzone. De droogdokken worden omheind door
het hergebruik van de historische hekwerken
die vandaag op de Scheldekaaien staan.

1881 vormt vandaag een braakliggend terrein
met aan de rand het pompgebouw van 1930.
We stellen voor deze ruimte volledige te voorzien in een stenig materiaal zodat de eigenheid
van de droogdokkensite als minerale ruimte
wordt versterkt. In het midden van deze zone
wordt een grootschalige overdekte publiek
ruimte gecreëerd. De hangars die zich vandaag
op de Scheldekaaien situeren worden hiervoor opnieuw gebruikt. Het vormt een publiek
toegankelijke ruimte waar diverse stedelijke
activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Helemaal ten zuiden van de droogdokkensite
- ter hoogte van de Kattendijksluis- bevinden
zich enkel kleinere droogdokken uit 1865, en
een groot dok uit 1863. Het grote dok wordt
voorzien als zwembadcomplex. Het pomphuis
uit 1895 wordt in al zijn glorie hersteld als een
solitair gebouw. De omliggende bebouwing
wordt afgebroken waardoor het gebouw beter
tot zijn recht komt. Het gebouw krijgt een
ondersteunende functie aan het zwembadcomplex.

De taps toelopende op en ruimte tussen de
droogdokken uit 1930 en de droogdokken uit
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B.

Ontsluiting

De gehele ontsluiting van het droogdokkeneiland (auto, openbaar vervoer, lokaal verkeer,
leveringen, onderhoud en hulpdiensten)
worden georganiseerd op de parkboulevard.
Deze parkboulevard is verkeerskundig opgespannen tussen de Royersluis en de Kattendijksluis. Ter hoogte van de Royersluis sluit de
parkboulevard op de stad aan door middel van
een rolbrug.
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•

Auto en parking

Het zwaar doorgaand verkeer passeert aan
de noordzijde van het droogdokkeneiland.
Autoverkeer is toegestaan op het droogdokkeneiland, maar is ondergeschikt aan de voetganger en fietser. Door de materialisatie van
het wegprofiel wordt een lokale zone 30 regime
gecreëerd. Over de gehele lengte langsheen
de gevel van het getijdenpark wordt parking
voorzien. Er wordt voorzien in dwars parkeren
met een totale capaciteit van ongeveer 160
plaatsen. De parkeercapaciteit kan bij tijdelijke
evenementen worden uitgebreid op de droogdokkensite, waardoor een totale capaciteit van
ongeveer 500 parkeerplaatsen kan worden
gegenereerd.
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•

Fietsers en voetgangers

De parkboulevard geeft op vijf gecontroleerde
plaatsen - om de 120m - toegang tot het getijdenpark. Deze gecontroleerde toegangen bestaan
uit twee grote hellende vlakken zodat groepen
mensen comfortabel het gebied kunnen
betreden of evacueren. Ze zorgen ook voor
de toegang van gemotoriseerd verkeer, zoals
onderhoud, leveringen en hulpdiensten. Op
de koppen worden bovendien ook twee liften
geïnstalleerd, zodat een comfortabele toegang
ontstaat voor mindervaliden. Naar het midden
worden langzame en comfortabele trappen
voorzien. Alle toegangen zijn zo op maat van
het park: trappen van 20m breed, hellende
vlakken tot 40m breed, visueel heel aanwezig
en breed uitgesmeerd maken ze reeds deel uit
van het park als belevingsruimte.
Er wordt een functionele fietsverbinding voorzien die de rotonde aan de Royersluis verbindt
met de Rijnkaai. Op de parkboulevard wordt
geen fietspad voorzien. De site is als zone 30
prioritair voor de zwakke weggebruiker die zich
zowel op de verharde gedeeltes als in het park
kan verplaatsen. Indien het droogdokkenpark
wordt opengezet is deze integraal verhard en is
het toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
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•

Openbaar vervoer

Momenteel passeert er geen openbaar vervoer
over het droogdokkeneiland. We stellen voor
om in de toekomst een bus te laten passeren
die halte houdt aan de noordelijke hellingsbaan ter hoogte van de rotonde aan de Royersluis, en het nieuwe infogebouw ter hoogte
van aan de Kattendijksluis. Op lange termijn
kan eventueel een tram aan de oostzijde van
de parkboulevard worden voorzien, eveneens
met 2 haltes op de site.
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C.

Programma

•

•

Uitgangspunten

Het uitgangspunt voor de inplanting van
kleinschalige programma’s is dat ze enerzijds
oplossingen moeten bieden voor de lokale
noden (cfr. Lokaal behoeftenonderzoek) en
anderzijds het toekomstig gebruik van de
ruimte niet mogen hypothekeren.

Het uitgangspunt voor de programmatische
herbestemming van de droogdokken is dat
er geen structurele aantasting van de waterbouwkundige infrastructuur toegelaten is. Dit
betekent dat enkel tijdelijke programma’s zijn
toegelaten, ofwel permanente programma’s
die de identiteit van de site kunnen versterken
(scheepsherstellingen, maritiem museum,
enz).
In het verleden zijn er al talloze voorstellen
gemaakt voor grootschalig programma op de
site, zoals congrescentra, seaworld, … Tot op
heden bestaat er echter nog steeds geen groot
programma voor de site. Misschien heeft dit
wel te maken met de sterke horizontaliteit van
het gebied en de bijzondere cultuurhistorische
waarden die geen medegebruik toelaten.
We zijn er dan ook van overtuigd dat we geen
grootschalige programma in de site hoeven
te forceren en dat de site zowel zonder als
met een groot programma volwaardig moet
kunnen functioneren. Enkele kleinschalige
programma’s als ondersteunende parkinfrastructuren zijn voldoende.
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Kleinschalige programma’s

Het gebouwde programma trachten we maximaal te bundelen in het langwerpige gebouw.
Hierin worden kleinschalige functies voorzien
zoals lokalen voor de jeugdbeweging, lokalen
voor de stedelijke groendienst en op langere
termijn winkels en cafés.
In het getijdenpark worden functies voorzien
die enerzijds landschappelijke passen bij het
karakteristieke beeld van een polderlandschap,
en anderzijds een effectieve behoefte van de
bevolking invullen. We denken daarbij aan
schaapsweiden, volkstuinen, boomgaarden,
zilte graslanden, visvijvers, kinderboerij,enz.
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•

Grootschalige evenementen

Het uitgangspunt is om een kader te creëren
waarin programma’s kunnen plaatsvinden
eerder dan programma’s concreet vorm te
geven. Op basis van enkele tests van programma’s gaan we na of de site voldoende flexibiliteit geeft voor verschillende programma’s
die gezien hun schaal geschikt zouden zijn
voor het gebied. In deze tests kan het ontwerp
worden getoetst aan het gebruik en indien
nodig bijgesteld. We zijn ervan overtuigd dat
het gebied een zeer bijzondere drager kan zijn
voor grootschalige tijdelijke evenementen op
niveau van de stad en de regio.

De site leent zich omwille van haar schaal en
ligging (op afstand van bewoning) uitstekend
voor grote festivals, met kleine en grote podia,
kraampjes, kermis, voor evenementen van de
Zomer van Antwerpen, Cirque du Soleil, openlucht opera,....
Ook zeer grote concerten met een capaciteit
van meer dan 6000 man kunnen op de site
worden georganiseerd. Het is een gedroomd
scenario om met zicht op de stad en de
Schelde en georiënteerd naar het Zuidwesten
een concert te organiseren. Men kan zich geen
betere setting inbeelden.

We denken bijvoorbeeld aan de ontvangst van
een ‘tall ship race’, waarbij de grote schepen
op een heel bijzondere manier heel dicht
bij het publiek kunnen komen door ze in de
droogdokken te laten binnenvaren. Met het
heropenen van de Kattendijksluis biedt dit
bijzondere mogelijkheden. Het gehele eiland
kan dan dienen als enorme openlucht tentoonstellingsruimte. De boulevard dient op dat
moment als centrale as met kiosken, kraampjes
etc. Voorbeelden van dergelijke evenementen
zijn Antwerp Race, Bootshow, Tall Ship Race.
Als test zou kunnen gekeken worden met de
betrokken organisatoren hoe zij de site zouden
inrichten en wat de voorwaarden zouden zijn.
Een andere groot tijdelijk evenement kan bv
een sportkennismakingsdag zijn, waarbij de
verschillende dokken tijdelijk worden gebruikt
voor de beoefening van sporten, zoals kleinzeilerij, diepzeeduiken, zwemmen, acrobatisch
duiken, vissen, waterskiën, windsurfen.
In het getijdenpark kunnen dan voetbalvelden,
basketbalvelden, beachvolleyvelden, petanque
pistes en dergelijke worden ingericht.
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D.

Erfgoed

•

•

Uitgangspunten

De droogdokkensite vormt een samenhangende minerale ruimte met belangrijke
erfgoedwaarde. De ruimte als geheel is een
uitzonderlijk locatie en dient met het grootste voorzichtigheid te worden behandeld. Het
voorstel bestaat erin enerzijds de droogdokkensite te ontdoen van alle oneigen bouwwerken die de historische identiteit teniet
doen (recent gebouwde loodsen, betonnen
afschuttingen, enz) en anderzijds de historisch
waardevolle gebouwen (pomphuis 1895) te
versterken in hun eigenheid door ze als solitaire
gebouwen te accentueren. De infrastructuur
van de droogdokken zelf is zeer bijzonder en
geeft een grote landschappelijke kwaliteit aan
het gebied. Voor dit gebied bestaat geen groot
programma, geen nieuwe economische, toeristische, culturele bestemming die het hergebruik volledig kan omvatten. In functie van de
veiligheid worden de droogdokken afgesloten
door middel van hekwerken. Hiervoor worden
de historische havenhekken die vandaag op
de Scheldekaaien staan opnieuw gebruikt. In
de spievormige ruimte tussen de droogdokken van de jaren 1930 en de droogdokken van
1881 worden een aantal hangars van de Scheldekaaien eveneens opnieuw gebruikt.

Het uitgangspunt voor de omgang met erfgoed
is drieledig.
Enerzijds wordt ernaar gestreefd de beeldkwaliteit van de droogdokkensite als geheel
te versterken door alle historisch niet waardevolle bouwwerken te verwijderen, het gebruik
van historische karakteristieke materialen
(kasseien) en structuren (beweegbare lichtmasten).
Anderzijds worden alle historisch waardevolle
gebouw gerenoveerd en herbestemd met een
nieuw programma. Zo krijgt het pomphuis
uit 1895 een ondersteunende functie aan het
zwembadcomplex. Op die manier worden de
gebouwen in hun eigenheid versterkt.
Ten derde worden een aantal interessante
historische elementen die samenhangen met
de beeldtaal van de haven en de droogdokken
geïntroduceerd. Zo krijgen de havenhekken
en hangars die vandaag op de Scheldekaaien
staan een nieuwe bestemming op de droogdokkensite. De havenhekken dienen als afsluiting voor de droogdokken, en een deel van de
hangars als overdekte publieke ruimte.
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•

Parkboulevard

Ter hoogte van de huidige tussenzone zijn een
aantal interessante historische, niet beschermde
gebouwen gesitueerd. De bakstenen en betonnen gebouwen blijven behouden en worden
als solitaire gebouwen in het park geïntegreerd,
evenals de twee betonnen schuilbunkers. Deze
historische gebouwen krijgen een nieuwe
programmatische invulling als kiosken, overdekte ruimtes voor kleine concertjes, fanfares,
zomerbar, enz. Ook de bestaande vzw’s zoals
EMMA en het kunstenaarscollectief AIR (sluismeesterhuis) kunnen hun activiteiten blijven
voortzetten. Doordat de historische gebouwen nu
als solitaire objecten in het park zijn opgenomen
wordt hun identiteit versterkt.

•

Getijdenpark

De modernistische woning ter hoogte van
het huidige pompstation wordt ingericht als
kinderboerderij. Het gebouw staat wat hoger
dan de grens van het springtij, waardoor het
op een talud komt te staan tov het peil 5,5 m
TAW van het plateau en dus ook droog blijft bij
springtij. Het gebouw wordt omringd door een
bosje.
De bunker wordt geïntegreerd in het plateau
van de aquacultuur. Het massieve gebouw
contrasteert met de horizontaliteit van het
plateau en omwille van de verdraaiing van het
grid, waardoor het haar positie accentueert. Er
dient onderzocht te worden op welk niveau
het gebouw gefundeerd werd, om te zien hoe
het zich verhoudt ten opzichte van het plateau.
De functie die erin zou komen zou gerelateerd
kunnen worden aan de activiteit van de aquacultuur. (opslag, materiaalloods).
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E.

Fasering der werken:

De opbouw en inrichting van het project laat
een overzichtelijke en gefaseerde aanleg toe
doorheen de tijd en ruimte. Globaal wordt het
droogdokkeneiland in drie afzonderlijke werfzones ingedeeld. Het betreft:
•

De werfzone van het droogdokkenpark

• De centrale parkstrip waar de werfweg
en de stapelplaatsen worden georganiseerd
•

De werfzone van de droogdokken

Hierna is een voorstel geformuleerd van de
werffasering waarbij de opeenvolging van
de werken in volgorde van voorbereiding en
uitvoering wordt beschreven.

•

Fase 1:

De eerste fase betreft de voorbereidende
werkzaamheden die de basis moeten vormen
voor de toekomstige op-bouw van het park
en de droogdokkensite. In eerste instantie is
een voorafgaand archeologisch onderzoek
noodzakelijk over de totale site. Dit onderzoek
wordt gecombineerd met het onderzoek van
alle ondergrondse infrastructuren.
Op basis van de kennis en gegevens uit dit
vooronderzoek worden overbodige ondergrondse
infrastructuren opgebroken en vervangen door de
ondergrondse infrastructuren die noodzakelijk
zijn voor de toekomstige functies en voorzieningen op het droogdokkeneiland.
Na afronding van het vooronderzoek en
verwerking van de resultaten wordt de feitelijke waterkerende dijk aan-gelegd. Het
grondlichaam wordt afgewerkt tot op het
niveau van een volwaardige waterkering. Dit
betekent dat de gevel en de extra kruibreedte
in een latere fase kunnen worden gerealiseerd.
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•

Fase 2:

In de tweede fase wordt het raamwerk voor de
terrassen aangelegd. Dit houdt in dat de houten
staketsels worden verstevigd met damwanden
in functie van de toekomstige ophogingen.
De damwanden langs de noordelijke en de
zuidelijke zijde van het droogdokkenpark sluiten het geheel van de terrassen in. De aanleg
van de terrassen gebeurt dan ook gefaseerd
vanaf de feitelijke waterkering in de richting
van de Schelde. Hierbij worden de noord-zuidgerichte dijkjes eerst aangelegd, vervolgens de
terrassen en ver-volgens de oost-west-gerichte
keermuren.
Tijdens deze tweede fase worden ook alle niet
te behouden gebouwen en constructies op het
terrein van het droogdokkenpark afgebroken.

•

Fase 3:

In de derde fase worden alle gebouwen (fuifzaal,
informatiezaal, pompgebouw en parkgevel)
geconstrueerd. De fuifzaal, het pompgebouw
en de informatiezaal vormen de kopgebouwen
van de parkgevel en zijn gespannen tussen de
Kattendijksluis en de Royersluis.
Door deze opbouw zullen de kopgebouwen
eerst worden aangelegd en vervolgens de
parkgevel die pas in de vierde fase zal worden
gerealiseerd.
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•

Fase 4:

In de vierde fase wordt de parkgevel en de
parkboulevard aangelegd en ingericht. De
parkgevel wordt ingericht volgens het cascoprincipe waardoor een geleidelijke opbouw en
afwerking kan worden voorzien. Bij de aanleg
en inrichting van de parkgevel gaat de prioriteit uit naar de locaties die gerelateerd zijn
met de toegangszones van het droogdokkenpark. Afhankelijk van de aanleg zal de werfzone geleidelijk aan verkleinen en verplaatst
worden naar een duidelijk afgebakende zone
op de site van de droogdokken.

•

Fase 5:

De aanleg en de inrichting van de parkboulevard kan slechts worden voltooid wanneer
alle gronden die noodza-kelijk zijn voor deze
inrichting, verworven zijn. Na verwerving
wordt de parkboulevard compleet en kunnen
ook de gerecupereerde historische hekwerken
worden geplaatst, waardoor de zone van de
droogdokken beveiligd wordt, maar wel visueel
zichtbaar blijft.

•

Fase 6:

Afbraak van de gebouwen en structuren die
geen bijdrage leveren tot de droogdokken,
renovatie van de oude structuren en aanleg
openbaar domein.
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A.

Algemeen

Het getijdenpark is een dynamisch parklandschap dat onder invloed van de eb en vloed
continu in verandering is. De dynamiek die
samenhangt met de getijdenwerking staat
haaks op het idee van een klassiek stadspark,
dat per definitie een toegankelijke recreatieve
gebruiksruimte vormt.
Het getijdenpark is daarom opgevat als een
tweeledige structuur bestaande uit een robuust
raamwerk met flexibel invulbare velden.
Het raamwerk vormt de structurele basis van
het park en combineert verschillende functies
in één compacte ruimtelijke structuur. Naast
zijn waterkerende functie als Sigmadijk vormt
het de basisinfrastructuur voor de ontsluiting
(wandelpaden, dienstvoertuigen), parkvoorzieningen (tribunes, gebouwen, toileten) en
nutsleidingen (elektriciteit, water).
De velden vormen flexibele gebruiksruimtes
die afhankelijk van de specifieke mileiucondities van het getij andere gebruiksfuncties
kunnen opnemen (slikken en schorren, aquacultuur, zilte landbouw).
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B.

Raamwerk

•

Waterkering

Het raamwerk vormt in eerste instantie een
waterkerende infrastructuur. Afhankelijk van de
hoogte van de verschillende terrassen neemt
de waterkerende infrastructuur een andere
vorm aan. Het raamwerk is opgebouwd uit de
combinatie van drie basistypologieën: dijken,
keerwanden en damwanden.
•

De dijken zijn telkens in de langsrichting van het park georiënteerd (noordzuid) en overbruggen gemiddeld een
hoogteverschil van 2 meter.

•

De keerwanden zijn loodrecht op dijken georiënteerd (oostwest) en vormen dwarsverbindingen tussen de
dijken. Op die manier ontstaat een
constructieve ladderstructuur die het
raamwerk als geheel meer stabiliteit
verleent.

•

De damwanden zijn telkens georiënteerd aan de toegang van de sluizen
(Royersluis en Kattendijksluis) en beschermen het park tegen de golfinslag
van voorbijvarende boten.
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•

Ontsluiting

Het raamwerk vormt in tweede instantie de
basisstructuur voor de recreatieve ontsluiting
van het park. We onderscheiden drie soorten
recreatieve ontsluitingen: pleinen, paden en
hellingbanen. De combinatie van paden en
hellingsbanen maakt het mogelijk het volledige gebied te doorkruisen met de fiets, en
maakt iedere gebruiksruimte bereikbaar voor
dienstvoertuigen.
•

Op een viertal plaatsen in het park worden pleinen voorzien. Deze pleinen vormen verharde ontmoetingsruimtes met
kleinschalige parkvoorzieningen zoals
petanqueveldjes, een strand en basketbalveldjes.

•

Deze pleinen worden in de langsrichting
verbonden door een lineaire structuur
van paden die telkens op de kruin van de
dijk gelegen is.

•

Deze paden worden in de dwarsrichting
(loodrecht op de Schelde) verbonden
door hellingsbanen die de hoogteverschillen tussen de verschillende terrassen opvangen.
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•

Parkvoorzieningen

Het raamwerk vormt in derde instantie de
basisstructuur voor de parkvoorzieningen. We
onderscheiden drie soorten parkvoorzieningen: tribunes, hellende grasvlakken en dienstgebouwen.
•

Ter hoogte van het grote centrale grasveld op (terras 7.50m TAW) wordt het
talud van de dijk aangelegd als een
tribune. Hierdoor ontstaat een interessante zicht op het lagergelegen grasveld
waardoor deze kan worden gebruikt als
voetbalveld of concertweide.

•

Ter hoogte van het volkstuinencomplex
(terras 7.50m TAW) wordt het talud van
de dijk aangelegd als een flauw hellend
grasveld. Hierdoor ontstaat een interessante verblijfsruimte met zicht op de
Schelde.

•

De landzijde van de Sigmadijk wordt een
langgerekt gebouw voorzien waar dienstgebouwen, jeugdlokalen en ondersteunende parkfunctie in kunnen worden
voorzien
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•

Nutsleidingen

Het raamwerk vormt in vierde instantie de
basisstructuur voor de nutsleidingen in het
park.
De hoofdstructuur van de nutleidingen worden
voorzien ter hoogte van de parkboulevard.
Dwars op deze hoofdstructuur worden aftakkingen voor water en elektriciteit voorzien die
samenlopen met de structuur van de trappenpartijen.
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C.

Velden

•

Eb en vloed

De velden vormen flexibel gebruiksruimtes
die verschillende functies kunnen opnemen.
De aard van het gebruik wordt bepaald door
de milieucondities die samenhangen met het
getij. In het ontwerp wordt een gedifferentieerd gebruik van de velden voorgesteld in
functie van de lokale behoeften. De terrassen
op het niveau 1.50m TAW, 3.50m TAW overstromen twee maal daags (eb en vloed), ter wijl
de terrassen op het niveau 5.50m TAW twee per
maand overstromen (springtij). Onderstaand
schema illustreert de verschillende gradiëntsituaties van eb tot springtij.
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•

Nat en droog

De natuurlijke condities van de terrassen
variëren van nat naar droog. De terrassen op
het niveau 1.50m TAW, 3.50m TAW zullen zeer
natte milieucondities kennen die een specifiek
gebruik mogelijk maken (slikken en natte schorren, algenkweek, schelpdieren en garnalen).
De terrassen op het niveau 5.50m TAW overstromen slecht 2x per maand waardoor het
andere gebruiksmogelijkheden genereert
(zilte schaapsweiden, lamsoorvelden, droge
schorren).
De terrassen op het niveau 7.50m TAW en 9.50m
TAW overstromen bijna nooit, maar blijven
wel onderhevig aan de westenwind vanaf de
Schelde waardoor ze meer klassieke vormen
van landgebruik mogelijk maken (moestuinen,
boomgaarden, grasweiden)
Onderstaand schema illustreert de verschillende gradiëntsituaties van nat naar droog.
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•

Programmatische invulling

De invulling van de verschillende velden is
in een later stadium nader te bepalen. In dit
ontwerpvoorstel wordt slechts een suggestie gedaan van een mogelijke invulling voor
de velden op basis van het optimaal benutten van de verschillende tijcondities. Daarbij
is gestreefd naar een evenwichtige verdeling
tussen natuur, aquacultuur en zilte landbouw.
Onderstaand schema toont een mogelijke
programmatisch invulling.
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D.

Zichtrelaties

In het ontwerp onderscheiden vier type zichtrelaties:
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•

In de drie hoeken van het park worden drie panoramische uitzichtpunten voorzien. Elk uitzichtspunt is gelegen op een ander niveau. Het zuidelijke uitzichtspunt is gelegen op 7.50m
TAW, het westelijke uitzichtspunt op 5.50m TAW, en het noordelijke uitzichtspunt op 14.50m
TAW.

•

De wandelboulevard op 9.50m TAW is een langwerpige ruimte dat een panoramisch perspectief biedt op de droogdokken is het oosten en de Schelde in het westen.

•

De parkboulevard is visueel opgespannen tussen twee hogere gebouwen. Een betonnen
siloconstructie in het noorden en een nieuw kopgebouw ter hoogte van de Kattendijksluis
in het zuiden. Dit nieuwe kopgebouw vormt het infogebouw voor het droogdokkeneiland
en vormt het waterbouwkundig sluitstuk tussen het getijdenpark en de sluisdeuren van de
Kattendijksluis.
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E.

Landschap

Hoewel het getijdenpark een programmatisch een sterk opgeladen ruimte vormt, is het
landschappelijke beeld ervan eerder sober en
ingetogen. De landschappelijke elementen
in het getijdenpark refereren bewust naar de
typologie van Zeeuwse polders: uitgestrekte
grasvelden, schapen, boomgaarden, meidoornhagen, kleinschalige moestuincomplexen,
schorren, riet, enz. Op die manier ontstaat een
vertrouwd beeld in een vreemde omgeving.
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F.

Beheer

De site is groot en dient geheel onderhouden
te worden. Daarom wordt er naar gestreefd om
bepaalde delen in concessie te geven, waardoor ze een semi-publiek of privaat karakter
krijgen, maar toch steeds publiek toegankelijk
blijven. Programma’s zoals de kinderboerderij,
de aquacultuur, de fuifzaal/bar, de volkstuintjes en de gebouwtjes in de sokkel komen
daarvoor in aanmerking. In een vroeg stadium
wordt gezocht naar een mogelijke uitbater,
zodat in samenspraak het gedetailleerde plan
kan worden opgemaakt en de garanties op
gedragen onderhoud groeit.
De publieke gedeeltes worden beperkt tot deze
die door de stad kunnen gedragen worden en
min of meer in verhouding met de behoeftestudie (3 ha). Om het programma te bepalen
zal het belangrijk zijn een goed draagvlak te
creëren voor dit park en dient dit project zich
goed aan te passen aan de echte behoefte
van de gebruikers, van grootschalige jaarlijkse
programma’s tot de kleinschaligere dagelijkse
programma’s.
Om de plaats van sanitair, trappen, nutsvoorzieningen, meubilair, podium, verlichting, etc.
te bepalen, wordt in samenwerking met de
stedelijke experts in het inrichten van grote
evenementen een aantal scenario’s uitgeschreven. Uit deze scenario’s kan dan de
meest evidente locatie voor voorzieningen
dan worden gekozen of net beslist worden dat
deze niet dienen te worden geïnstalleerd, maar
tijdelijk opgericht moeten worden (in functie
van beheer, in functie van kost, …). Mogelijke
betrokken actoren zijn: diensten van de politie,
brandweerdiensten in verband met evacuatie,
grote eventorganisatoren (bv in kader van
stoeten, markten kermis, …)
Het getijdenpark dient in functie van veiligheid op een eenvoudige manier te worden
afgesloten (springtij). Dit kan gebeuren door
de vijf trappen/hellingen af te sluiten voor alle
publiek.
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Deelopdracht 1.

Globale visie droogdokkeneiland

1.

Analyse

2.

Visievorming

3.

Schetsontwerp

Binnen fase 1 wordt voorzien dat per onderdeel van de analyse inzichtelijk wordt beschreven wat de uitgangssituatie is en wat de randvoorwaarden zijn. De randvoorwaarden worden zowel algemeen geformuleerd als
concreet met betrekking tot de voorgenomen activiteiten. Hiertoe worden voor bepaalde thema’s of sectoren
de algemene randvoorwaarden effectief getoetst aan het globaal streefbeeld (en eventuele streefbeeldalternatieven). De beschrijving van de randvoorwaarden is immers een belangrijke voorbereidende stap alvorens
men kan overgaan tot de geïntegreerde visievorming. Voor kabels en leidingen bijvoorbeeld kunnen volgende
randvoorwaarden worden beschreven:

4.

Masterplan

•

Wettelijke verplichtingen;

•

Technische mogelijkheden en beperkingen;

•

Integriteit van de kabels en/of leidingen;

•

Integriteit van de kabels en/of leidingen tijdens de inrichtingswerken;

•

Veiligheid ten opzichte van de omgeving.

De volgende stappen worden onderscheiden in het plan van aanpak:

Aan het begin van de opdracht wordt in overleg met de opdrachtgever een startoverleg georganiseerd waar het
voorliggende wedstrijdontwerp en het plan van aanpak worden voorgesteld door de ontwerpers aan de projectgroep en de plangroep. Dit overleg is bedoeld om:
•

De organisatiestructuur te leren kennen en kennis te maken met het ontwerpteam, de leden van de projectgroep
en de plangroep,

•

De doelstellingen en randvoorwaarden zoals deze werden gehanteerd in de offertefase, te verfijnen of eventueel
bij te stellen,

•

Het plan van aanpak te verfijnen of eventueel bij te sturen,

•

Een overzicht te schetsen van de beschikbare data en documenten die relevant zijn voor deze opdracht. Hierbij
worden afspraken gemaakt wie welke informatie aan de ontwerpers bezorgd.

•

Op een efficiënte manier gegevens verzamelen houdt in dat men weet welke gegevens beschikbaar moeten zijn.
Daarom zullen de ontwerpers voor het startoverleg de informatiebehoefte identificeren, zodat tijdens het startoverleg op een efficiënte manier afspraken kunnen worden gemaakt over wie welke informatie kan aanleveren.
Op die manier kan eveneens al een inschatting worden gemaakt van de nood aan eventueel bijkomende, meer
gedetailleerde gegevens, die nog niet beschikbaar zouden zijn en die zullen worden onderzocht door derden.

Binnen de week na het startoverleg wordt een verslag van het overleg opgemaakt en overgemaakt aan de leden
van het startoverleg. Er wordt formeel goedkeuring van het verslag gevraagd. Fase 1 begint nadat het verslag van de
startvergadering formeel is goedgekeurd door de opdrachtgever.

1. Analysefase
Het voorliggende plan en het verslag van de startvergadering vormen de basis voor de uitvoering van fase 1. In
fase 1 worden de voor deze opdracht relevante gegevens samengevoegd en getoetst aan de recentste juridische en
beleidsmatige ontwikkelingen (bv. nieuwe regelgeving, beschikbare studieresultaten, …). Fase 1 omvat de volgende
onderdelen:
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•

Een omgevingsanalyse met als doel de biotische, cultuurhistorische en landschappelijke, fysische, ruimtelijke en
juridische basisgegevens van het droogdokkeneiland en de plaats ervan in de omgeving te analyseren,

•

Een sectorale analyse om de bestaande toestand, de tendensen en toekomstige behoeften en knelpunten binnen
de betrokken sectoren te beschrijven,

•

Een oplijsting van de sectorale en intersectorale probleempunten maar ook de mogelijkheden tot win-win situaties. Op die manier wordt als het ware een kader gevormd waaraan de mogelijke maatregelen getoetst kunnen
worden: draagt een maatregel bij tot het oplossen van een vastgesteld probleempunt, speelt een maatregel in
op een mogelijkheid tot win-win situatie, leidt de maatregel tot bijkomende probleempunten?

De resultaten worden in overleg met de projectgroep teruggekoppeld en vervolgens ook met de plangroep,
zodat kan worden nagegaan of de meest recente ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot probleempunten en mogelijkheden meegenomen zijn.

Binnen de week na dit overleg wordt een verslag van het overleg opgemaakt en overgemaakt aan de leden van
het overleg. Er wordt formeel goedkeuring van het verslag gevraagd. Fase 1 eindigt na de formele goedkeuring
door de opdrachtgever van het verslag en het eindrapport ‘analyse’ waarin de resultaten van de verschillende
delen overzichtelijk beschreven zijn. Het eindrapport omvat een beschrijving van de doelstellingen, de resultaten van de omgeving- en sectorale analyse en de bijgewerkte randvoorwaarden voor de verdere uitwerking
van de opdracht.

2 Visievormingsfase

Fase 2 begint nadat het verslag en het eindrapport van fase 1 formeel is goedgekeurd. Het voorliggend plan
en het eindrapport vormen de basis voor de uitvoering van fase 2. Fase 2 heeft tot doel om een geïntegreerde
(inrichting)visie voor het droogdokkeneiland op te stellen, waarbij maximaal rekening gehouden wordt met de
probleempunten en maximaal ingespeeld wordt op de mogelijkheden die zich voordoen in het gebied, zonder
de algemene doelstellingen van onder andere het Sigmaplan op het gebied van veiligheid en natuurontwikkeling uit het oog te verliezen.
Om tot een gedragen visie te komen, is het noodzakelijk om ruime inbreng van de verschillende betrokken
actoren te voorzien. Om een dergelijk visievormingsproces met verschillende betrokkenen op een doeltreffende manier te doorlopen stellen wij een stapsgewijze aanpak voor:
•

Stap 1: Selecteren van de belangrijkste thema’s:

De resultaten van fase 1 (in hoofdzaak probleempunten en mogelijkheden) worden besproken met de projectgroep. Dit overleg resulteert in een selectie van belangrijke thema’s waarmee zeker rekening gehouden moet
worden in het ontwerp. Mogelijke thema’s zijn: erfgoed, ontsluiting, recreatie en veiligheid.
De bedoeling is om een wisselwerking te organiseren tussen de projectgroep, de betrokkenen, de bezoekers,
de belanghebbenden en externe experten met betrekking tot de verschillende thema’s.
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Gezien er op vandaag niet veel gebruikers zijn, gezien de enorme schaal van het project en een groenzone wordt aangelegd
waar de lokale behoefte voornamelijk naar de toekomst zal ontstaan wordt op een alternatieve manier input ingewonnen om
draagvlak te creëren voor het project. We doen dit met een gebruikerstest, een soort van stresstest voor het project om te zien
hoe het reageert op verschillende gebruiken.
Er worden een aantal lay-outs van deze programma’s opgetekend en afgetoetst met de diensten die instaan voor veiligheid,
voor evenementen, politie, brandweer, hulpdiensten, onderhoud, met eventorganisers waardoor het project kan worden
bijgestuurd.
•

3. Schetsontwerpfase
Fase 3 begint nadat het verslag en het eindrapport van fase 2 formeel is goedgekeurd. Ingedeeld volgens logische en
relevante invalshoeken worden voortbouwend op de visievorming ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven opgemaakt
in fase 3. Op basis van de geïntegreerde gebiedsgerichte visie wordt een schetsontwerp op hoofdlijnen uitgewerkt. Het
niveau van de studie is dit van een schetsontwerp. Dit wil zeggen dat er plannen zullen aangemaakt worden waarop de
inplanting van dijken, de haven, locatie van nutsleidingen, wegenis, … worden uitgetekend en worden vergezeld van een
reeks typedoorsneden.

Stap 2: Opstellen van thematische visies:

De thematische visies worden in principe uitgewerkt door de experten en de projectgroep waarbij er een terugkoppelingsmoment voorzien is met de plangroep. De uitgewerkte thematische visies dienen als input voor het uitwerken van een geïntegreerde gebiedsvisie voor het droogdokkeneiland.

Voor de bijzonderste varianten wordt een inschatting gemaakt van volumes en kostprijs. Hieronder geven we een voorstel
van invalshoeken en sub-items weer, die aan bod kunnen komen binnen het schetsontwerp inrichtingsplan. Deze opsomming is niet limitatief.

Binnen de week na dit overleg wordt een werkverslag van het overleg opgemaakt en overgemaakt aan de leden van het overleg.

veiligheid:

•

Stap 3: Integreren van thematische visies tot een geïntegreerde gebiedsvisie:

De verschillende thematische visies worden door de projectgroep en in nauw overleg met de experten verwerkt tot een geïntegreerde gebiedsvisie. In de praktijk zullen als invulling van deze geïntegreerde gebiedsvisie verschillende combinaties van
maatregelen (verder strategieën genoemd) opgesteld worden die leiden tot het realiseren van de geïntegreerde gebiedsvisie.
Deze strategieën, mogelijk ook varianten van een strategie, worden vervolgens getoetst aan het kader dat gevormd wordt door
de probleempunten en mogelijkheden uit de inventarisatie, zodat kan aangegeven worden welke probleempunten opgelost
worden, welke probleempunten gecreëerd worden en op welke mogelijkheden ingespeeld wordt.
Voorgesteld wordt om de resultaten van deze oefening terug te koppelen met de verschillende thematische experten, zodat
zij op de hoogte zijn van de uiteindelijk uitgewerkte gebiedsvisie en de manier waarop die ingevuld kan worden. Doel is te
komen tot een gedragen visie op het gebied met bijhorend pakket van maatregelen om die visie daadwerkelijk te realiseren.
De verschillende strategieën bijgesteld op basis van de opmerkingen vanuit de verschillende experten worden vervolgens
na overleg met de projectgroep ter goedkeuring aan de plangroep voorgelegd, wat moet leiden tot de selectie van de meest
wenselijke strategie voor het droogdokkeneiland (met mogelijk een aantal uitvoeringsvarianten).
Binnen de week na dit overleg wordt een verslag van het overleg opgemaakt en overgemaakt aan de leden van het overleg. Er
wordt formeel goedkeuring van het verslag gevraagd.
•

Stap 4: Terugkoppeling met lokale betrokkenen

Na goedkeuring door de plangroep wordt de meest wenselijke strategie (met mogelijk een aantal uitvoeringsvarianten) voorgesteld aan het college. Vervolgens worden de inwoners van Antwerpen en de aangelanden geïnformeerd, bijvoorbeeld tijdens
een informatiesessie, informatiemarkt, excursie …. . Op basis van de reacties kan eventueel nog een keuze gemaakt worden
tussen de verschillende uitvoeringsvarianten voor de geselecteerde strategie.
Binnen de week na dit overleg wordt een verslag van de infosessie opgemaakt en overgemaakt aan de leden van het overleg.
Het verslag wordt besproken met de projectgroep en wordt overgemaakt aan de plangroep en het college.
Fase 2 eindigt na de formele goedkeuring van het verslag en het eindrapport ‘visievorming’ waarin de meest wenselijke strategie (met mogelijk een aantal uitvoeringsvarianten) is uitgewerkt.

•

dijken

•

kabels en leidingen

•

dienstverkeer (interventieroutes)

•

…

toegankelijkheid en bijhorende infrastructuur:
•

parkeerinfrastructuur

•

toegangen

•

aanlegsteigers

•

kades

•

…

landschap, beeldwaarde en cultuurhistorie:
•

erfgoedmaatregelen

•

te verfraaien elementen

•

landschappelijk te integreren storende elementen

•

te behouden elementen met beeldwaarde (bvb kasseiwegen)

•

aan te planten bomen, lanen, houtkanten, en dergelijke

•

verlichting

•

materialisatie

•

…
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Recreatie:
•

routegebonden recreatievormen

•

onthaal

•

sport en recreatie

•

observatiepunten

•

…

Het schetsontwerp inrichtingsplan wordt in die mate uitgewerkt dat het gebruikt kan worden als technisch - stedenbouwkundig voorontwerp in functie van de toekomstige realisatie van het project. Het schetsontwerp wordt in nauw
overleg met de projectgroep opgemaakt en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de plangroep en het college.
Het resultaat van het overleg is een consensus over de voorkeursvariant die verder zal worden opgenomen in het
masterplan.
Binnen de week na dit overleg wordt een verslag opgemaakt en overgemaakt aan de leden van het overleg. Er wordt
formeel goedkeuring van het verslag aan de projectgroep, de plangroep en het college gevraagd.
Fase 3 eindigt na de formele goedkeuring van het verslag, het eindrapport ‘schetsontwerp’ en de bijhorende plannen
waarin de verschillende varianten en de voorkeursvariant duidelijk is weergegeven.

4. Masterplanfase

Fase 4 begint nadat de verslagen en het eindrapport van fase 3 formeel zijn goedgekeurd. Het verslag, de voorliggende plannen en het eindrapport ‘schetsontwerp’ vormen de basis voor de uitvoering van fase 4.
Fase 4 heeft tot doel om een totaalplan uit te werken op basis van de gekozen voorkeursvariant. Het totaalplan wordt
verder uitgewerkt in nauw overleg met de projectgroep. Het definitieve masterplan zal helder en duidelijk gepresenteerd worden in een rapport of op een zodanig grafisch aantrekkelijke manier dat het voorstel leesbaar is.
Het masterplan bestaat verder uit een opsomming van de randvoorwaarden en richtlijnen, die garant staan voor een
zorgvuldige uitvoering en behandeling van het plan. Het aan het masterplan gekoppelde actieplan zal bestaan uit
een faseringsplan en een omschrijving van de deelfacetten met bij behorende takenpakketten.
Het definitieve masterplan inclusief het actieplan zullen worden gepresenteerd aan de plangroep en na goedkeuring
aan de verschillende raden die enige betrokkenheid hebben bij het masterplan worden gepresenteerd.
Binnen de week na deze overlegmomenten wordt een verslag opgemaakt die de adviezen van de verschillende raden
weergeeft. Het verslag wordt overgemaakt aan de leden van het overleg. Er wordt formeel goedkeuring van het
verslag aan de leden van de overlegmomenten.
Het masterplan wordt door de ontwerpers bijgewerkt volgens de adviezen van de verschillende raden. Het definitieve
masterplan wordt voorgesteld aan de projectgroep en na goedkeuring door de gepresenteerd aan de plangroep. Na
goedkeuring door plangroep wordt het definitieve masterplan voorgesteld aan het college en worden de resultaten
voorgesteld tijdens een informatiemoment.
Fase 4 eindigt na de formele goedkeuring van het verslag, het eindrapport ‘masterplan’ en de bijhorende plannen.

Deelopdracht 2

Inrichting droogdokkenpark

1. De voorontwerpfase

De voorontwerpfase vangt aan na de formele goedkeuring van de opdrachtgever om de voorontwerpfase
op te starten. Op basis van het masterplan wordt na de formele goedkeuring om de voorontwerpfase op
te starten, het masterplan verfijnd met meetgegevens uit het topografische, bodemkundige onderzoek en
eventueel hydraulisch onderzoek, en overgemaakt aan de opdrachtgever. Het voorontwerp wordt onderbouwd met profielen en de nodige detaillering en verantwoord aan de hand van een bijgewerkte en verfijnde
kostenraming.
Het geheel van metingen en de uitwerking van het voorontwerp wordt gebundeld in een voorontwerpnota.
De voorontwerpnota wordt gescreend op inhoud en kwaliteit door de projectleiding en het projectsecretariaat
vooraleer door te sturen naar de opdrachtgever.
Na verzending van het voorontwerp en de voorontwerpnota wordt een eerste vergadering met het projectteam gepland ter bespreking. Het overleg resulteert in een voorlopige goedkeuring of bijsturing van het
voorontwerp.
De bemerkingen en aandachtspunten op het voorontwerp en de voorontwerpnota worden gebundeld in een
verslag en verwerkt in het voorontwerp (plan bestaande toestand, ontworpen toestand en kostenraming) en
de voorontwerpnota. Het verslag, het voorontwerp en de voorontwerpnota worden ter goedkeuring aan de
opdrachtgever voorgelegd om vervolgens een eerste overleg met de stedelijke plangroep te kunnen organiseren.
De aandachtspunten en opmerking van de stedelijke plangroep worden weergegeven in een verslag. Het
verslag, het voorontwerp en de voorontwerpnota worden na het overleg ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd en wordt na goedkeuring binnen de week met de presentatie digitaal naar de genodigden en de aanwezigen verstuurd. Na het versturen van het verslag, het voorontwerp en de voorontwerpnota
worden de opmerkingen op het verslag, het voorontwerp en de voorontwerpnota gevraagd. Na ontvangst
van de opmerkingen door de genodigden en de aanwezigen van de plangroep wordt het definitieve ontwerp
opgemaakt.
Het definitieve ontwerp betreft de verwerking, de opmerkingen en aandachtspunten uit de vergaderingen
met de betrokken actoren. Het definitieve ontwerp wordt na de formele goedkeuring van het verslag, het
ontwerp en de ontwerpnota ter goedkeuring overgemaakt aan de opdrachtgever. Na formele goedkeuring
door de opdrachtgever wordt het definitieve ontwerp overgemaakt aan de projectgroep en wordt ook aan hen
goedkeuring gevraagd.
Na goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt het definitieve ontwerp overgemaakt aan de opdrachtgever. Het projectsecretariaat verzorgt de afspraken met de opdrachtgever betreffende het aantal door te
sturen exemplaren. In geval van extra kosten als gevolg van bijkomende exemplaren wordt de opdrachtgever
onmiddellijk gewaarschuwd en wordt hieromtrent akkoord gevraagd.
Na kennisname van de resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek en input van de veiligheidscoördinator
wordt een infovergadering georganiseerd. Wij verzorgen de presentatie tijdens de infovergadering en stellen
het benodigde presentatiemateriaal ter beschikking.
Het verslag wordt na de infovergadering ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd en wordt na goedkeuring met de presentatie digitaal naar de genodigden en de aanwezigen van de projectgroep vergadering
verstuurd.
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Na het versturen van het verslag en de presentatie worden de opmerkingen op het verslag gevraagd. Na ontvangst van de
opmerkingen op het verslag wordt de ontwerpfase afgerond en wordt formeel de vraag ingediend bij de opdrachtgever om
de vergunningenfase te mogen opstarten.

Na formele goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt een infovergadering georganiseerd wij verzorgen de presentatie tijdens de infovergadering en stelt het benodigde presentatiemateriaal ter beschikking.

2. De vergunningenfase

Na het versturen van het verslag worden de opmerkingen op het verslag gevraagd. Na ontvangst van de opmerkingen op
het verslag door de opdrachtgever wordt de ontwerpfase afgerond en wordt formeel de vraag ingediend bij de opdrachtgever om de aanbestedingsfase te mogen opstarten.

De vergunningenfase vangt aan na de formele goedkeuring van de opdrachtgever om de vergunningenfase op te starten. Na
goedkeuring start de opmaak van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Op basis van het definitief ontwerp wordt
het bouwaanvraagdossier aan de opdrachtgever overgemaakt ter goedkeuring.
Voor de opmaak van de stedenbouwkundige vergunning wordt, rekening houdend met het ontwerp, nagegaan waaraan de
nodige aandacht dient besteed te worden. Hier zal het ook van afhangen welke vergunningverlenende instanties betrokken
worden bij de aanvraag en welke bijkomende machtigingsaanvragen of adviesaanvragen noodzakelijk zijn. Minstens volgende
aspecten worden onderzocht of uitgevoerd:
•

Toetsing aan de gewestplanvoorschriften

•

Watertoets

•

Relevantie van bestaande stedenbouwkundige verordeningen.

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt gescreend op inhoud en kwaliteit door de projectleiding en het projectsecretariaat vooraleer door te sturen naar de opdrachtgever.
Na verzending van het dossier wordt een vergunningenvergadering met de opdrachtgever gepland ter bespreking van het
vergunningendossier. De bespreking wordt weergegeven in het verslag van de vergadering. Na het overleg worden het verslag
en het eventueel bijgewerkte vergunningendossier ter goedkeuring overgemaakt aan de opdrachtgever.
Na indiening van het definitieve vergunningendossier bij de opdrachtgever wordt de vergunningenfase afgerond en wordt
formeel de vraag ingediend bij de opdrachtgever om de ontwerpfase te mogen opstarten.

3. De ontwerpfase

De ontwerpfase vangt aan na de formele goedkeuring van de opdrachtgever om de ontwerpfase op te starten.
De ontwerpplannen worden verfijnd aan de hand van detailplannen en worden de noodzakelijke stabiliteitsberekeningen
gebundeld in de ontwerpnota. De ontwerpplannen en de ontwerpnota worden gescreend op inhoud en kwaliteit door de
projectleiding en het projectsecretariaat vooraleer door te sturen naar de opdrachtgever.
Na verzending van de ontwerpplannen en de ontwerpnota wordt een vergadering met de projectgroep gepland ter bespreking van de ontwerpplannen en de ontwerpnota.

Het verslag wordt na de infovergadering ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd en wordt na goedkeuring met
de presentatie digitaal naar de genodigden en de aanwezigen van het ontwerpoverleg verstuurd.

4. De aanbestedingsfase

De aanbestedingsfase vangt aan na de formele goed¬keuring van de opdrachtgever om de aanbestedingsfase op te
starten.
Op basis van de ontwerpplannen en de ontwerpnota worden na de formele goedkeuring om de aanbestedingsfase op te
starten, de meetstaat en het bestek opge¬maakt.
De aanbestedingsplannen, het bestek, de meetstaat en het veiligheid- en gezondheidsplan worden gescreend op inhoud
en kwaliteit door de projectleiding en het projectsecretariaat vooraleer door te sturen naar de opdrachtgever. Na verzending van het aanbestedingsdossier wordt een vergadering met de projectgroep gepland ter bespreking van de aanbestedingsplannen, de meetstaat en het bestek.
De bespreking van het aanbestedingsdossier wordt weergegeven in het verslag van de vergadering. Na het overleg
worden het verslag en het aanbestedingsdossier ter goedkeuring overgemaakt aan de opdrachtgever.
Na formele goedkeuring door de opdrachtgever wordt de aanbestedingsprocedure gestart door de projectleiding en
legt het publicatiebericht ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever, voert de publicatie uit en verzorgt de digitale en
analoge informatieverstrekking tijdens de inschrijvingsperiode. Wij verzorgen in samenspraak met de opdrachtgever de
openingszitting van de offertes en maakt het proces verbaal van opening aan dat de dag van de openingszitting ter goedkeuring aan de opdrachtgever wordt voorgelegd.
Binnen de twee weken na de openingszitting voeren wij de beoordeling van de offertes uit en maken wij hiervan het
gunningsverslag op dat ter bespreking aan de opdrachtgever wordt overgemaakt.
Eén week na verzending van het gunningsverslag wordt een vergadering met de opdrachtgever gepland ter bespreking
van het gunningsverslag. De bespreking van het gunningsverslag wordt weergegeven in het verslag van de vergadering.
Eén week na het overleg worden het verslag en het gunningsverslag ter goedkeuring overgemaakt aan de opdrachtgever.
Na ontvangst van de opmerkingen op het verslag door de opdrachtgever wordt de aanbestedingsfase afgerond en wordt
formeel de vraag ingediend bij de opdrachtgever om de uitvoeringsfase te mogen opstarten.

De bespreking van de ontwerpplannen en de ontwerpnota wordt weergegeven in het verslag van de vergadering. Na het
overleg worden het verslag en de eventueel bijgewerkte ontwerpplannen en ontwerpnota ter goedkeuring overgemaakt aan
de opdrachtgever.

Het definitieve ontwerp wordt na formele goedkeuring van het verslag, de ontwerpplannen en de ontwerpnota in tweevoud
overgemaakt aan de opdrachtgever. Na formele goedkeuring door de opdrachtgever worden de plannen en de nota overgemaakt aan het projectteam en wordt ook aan hen goedkeuring gevraagd.
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5. De uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase vangt aan na de formele goedkeuring van de opdrachtgever om de uitvoeringsfase op te starten.
De aanvang van de uitvoeringsfase start bij voorkeur vroeger dan het aanvangsbevel van de aannemer omwille van
de noodzakelijke voorbereidingen en het afstemmen met de opdrachtgever.
Op basis van het aanbestedingsdossier en de offerte van aannemer die de werken zal uitvoeren worden de voorbereidingen voor de werfopvolging getroffen. Alle benodigde documenten en formulieren worden opgemaakt
en ter goedkeuring binnen één maand na aanvang van de uitvoeringsfase ter goedkeuring aan de opdrachtgever
voorgelegd. Het betreft ondermeer het termijnoverzicht, overzicht van technische voorstellen, pv van betaling, pv
van ingebrekestelling, en dergelijke meer.
Twee weken voor de eerste werfvergadering wordt een uitvoeringsvergadering met de opdrachtgever gepland ter
bespreking van alle documenten en formulieren en ter voorbereiding van de eerste werfvergadering.
De bespreking van de uitvoering wordt weergegeven in het verslag van de vergadering. Eén week na het overleg
worden het verslag en de werfdocumenten ter goedkeuring overgemaakt aan de opdrachtgever. Wij ondersteunen
de opdrachtgever bij de organisatie en de eerste werfvergadering door de volgende acties:
•

Bepalen in overleg met de opdrachtgever van de agenda en de genodigden.

•

Organiseren van een terreinbezoek op de eerste werfvergadering.

•

Opmaken van het verslag van de eerste werfvergadering. Het verslag wordt binnen de week na het overleg
ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd en wordt na goedkeuring binnen de week digitaal naar de
genodigden en de aanwezigen van de werfvergadering verstuurd.

Na formele goedkeuring van het verslag van de eerste werfvergadering door de opdrachtgever en de genodigden en
aanwezigen wordt een infovergadering georganiseerd voor de getroffen eigenaars en de omwonenden. Wij verzorgen de presentatie tijdens de infovergadering en stelt het benodigde presentatiemateriaal ter beschikking.
Het verslag wordt binnen de week na de infovergadering ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd en
wordt na goedkeuring binnen de week met de presentatie digitaal naar de genodigden en de aanwezigen van de
werfvergadering verstuurd.
Er wordt wekelijks een werfvergadering georganiseerd en het verslag wordt binnen één week naar de aanwezigen en
genodigden gestuurd. Opmerkingen op het verslag worden binnen één week verzameld en indien nodig behandeld.
De opdrachtgever wordt nauwgezet op de hoogte gehouden van de werfvorderingen via mail, telefoon of brief.
Eén keer per maand wordt de stand van zaken aan de opdrachtgever toegelicht tijdens een werfoverleg zonder de
aannemer. Deze toelichting biedt een overzicht van het verloop, de aandachtspunten, de financiële toestand en de te
verwachten knelpunten van de werf.
De resultaten van dit werfoverleg worden gebundeld en geïllustreerd in een verslag dat binnen één week na het
overleg ter goedkeuring van het verslag aan de opdrachtgever wordt overgemaakt.
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