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1. intro
Dok Zuid 

Een herinnering aan het water

              « C’est un fait que les lieux vécus sont comme des présences d’absences. Ce qui se montre désigne  ce qui n’est plus : « vous voyez, ici  il y avait… « , mais cela ne se voit 
plus » Michel de Certeau

De site is opmerkelijk, uitzonderlijk. Een lange afdruk achtergelaten in het midden van de stad, een “herinnering van het water” die blijvend een verdwenen wereld oproept.

Rondom dit platform hebben de oorspronkelijke havenactiviteiten plaats geruimd voor andere praktijken, maar de spanning blijft bestaan tussen het lege centrale deel – waar 
het water van de dokken ingenomen werd door een zee van kasseien – en de krans van bomen rondom het centrum die met hun verticale lijnen doen denken aan oude hijskra-
nen.

Het is het in rekening brengen van deze “omkadering” van de site die nog sterk voelbaar is,  het is op deze aanwezigheid/afwezigheid, het is in deze botsing tussen ruimte en 
tijd dat ons project verschuivingen te weeg brengt, intensificaties inschrijft en verborgen lagen terug naar boven brengt. Steeds op zoek naar het construeren van een ruimte 
tegelijkertijd actueel en tegelijkertijd verbonden met de geschiedenis. Het project stelt een grote gemeenschappelijke tafel voor, open voor alle soorten gebruiken, voor allerlei 
festiviteiten.

           « On ne fait rien de rien, le nouveau vient de l’ancien, mais il n’en est pas moins, le nouveau. » Bertolt Brecht

De Gedempte Zuiderdokken zijn inderdaad een uitzonderlijke plek. Een ruimte van 
dergelijke maat in het midden van de stad Antwerpen. En, met een zeer sterke 
stedelijke omkadering. Het stedenbouwkundig opzet is strak en tegelijkertijd ge-
varieerd. De stedelijke gevels langs het plein wisselen af met een aantal markante 
gebouwen: het Zuiderpershuis, het M HKA… Het unieke van deze plek, zeer ver-
schillend van veel andere plekken is dat er vandaag een onwaarschijnlijke aanwe-
zigheid van activiteiten rond zijn. Cultureel, commercieel of recreatief. Net of de 
dynamiek van de oude haven is vertaald en behouden in een nieuwe configuratie. Dit 
is de kans van Dok Zuid. 

Het potentieel van deze plek is al ten tijde van Antwerpen ’93 voelbaar gemaakt. 
Mogelijkheden werden verkend. Interessante projecten werden ontwikkeld. Wij vin-
den dat het getuigt van ambitie om vandaag de draad terug op te pikken om te on-
derzoeken waar deze plek naar toe kan voor de komende 50 of 100 jaar. Wat vastligt 
is dat deze plek open blijft. Dat er een nieuwe publieke ruimte voor de stad wordt 
ontwikkeld. Wat ook vastligt is dat het overmatige bovengronds parkeren zal ver-
dwijnen. Verder is er vanuit het participatietraject één element dat steeds terugkomt: 
de Gedempte Zuiderdokken moeten een groene plek worden in de stad. 

De invulling van de Gedempte Zuiderdokken vandaag houdt hoegenaamd geen re-
kening met de rijke geschiedenis van deze plek, er is geen wisselwerking met de ran-
den van het plein, er worden geen verbanden aangegaan met de ruimere omgeving. 
Het project mag en kan dan ook geen doorslag zijn van de huidige toestand. We 
moeten in wisselwerking treden met de verschillende karakteristieken en lagen 
die deze plek gemaakt hebben tot wat ze is, stap voor stap, door de jaren heen. 
Om op die manier een veel rijkere omgeving te ontwikkelen, met een gelaagde 
complexiteit. En, het project moet een voldoende sterke verschuiving teweegbren-
gen in het karakter van deze ruimte. Anders gezegd, de plek moet voldoende “an-
ders” worden dan de huidige toestand willen we een voldoende grote toegevoegde 
waarde realiseren. Dit betekent ook dat het nieuwe Dok Zuid op een heel andere 
manier gebruikt zal worden. Dat het organiseren van evenementen, het spelen, het 
wandelen … anders zal zijn dan hoe het vandaag gebeurt op de Gedempte Zuider-
dokken. Het project van Dok Zuid vormt een nieuw kader voor het gebruik. Geeft 
een nieuwe betekenis aan deze plek.  

Naast het rijke verleden van deze plek zijn er ook een veelheid aan interesses en 
belangen die in rekening moeten gebracht worden wil men een nieuw project rea-
liseren. Dit heeft geresulteerd in een veelheid aan documenten met informatie en 
randvoorwaarden die werden meegegeven aan de ontwerpteams. In het opmaken 
van het wedstrijdvoorstel hebben wij naar best vermogen getracht om met het 
ontwerp een antwoord te geven op al deze vragen en verwachtingen. Uiteraard 
zullen er nog onvolkomenheden zijn. Dit kan niet anders. We gaan er van uit dat dit 
wedstrijdvoorstel grote richtingen uit zet en dat we in dialoog met de verschillen-
de betrokkenen het project verder kunnen verfijnen en bijstellen waar nodig. Wij 
willen hierbij benadrukken dat wij open staan voor bezorgdheden van de beleids-

mensen en administraties die betrokken zijn met dit project. Dat wij benieuwd zijn 
naar de feedback op het ontwerp van experten die bezig zijn met de site (historische 
studie, belevingsonderzoek … ). Dat wij er naar uitkijken om samen met de bewo-
ners en andere gebruikers van deze site verder te denken over deze uitzonderlijke 
plek en de uitzonderlijke toekomst die Dok Zuid tegemoet gaat voor de komende 50 
of 100 jaar.  

Om die reden moet het wedstrijdvoorstel vooral worden beschouwd als een 
verduidelijking van onze attitude die samengaat met een eerste ruimtelijke or-
ganisatie. In dit stadium van de opdracht lijkt het ons niet mogelijk , of beter, niet 
gerechtvaardigd om een meer gedetailleerde definitie van het project mee te geven. 
We geloven dat het project wordt opgebouwd door een dubbel proces van samen-
werking en weerstand. Weerstand en samenwerking met de fysieke krachten van de 
site, van zijn historische evolutie en van zijn huidige toestand en van zijn toekomstige 
mogelijkheden. Maar ook weerstand en samenwerking met de sociale krachten die 
in het kader van de globale opzet van de publieke ruimte van de stad het voorstel zal 
beïnvloeden en mee nieuwe configuraties zal voorstellen en verbeelden voor deze 
unieke plek in de stad. Zowel de fysieke als de sociale krachten hebben een gewicht 
en zullen weerstand bieden aan bepaalde veranderingen en ontwikkelingen maar 
tegelijkertijd zal de energie van deze krachten nieuwe onverwachte mogelijkhe-
den blootleggen. 

Het proces van aanpassingen, aan de omgeving en de sociale context, vraagt tijd. Het 
is de werkelijke uitdaging om te komen tot de juiste beslissingen en plannen door 
een doorgedreven dialoog met al de betrokken partijen en een gedegen kennis 
van de site. Maar, dit alles moet starten met wat we zouden kunnen noemen “de 
moed om stelling in te nemen”. Het ontwerpvoorstel moet op deze manier gelezen 
worden. Het is een eerste hypothese, de creatie van een nieuw platform in het hart 
van de stad. 

Het succes van deze nieuwe publieke ruimte hangt ook af van de manier waarop 
we in staat zijn om een stuk de huidige conditie van deze plek als een “open en vrije 
ruimte” te behouden. Vandaag vooral gebruikt om te parkeren maar ervaren als vrij. 
Dit is de ware uitdaging: het creëren van een nieuwe publieke ruimte die een veel-
heid aan nieuwe sociale mogelijkheden en hoop creëert om op een andere manier 
in de stad te leven. Daarom moeten we werken aan een sterkere publieke cultuur die 
meer veerkracht heeft ten aanzien van het accommoderen van zeer diverse groepen 
en gebruiken in de samenleving. Dit wil zeggen het op zoek gaan naar nieuwe in-
valshoeken om de publieke ruimte een sterke cultureel-maatschappelijke verbeelding 
mee te geven. Hierdoor kan de publieke ruimte worden ge(her)activeerd en kan de 
meervoudigheid van de samenleving worden aangesproken. Enkel op die manier is 
er werkelijk sprake van een toegevoegde waarde. Enkel op die manier kan Dok Zuid 
een overtuigend alternatief zijn – een overtuigende derde weg – ten opzichte van 
enerzijds de status quo en anderzijds een historiserend terug openleggen van de 
Gedempte Zuiderdokken. 
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2. globaal opzet
Dok Zuid is een nieuwe grootschalige openbare ruimte voor Ant-
werpen (ca. 9 ha). Tegelijkertijd park en plein. De historische gele-
ding van de dokken weerspiegelt zich in het ontwerp als een opeen-
volging van drie ruime tafels. Door de uitwerking van een groene 
omkadering en wandeling  ontstaat er een meer intensieve wissel-
werking tussen Dok Zuid en de activiteit aan zijn randen. Een aan-
tal dwarse verbindingen over het plein versterken de relaties met de 
omgeving: de Schelde, het Zuid, het Museum van Schone Kunsten 
… 

De drieledigheid, een intensifiëring van de randen, het aanhalen 
van de relaties met de omgeving maakt van Dok Zuid een groot 
stedelijk platform waar een veelheid van activiteiten een plek kun-
nen krijgen. Het uitgesproken groene karakter en het behoud van 
de maat van de dokken creëren een sterke samenhang binnen deze 
nieuwe publieke ruimte. De intense wisselwerking met de context 
en het inzetten op duidelijke complementariteiten creëren de no-
dige diversiteit, variatie, verrassing … 

Dok Zuid bestaat uit een kroon, drie ruime tafels en dwarse verbin-
dingen. De kroon vormt een groene omkadering met bomen rond 
het plein waarin de circulatie is opgenomen en ook al een belang-
rijke verblijfskwaliteit wordt geïntegreerd. De drie tafels bedekken 
de drie voormalige dokken. Er is gewerkt op tegelijkertijd een dui-
delijke samenhang in het ontwerp van de drie tafels en een uitge-
sproken complementariteit. De centrale ruimte – het voormalige 
Schippersdok – wordt opgevat als een ruime Weide. Bryant Park in 
New York geldt hier als referentie. De Weide is de meest genereuze 
open ruimte in het plan, een plek die permanent voor ademruimte 
zorgt op Dok Zuid. Het meest noordelijke dok – het voormalige 
Kooldok – wordt opgevat als een Tuin. Een rijke variatie van vege-
tatie en tuinkamers maakt van deze plek de meest intieme ruimte 
van Dok Zuid. Het zuidelijke dok – het voormalige Steendok – 
wordt de Scène van Dok Zuid. Hier kunnen de grootste en meest 
intensieve evenementen plaatsgrijpen. Drie dwarse verbindingen 
worden in het plan uitgelicht. De Museumas verbindt KMSKA met 
het M HKA en de Schelde. De Zuidas linkt de wijk Zuid over Dok 
Zuid met de Schelde.  De Scheldeverbinding maakt de relatie tus-
sen Schelde en Dok Zuid terug zichtbaar. 

Dok Zuid moet niet enkel overdag maar ook ‘s nachts een brui-
sende plek zijn. Ook dan moet Dok Zuid functioneren als een plat-
form voor de stad. Een eigentijdse combinatie van functionele en 
sfeerverlichting maken deze plek ook ’s avonds en ’s nachts uniek. 
Door te werken met interactieve verlichting ontstaat een boeiende 
participatie tussen gebruikers en de ruimte van het plein. Dok Zuid 
als de nachtwacht voor ‘t Zuid.  

Dok Zuid kan zich met dit ontwerp ontwikkelen tot een publieke 
ruimte met een sterke cultureel-maatschappelijke verbeelding. De 
publieke ruimte wordt ge(her)activeerd en kan op die manier de 
meervoudigheid van de samenleving aanspreken. Een waardevol 
en gedegen alternatief wordt geboden die de investering voor de 
vernieuwing van Dok Zuid meer dan verantwoordt.
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Zicht vanaf de Kroon op de tuinen met fruitbomen- en hagen

Zicht vanaf de Weide op de begroeide wadi en de grasweide
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Ontwerpplan Dok Zuid,  schaal 1:2500
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Lichtplan Dok Zuid,  schaal 1:2500
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Snede door de Tuin, schaal 1:200

Snede door de Weide, schaal 1:200

Snede door de Scene, schaal 1:200
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3. complementaire plekken
“Rather than being a unified concept, the city is now a structure made up of “comple-
mentary places”. The many contrasting areas (…) together form a loose urban associ-
ation. The modern city shaped by technology and cultural demands is made up not of 
a total jumble, but of a system of mutually complementary, significant places. That is 
why an appropriate method must be found of identifying the character of these very 
disparate places, defining it and developing its specific features, either by adding the 
functions that are lacking or by perfecting existing ones.” (O.M. Ungers en S.Vieths in 
Dialectic City)

De inzet voor Dok Zuid is het ontwikkelen van één samenhangende nieuwe stedelijke 
ruimte. Tegelijkertijd vraagt de schaal van deze ruimte, de bijzondere stedelijke con-
text, de gediversifieerde vraag qua programma … een zekere complementariteit tussen 
duidelijk gedefinieerde deelruimten. Het verschil tussen het plein en zijn randen wordt 
gearticuleerd door het samenspel tussen meer besloten “kroon” en meer open“tafels”. 
De verschillende “tafels” krijgen elk een eigen karakter aangepast aan programma en de 
ruimtelijke conditie. Ook de “verbindingen” tussen stad en Schelde zijn telkens anders 
omdat ze inspelen op de specifieke stedelijke context. Op die manier wordt Dok Zuid 
tegelijkertijd een ruimelijke éénheid én een veelheid aan complementaire plekken. Ie-
dere plek op zich kan al een aantrekkingspool zijn voor bepaalde gebruikers of bepaalde 
vormen van gebruik. Door de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende plekken met 
elk een eigen karakter kunnen er interessante synergieën ontstaan.
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1. De Kroon

De kroon vormt een groene omkadering van Dok Zuid. De kroon vormt een 
drempelruimte tussen Dok Zuid en haar omgeving. Het is een dynamische en 
koele stedelijke plek onder een genereus bomendak. Binnen de kroon wikkelt 
de circulatie zich af. Auto’s en fietsers gebruiken dezelfde rijloper. Wandelen 
kan ofwel op het voetpad ofwel onder de bomen. Tegelijkertijd is deze ruimte 
ook een verblijfsruimte met plaats voor terrassen van de omliggende horeca 
(aan beide zijden van de rijloper), picknicktafels, en banken.  

De kroon zorgt voor een opwaardering van de randen van deze stedelijke ruimte 
door het versterken van de groenstructuur. Nieuwe bomenrijen vullen de be-
staande bomenrijen aan. Onder deze bomenrijen ontwikkelt zich een gevarieerde 
publieke ruimte met wandel- en fietstrajecten. De auto is hier ondergeschikt. Op 
bepaalde plekken zorgt een extra onderbegroeiïng onder de bomen met struiken 
en andere vegetatie voor een sterkere intimiteit van deze ruimte. 

De zone tegen de gevels wordt opgevat als een verharde ruimte in betontegels met 
een variatie in textuur en/of kleur. Terrassen van de omliggende horeca worden 
voorzien op enige afstand van de gevel om een goede passage voor voetgangers te 
voorzien langs de woningen en winkeletalages. 

Het centrale gedeelte van de kroon wordt aangelegd in een halfverharding. In deze 
ruimte worden picknicktafels en banken voorzien. Het is mogelijk om hier ook 
extra terrasruimtes voor de horeca in te planten. De kroon is ook een plek voor 
tijdelijke activiteiten zoals markten of andere kleine manifestaties. 

Bryant ParkDe Kroon, schaal 1:1000
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2. De Museumas

De Museumas is een dwarse verbinding over de ruimte van Dok Zuid die  het 
M HKA verbindt met het KMSKA. Op Dok Zuid wordt deze as gearticuleerd 
door de plaatsing van een grote waterpartij. Deze zorgt voor een intensiever ge-
bruik van deze knoop. Om deze as verder te benadrukken en ook in te zetten als 
verbinding met de Schelde worden ook de Museumstraat en de Wapenstraat meer 
georiënteerd naar langzaam verkeer. 

De waterpartij op de knoop tussen Dok Zuid en de Museumas refereert naar het 
waterelement voor het KMSKA van Christina Iglesias. Deze laatste bewijst dat een 
waterelement een sterk hedendaags karakter kan krijgen. Ook voor deze nieuwe 
waterpartij hebben wij de ambitie om een hedendaagse toevoeging te doen. Het 
inzetten van een kunstenaar op deze Museumas is nagenoeg een evidentie. 

In de Museumstraat wordt enkel richtingsverkeer ingevoerd. Parkeren wordt beperkt 
tot één zijde van de straat. Op die manier is het mogelijk om aan één zijde een ruime 
wandelpromenade te maken die KMSKA en Dok Zuid met elkaar verbindt. In het 
verlengde van de Museumstraat wordt ook de Wapenstraat op éénzelfde manier 
aangepakt. De wandeling wordt op die manier doorgekoppeld tot aan de Schelde. 

In een verdere ontwikkeling kan ook nagedacht worden om het gedeelte van de 
Waalse kaai en/of Vlaamse kaai ter hoogte van de Museumas te knippen voor door-
gaand autoverkeer wat nog een bijkomende meerwaarde kan opleveren voor het 
verblijfskarakter van deze as. 

WapenstraatMuseumstraat

De Museum as, schaal 1:2000
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3. De Zuidas

De Zuidas verbindt de wijk van het Zuid met de Schelde. Deze verbinding loopt 
tot diep in het stadsweefsel tot aan de Van Schoonbekestraat. Ter hoogte van de 
dwarsing van de Zuidas met Dok Zuid wordt een ruim plein gecreëerd. Dit plein 
vormt de schakel tussen de luwere weide van Dok Zuid en de scène. Het Fotomu-
seum Antwerpen – het FOMU – ligt aan dit plein. De watertoren maakt er deel 
van uit. De schaal van dit plein is vergelijkbaar met de Grote Markt van Antwer-
pen. Dit geeft aan dat deze ruimte op zich al een belangrijke plek kan zijn voor 
het huisvesten van allerhande evenementen.  

Het plein op de Zuidas wordt georganiseerd/gestructureerd door een aantal groot-
schalige stedelijke figuren: de Watertoren, een grootschalige cirkelvormige bank, een 
cirkelvormig boomvak… Het gebruik van cirkels verwijst naar de historische op-
bouw van het Zuid. Tegelijkertijd is de cirkelvormige bank een knipoog naar de bank 
van An Demeulemeester op de Leopold Dewaelplaats. De watertoren kan wanneer 
wenselijk ook een meer toeristisch recreatieve functie krijgen als infopunt voor het 
rijke cultuurhistorische verleden van deze plek. 

Op de Zuidas wordt het profiel van de Verviersstraat en de Kasteelstraat herdacht. 
Beide straten worden sterker georïenteerd op langzaam verkeer. Een ruim afzonder-
lijk fietspad wordt gecreëerd.

Kasteelstraat Verviersstraat

De Zuid as, schaal 1:2000
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IJerenpoortkaai Visserskaai

4. De Scheldeas

De Scheldeas maakt de plek terug zichtbaar waar vroeger de waterverbind-
ing werd gemaakt tussen Zuiderdokken en Schelde. Aan beide zijden van het 
Hof van beroep wordt een nieuwe waterstructuur geïntegreerd. Deze werkt als 
verbinding tussen het grote waterbasin aan de Weide en de Schelde. Deze water-
structuur wordt opgevat als een wadi die rijkelijk beplant wordt met zowel oever-
beplanting, struiken en bomen.

Om deze waterstructuur te realiseren moet het profiel van de Visserskaai en de 
IJzerpoortkaai worden aangepakt. Beide straten worden opgevat als enkelricht-
ingsstraat met aan één zijde parkeren. Een voldoen ruim voetpad wordt voorzien 
aan de zijde van de gebouwen. Aan de zijde van het Hof van beroep wordt de groene 
waterstructuur ingeplant.

De Schelde as, schaal 1:2000
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5. De Weide

Het centrale deel van het plein – het voormalige Schippersdok – wordt de 
centrale weide van Dok Zuid. De weide is de meest genereuze open ruimte in 
het plan, een plek die voor ademruimte zorgt. De weide biedt ruime ontspan-
ningsmogelijkheden aan de bewoners, werknemers en andere gebruikers. De plek 
om rustig te verpozen op het gras of om te voetballen, kubben … Een verwijzing 
naar de grote grasweides in historische en hedendaagse stadsparken die ook in 
Antwerpen aanwezig zijn (bv. in het Rivierenhof rond het kasteel). Het voorzien 
van straatmeubilair maakt deze plek op verschillende seizoenen aantrekkelijk. 
Naar het voorbeeld van Bryant Park in New York kunnen er ook losse stoelen en 
tafels gebruikt worden om in de zon op de weide of in de schaduw onder de bo-
men een plek uit te kiezen. 

Aan de zijde van de Schelde wordt de weide afgeboord door een groot waterbassin 
dat verwijst naar de voormalige dokken. Dit bassin fungeert tegelijkertijd als buffer- 
en infiltratiebekken voor regenwater. Aan één zijde wordt dit bassin afgeboord door 
een ruime trappenpartij die van dit bassin ook een belangrijke verblijfsplek maakt. 
De onderste trede van deze trap wordt gevormd door de historische kaaimuur van 
het Schippersdok terug bloot te leggen. De andere oever van de wadi wordt aange-
plant of ingezaaid met een diverse oeverbeplanting. 

De Weide wordt aanvullend aan zijn randen ook op de beide uiteinden begrensd 
door twee bomenpleinen aangelegd in halfverharding. Deze zorgen voor een duide-
lijke omkadering van deze weide en creëren schaduwrijke plekken in nauwe relatie 
met de open ruimte. Tegelijkertijd zorgen deze boomstructuren voor het breken van 
de wind op de langgerekte ruimte van Dok Zuid. 

Bryant Park, New York De Weide, schaal 1:1250
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6. De Tuin

Het meest noordelijk dok – het kooldok – wordt ontwikkeld als een tuin. Door 
de grote variatie en diversiteit van ruimten, elementen en groenvormen krijgt 
de tuin een meer intiem karakter. Deze tuin is een plek om in te verblijven voor 
verschillende gebruikers maar zeker ook een plek om in te wandelen. Deze tuin 
is ongeveer twee maal zo groot als de Antwerpse plantentuin (Leopoldstraat) en 
kan daarmee op zichzelf al een belangrijke nieuwe trekpleister worden voor Dok 
Zuid. 

In de tuin is een grote variatie van verschillende groenvormen aanwezig: bomen, 
struiken, grasweides (intensief en extensief beheerd), bloembollen … De beplanting 
kan inspelen op de rijke “horticulture” geschiedenis die België rijk is. De tuin kan 
ook deels werken als een nutstuin door aandacht te geven aan eetbare planten zo-
als fruitbomen en andere bomen en struiken met eetbare vruchten (bessenstruiken, 
notelaars …). In deze tuin kan ook ruimte voorzien worden voor bepaalde vormen 
van moestuinieren. 

Binnen de tuin wordt genereus ingezet op elementen die uitnodigen voor een zeer 
divers gebruik: banken, picknicktafels, houten dek, pergola, speelelementen … 
(verder aan te vullen) . Ook de verschillende ondergronden spelen in op het diverse 
gebruik. Het intiemere karakter maakt het ook mogelijk om kleinere activiteiten te 
organiseren in deze tuin. 

plantentuin Antwerpen De Tuin, schaal 1:1250
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7. De Scène 

Het meest zuidelijke deel van Dok Zuid – het voormalige Steendok – wordt op-
gevat als een scène. Het is de meest dynamische plek van Dok Zuid. Het is een 
plek waar kleine en grote evenementen een plaats kunnen krijgen. We denken aan 
optredens, films, lezingen, sportevenementen, allerhande manifestaties en fees-
telijkheden… Zoals deze die vandaag reeds plaatsvinden op de gedempte Zuider-
dokken: Antwerpen Zingt, ijssculpturenfestival …  De scène is een ruim bemeten 
open ruimte aangelegd in gewapend gras. Een stedelijk dak maakt de koppeling 
tussen Dok Zuid en de meer grootstedelijke ontwikkelingen van Nieuw Zuid en 
vormt een bijzonder attractiepunt van deze ruimte. 

Het stedelijk dak is voldoende ruim gedimensioneerd opdat er ook verschillende 
evenementen onder kunnen plaatsvinden. Ook markten en kermissen kunnen onder 
het dak georganiseerd worden. Dit is ook een ideale plek om te skaten, sporten, dan-
sen, muziek te maken… Het specifieke ontwerp kan daarop inspelen. Ook een halte 
voor het openbaar vervoer is hier mogelijk, als bijkomend uitwisselingsplatform tus-
sen de stad en Dok Zuid.

Om te kunnen tegemoet te komen aan de vraag aan een veelheid aan kleine en grote 
evenementen wordt de scene intensiever uitgerust met voorzieningen (water, elek-
triciteit, afvoer …) dan de andere delen van Dok Zuid. 

De Scene, schaal 1:1250 Parc de La Villette, Parijs
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4. thematieken

PALIMSEST

ACTIEVE RAND

klimaatcirculatie

parkeren
verharding

sport en spel

verlichting

evenementen

MACHINERIE

PROGRAMMAWATERSYSTEEM

STEDELIJKE NATUUR

“Cities consist of series of superimposed layers, either complementary or diametrically 
opposed. The various systems, whether transport, supplies and services, parks, water, 
buildings, are regarded individually, as part of the complex urban structure. They can 
be isolated and therefore become available for use and operational. They can be supple-
mented, reduced, perfected or changed. Each individual system influences, modifies or 
changes the next.” (O.M. Ungers en S.Vieths in Dialectic City)

Een ontwerp van de publieke ruimte in het algemeen en het ontwerp van een publieke 
ruimte als deze van de gedempte Zuiderdokken vraagt aandacht voor zijn meerlagige 
complexiteit. Er is sprake van een meerlagigheid op het vlak van de historiek van deze 
plek, op het vlak van programma, op het vlak van ecologie, klimaat …. In dit hoofd-
stuk worden verschillende invalshoeken van deze meerlagige complexiteit besproken, 
verduidelijkt en wordt ook geëxpliciteerd hoe er in het ontwerp mee rekening wordt 
gehouden. Een aantal invalshoeken of thematieken zijn  zeer specifiek voor de plek van 
Dok Zuid. Thema’s die een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een bijzondere 
identiteit van deze plek. Het gaat hier vaak over lagen die terug zichtbaar kunnen ge-
maakt worden en op die manier als een belangrijke samenstellende component van het 
ontwerp van deze publieke ruimte kunnen worden gezien. Anderzijds worden er in dit 
hoofdstuk ook meer generalistische onderwerpen behandeld die vaak meer technisch 
van aard zijn. Deze thematische bespreking heeft ook tot doel om een aantal aspecten 
van duurzaamheid die verwerkt zijn in het ontwerp te expliciteren. En ook specifieke 
antwoorden te geven op een aantal specifieke vragen uit het bestek over bijvoorbeeld de 
organisatie van evenementen, spelen … 



19
DOK ZUID

1. Palimpsest 

VASTSTELLING_De Gedempte Zuiderdokken zijn 
een plek met een zeer rijke geschiedenis. Dit is de 
locatie waar in de 16de eeuw de Citadel van Alva was 
gevestigd. In de 19de eeuw was dit de plek waar een 
belangrijke economische pool werd ontwikkeld. De 
zuiderdokken werden gegraven samen met de recht-
trekking van de kade van de Schelde. Aansluitend 
met deze ontwikkeling zag de wijk van het Zuid het 
licht. Een wijk opgebouwd volgens een sterk geome-
trisch stratenpatroon van straten een aantal markan-
te 19de eeuwse gebouwen zoals het huidige KMSKA. 
Ook vandaag staan er op deze plek weer een aantal 
belangrijke transformaties op de agenda. De Schelde-
kaaien worden aangepakt en omgevormd tot publie-
ke ruimte. Nieuw Zuid wordt ontwikkeld tot één van 
de eerste duurzame stadswijken van Antwerpen. 

ONTWERP_Een van de belangrijke onderzoeks-
vragen is de manier waarop het nieuwe Dok Zuid 
kan inspelen op deze rijke geschiedenis. Omdat de 
dokken mee aan de basis liggen van de stedelijke 
figuur van de zuiderdokken én omdat de historische 
kaaimuren nog fysisch aanwezig zijn wensen we met 
het ontwerp op een zeer expliciete manier in te spe-
len op dit gegeven. De footprint van de oude dokken 
wordt naar boven gebracht door de drie dokken een 
eigen bevloering te geven verschillende van de rest 
van het plein. In het centrale dok – het voormalige 
Schippersdok – wordt door de bouw van een wadi 
plaatselijk de historische kaaimuur fysisch terug aan-
wezig gebracht. De relatie met de 19de eeuwse buurt 
van het Zuid wordt gemaakt door de dwarse verbin-
dingen over de dokken te articuleren. Het gebruik 
van cirkelvormige figuren – fontein, bank, groenvak 
… – vormt een referentie naar de radiale stedelijke 
structuur van het Zuid. De 16de eeuwse citadel wordt 
aanwezig gesteld door de afschuining van de wadi 
in het Schippersdok. Op de drie punten van de oude 
speerpunt die zich in de ruimte van de oude dokken 
bevinden wordt een ruimtelijk accent geplaatst. 

ACTIEVE RAND
verharding

PROGRAMMA

A- Citadel van Alva (1567-1571)
B- Ontwikkeling Zuiderdokken
C- Ontwikkeling Wijk Zuid
D- Ontwikkeling Scheldekaaien
E- Ontwikkeling Nieuw Zuid

1- Bevloering als footprint oude dokken
2- Cirkelvormige figuren irt structuur wijk Zuid
3- Afschuining van wadi als referentie naar citadel
4-Ruimtelijk accent op positie oude speerpunten

A.

1.

2.

3.

4.

B.

C.

D.

D.
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2. De actieve rand  

VASTSTELLING_ De omsluiting van de Gedempte 
Zuiderdokken is uniek. Ruimtelijk en architecturaal 
kunnen we spreken van een sterke omkadering van 
het plein. Daarnaast is ook de programmatie van 
deze rand uitermate boeiend en dynamisch: musea, 
cultuurcentra, horeca, winkels … Door de min-
derwaardige ruimtelijke invulling van de publieke 
ruimte van deze rand komt deze dynamiek niet naar 
buiten op het plein. Slechts plaatselijk zijn er terras-
sen aanwezig gelinkt met de aanwezige horeca. Wel 
kwalitatief zijn de bestaande bomen die nagenoeg het 
volledige plein omsluiten. Vroeger was deze rand de 
kade van de dokken. Verschillende constructies zoals 
laadbruggen, paviljoenen, spoorlijnen … organiseer-
den mee de dynamiek van deze rand.  

ONTWERPVOORSTEL_Een onderzoeksvraag is 
de manier waarop deze rand een sleutelplek kan 
worden in het  ontwerp van Dok Zuid. En hoe zowel 
bestaande als historische elementen hierin een rol 
kunnen spelen. Binnen het ontwerp wordt de rand 
een actieve plek waar een intense relatie wordt aan-
gegaan tussen de omliggende programmatie en het 
plein. In deze rand worden kwalitatieve bestaande 
en historische elementen geïntegreerd. Het gaat over 
de bestaande waardevolle bomen. Op de plekken 
waar historisch een laadbrug was wordt ook deze 
bijzondere relatie tussen rand en dok terug zichtbaar 
gemaakt door een specifieke interventie. Ter hoogte 
van bijzondere gebouwen kan de rand gearticuleerd 
worden. Op die manier krijgt de rand van het plein 
opnieuw een dynamiek die verwijst naar de econo-
mische bloeiperiode van deze plek waar de rand de 
kade vormde waar de goederen werden uitgewisseld. 

Woningen
Commercie
Warenhuis/kantoren
Diensten
Administratief centrum
Culturele instelling
Horeca
Brouwerij
Leegstand
Relicten

Bestaande bomen
1- Kroon
2- Vloer
3- Terrassen
4- Meubilair

1.

2.

3.

4..
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3. Machinerie

VASTSTELLING_Het Zuiderpershuis is één van de 
markantste gebouwen aan de Gedempte Zuiderdok-
ken. De gevel van het Zuiderspershuis is een archi-
tecturale expressie van de technische installatie van 
de persen die in het gebouw aanwezig zijn. Een civiel 
bouwwerk wordt op deze manier een rijk cultureel 
product. We zien deze attitude ook in andere projec-
ten in Antwerpen: de installatie Petrol Antwerpen 
door NOA architecten, de nieuwe energiecentrale 
van het Nieuw Zuid… Al deze elementen maken deel 
uit van de machinerie van de stad en gaan door een 
architecturale kwaliteit ook deel uitmaken van de 
stedelijke cultuur. 

ONTWERPVOORSTEL_ We stellen ons de vraag op 
welke manier deze attitude ook ingezet kan worden 
op de machinerie van de publieke ruimte van Dok 
Zuid. Op welke manier kan een architecturaal hoog-
waardige uitwerking van deze machinerie: aansluit-
punten (voor water, elektriciteit, afvoer), ontsluiting 
ondergrondse parking, energieproductie, verlichting 
… niet alleen een technische maar ook een culturele 
bijdrage leveren aan het nieuwe Dok Zuid. 

Het ontwerp van deze machinerie is een afzonder-
lijke ontwerpopgave. Zowel het uitdenken van het 
netwerk als het architecturaal ontwerp ervan. De 
aansluitpunten worden hoogwaardig uitgewerkt. 
Waar mogelijk worden aan deze aansluitpunten 
drinkfonteinen voorzien. Ook tijdelijke paviljoenen 
kunnen aangesloten worden op deze punten en deze 
op die manier tijdelijk verbijzonderen. Waar moge-
lijk kunnen deze punten ook instrumenten dragen 
die bijvoorbeeld op een interactieve manier de ver-
lichting van historische gebouwen aansturen. Het 
groot stedelijk dak op het plein wordt ook ingezet 
voor de productie van energie door er zonnepanelen 
in te integreren. Ook de watertoren kan een deel van 
deze machinerie opnemen. Deze kan uitgebouwd 
worden als een educatieve machine die de rijke ge-
schiedenis van Dok Zuid belicht. 

Woningen
Commercie
Warenhuis/kantoren
Diensten
Administratief centrum
Culturele instelling
Horeca
Brouwerij
Leegstand
Relicten

Bestaande bomen

A. Petrol Antwerpen
B. Krachtcentrale Nieuw Zuid
C. De Watertoren
D. Zuiderpershuis

1- Uitrusting voor evenementen
2- Interactieve verlichting
3- Infopaviljoen
4- Stedeliijk dak

A.

1.

2.

3.

4.

B.

C.

D.

Petrol Antwerpen Krachtcentrale NZ Stedelijk dak Watertoren Fontable Zuiderpershuis Uitrusting Infopaviljoen



22
DOK ZUID

4. Programma 

VASTSTELLING_Een veelheid aan programma’s 
vinden vandaag al plaats op de Gedempte Zuider-
dokken.Het gaat over een intens dagelijks gebruik op 
de koppen van het plein. Het gaat ook over het huis-
vesten van grootschalige evenementen. Uit het bestek 
en de bijlagen blijkt ook duidelijk dat er ook in de 
toekomst een zeer ruim pallet aan gebruik op het 
plein moet mogelijk zijn. Dit in complementariteit 
met andere evenementen ruimten in Antwerpen: de 
Grote Markt, Spoor Oost, Spoor Noord, de Schelde-
kaaien, de Groenplaats … 

ONTWERPVOORSTEL_ De uitdaging voor het 
project ligt in het vinden naar het juiste evenwicht 
tussen openheid creëren voor het organiseren van 
grootschalige evenementen en voldoende ruimte-
lijke definitie van deze plek om een divers alledaags 
gebruik mogelijk te maken. Wij gaan hierbij uit van 
een zeer grote diversiteit van mogelijk gebruik en 
voor een grote openheid in het gebruik. Een veelheid 
aan condities worden gecreëerd om te verblijven op 
Dok Zuid: banken, picknicktafels, grasweiden … 
Zowel informeel als formeel gebruik van de ruimte 
voor sport en spel wordt gefaciliteerd. Een aantal 
zones op verschillende schalen en met verschillende 
materialisatie worden opengehouden voor het orga-
niseren van allerhande events. Ook wordt er gezocht 
naar ruimte voor productie: moestuinieren, tijdelijke 
werkplekken … Het gebruik van Dok Zuid mag niet 
als iets vast beschouwd worden. Het zal zich ook stap 
voor stap ontwikkelen. 

Zuidelijke 
Scheldekaaien
78 290 m2

Groenplaats
14 173 m2

Grote Markt
13 424 m2

Park 
Spoor Oost
190 257 m2

Park 
Spoor Noord
202 216 m2

MAS Plein
2 879 m2

Dok Zuid
98 0225 m2

Dok Zuid 
98.225 m2

Scheldekaaien 
78.290 m2

Groenplaats 
14.173 m2

Grote Markt
13.424 m2

Park Spoor Oost
190.257 m2

Park Spoor Noord
202.216 m2

MAS Plein
2.879 m2
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5. Water systeem

VASTSTELLING_ Het waterrijke verleden van de 
site is vandaag niet meer zichtbaar. De grote hoeveel-
heid verhard oppervlak maakt dat infiltratie van re-
genwater naar het grondwater (+ 4.5m TAW) wordt 
bemoeilijk. De bouw van de ondergrondse parkeer-
garages zal dit bovendien versterken. Het gemengd 
rioolstelsel, waardoor de site en de omliggende wijk 
Het Zuid wordt afgewaterd, zal door piek regenbuien 
en verhoging van het waterniveau in de Schelde in de 
toekomst niet voldoende zijn voor een goede afwate-
ring van de site en de omliggende wijk. 

ONTWERPVOORSTEL_ De uitdaging voor Dok 
Zuid ligt in het ontwikkelen van een meer duurzaam 
watersysteem. Het zichtbaar en beleefbaar maken 
van het water systeem op Dok Zuid refereert niet 
alleen naar het waterrijke verleden van de site, maar 
zal ook inspelen op toekomstige klimaatveranderin-
gen (verkoeling in warme periodes, buffering in natte 
periodes) en op het versterken van het ecologisch 
potentieel van de site. Een duurzaam watersysteem 
wordt voorgesteld, dat is gebaseerd op verschillende 
principes/technieken. 

Ten eerste wordt ingezet op maximale infiltratie 
richting het grondwater. Op de Weide kan het regen-
water infiltreren richting grondwater. De afwatering 
van de ondergrondse parkings onder de Scene en de 
Tuin zal afwateren richting infiltratiebuizen (blauwe 
lijnen) gelegen onder de halfverharding onder de 
boomkronen. Ten tweede wordt ingezet op opper-
vlakkinge (lijn-) afwateringselementen van de straat 
en pleinruimtes rond de dokken. Mogelijk kan ook 
een (beperkt) deel van de daken hierop worden af-
gekoppeld. Dit systeem maakt het water niet alleen 
zichtbaar, maar het introduceert tegelijkertijd speel-
aanleidingen rond de site. Ten derde worden voor-
zieningen getroffen voor realisatie van een hemelwa-
terstelsel (rood), waarop de daken kunnen worden 
afgekoppeld. Dit stelsel zal direct richting Schelde 
afwateren. Ook hier kan onderzocht worden of een 
meer oppervlakkige afwatering mogelijk is. 

Belangrijk in het gehele systeem zijn de wadi´s 
gelegen in de Weide en in de Visserskaai en IJze-
renpoortkaai. De infiltratiebuizen (blauw) wateren 
hierop af, zodat buffering van water mogelijk is en 
een vertraagde afvoer van regenwater kan worden 
gerealiseerd. De wadi´s zijn aangesloten op het he-
melwaterstelsel, zodat ze via deze buizen uitmonden 
in de Schelde. Tergelijkertijd is opstuwing vanuit het 
hemelwaterstelsel naar de wadi`s mogelijk wanneer 
door hoogwaterstanden in de Schelde gravitaire af-
voer niet mogelijk is.    

1- Infiltratie
2- Infiltratiebuizen
3- RWA daken (oppervlakkige lijn)
4- RWA wegdek (goot)
5- Koolstof/olie afscheider
6- Wadi
7- RWA wijk (hemelwaterstelsel)

1.

2.

3.

7.

7.

3. 6.

6.

4.

5.

4.

5.
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De Scene

De Weide

De Tuin

Alnus Spaethii

Metasequoia glyptostroboides

Tilia tomentosa

Leucojum aestivum

Narcissen en 
Crocussen

dubbelbloemige tulpen

Voorjaar: Kievitsbloen

Zomer: Koekoeksbloem

Koelreuteria panculata Prunus avium `Plena`

Pergola Fruithagen

Oeverbeplanting

Fruitbomen (Prunus, Morus, Ma-
lus, Pyrus, Mespilus, Cydonia)

April: Boterbloem

Najaar

Oeverbeplanting

Potager Fleuri

Corylus avellana `Hetrophylla`

Cornus sanguinea 
´Midfire Winter´

Rhamnus asplenifolia

Carpinus betulus 
´Rockhampton Red´

6. Stedelijke natuur

VASTSTELLING_ De Gedempte Zuiderdokken heb-
ben vandaag een eerder beperkt groen karakter. De 
platanen vormen een markante groene figuur op het 
plein. De platanen zijn waardevol om te behouden. 
Tegelijkertijd moet ook de `plataanziekte` in reke-
ning gebracht worden willen we denken over de toe-
komst. Op beide uiteinden van de zuiderdokken is 
er telkens een groen accent in een groen parkje. Met 
de bouw van de ondergrondse parkings verdwijnen 
deze bestaande groene uiteinden. Vanuit de partici-
patie met bewoners uit de omliggende wijk het Zuid 
blijkt een grote behoefte aan openbare groene ruimte 
en stedelijke natuur beleving.

ONTWERPVOORSTEL_ Een sterke groen karak-
ter is één van de uitdagingen van Dok Zuid. Het is 
een plek waar op een heel eigen manier kan worden 
omgegaan met stedelijk groen. We zetten hier in op 
een aanpak waar verschillende niveaus van groen een 
sleutelrol spelen: bomen, struiken, bodembedekkers, 
grassen … 

De drie complementaire plekken op het plein – de 
Scène, de Weide en de Tuin – krijgen elk een eigen 
karakter qua groenbeleving en -gebruik. Continu-
iteit tussen deze plekken wordt gecreëerd door de 
bestaande figuur van platanen te versterken door 
een verveelvoudiging van het aantal bomen rond het 
plein. Deze kroon van bomen zorgt voor een bescha-
duwde ruimte en zal de soorten diversiteit in de rand 
vergroten doordat per plek een andere boomsoort 
wordt ingezet, passend bij het karakter van de plek.  

Rond de Scène wordt de Kroon versterkt door het 
planten van els (Alnus Sphaethii). Onder het bla-
derdak worden beplantingsstroken voorzien met 
hazelnoot waardoor een zekere mate van intimi-
teit ontstaat. Ondergroei bestaat uit zomerklokjes, 
smeerwortel en speenkruid, wat een kleurrijk karak-
ter geeft. De intimiteit van de rand staat in contrast 
met de open centrale ruimte. Hier wordt ingezet op 
een extensief beheerde (of begraasde) grazige open 
ruimte, verwijzend naar de ´uiterwaarden` die ooit 
rond de stad lagen. 

Het centrale deel van het plein, de Weide, wordt 
voorgesteld als een groot gazon voor intensief ge-
bruik. De koppen van het gazon worden geflankeerd 
door twee bosjes bestaande uit zoete kers (Prunus 
avium ´Plena`) en meerstammige Koelreuteria pani-
culata. Parallel aan de Weide grenst de wadi, waarbij 
de natuurlijke oever wordt ingezaaid met weelde-
rige oevervegetatie. Ter versterking van de Kroon 
rondom de weide wordt Metasequoia glyptostroboides 
voorgesteld. Voor ondergroei in de Kroon geschoren 
massieven van Carpinus betulus ´Rockhampton red` 
en Cornus sanguinea. De rode twijgen van Cornus 
en seizoensbollen geven het gehele jaar kleur aan de 
Kroon.

De Tuinen vormen het meest intensieve gedeelte 
wat betreft beplanting. Hier wordt ingezet op een 
bebloemde nutstuin, naar aloude gewoonte in 
Vlaamse steden. Gesnoeide fruithagen omzomen 
kleinere tuinen, waar kruiden, bloembedden en zelfs 
kleurrijke groentes kunnen worden geteeld. Een 
sterke betrokkenheid van bezoeker en bewoners is 
hier gewenst. Rond de nutstuinen staan fruitbomen 
tussen ´prairie-borders` met geurende planten en 
bebloemde pergola´s. De Kroon rondom de Tuinen 
wordt aangevuld met Tilia Tomentosa en ondergroei 
van smalbladige sporken (Rhamnus asplenifolia) 
aangevuld met bedden van dubbele tulpen. 

De gehele site van Dok Zuid krijgt op deze manier 
een grote diversiteit aan sferen, soorten, beheerstypes 
en mate van betrokkenheid/gebruik van bezoekers 
en omwonende.

3.

2.

1.

1.

3.

4.

6.

5.

2.

4.

5.

7.

6.

10.

9.

8.

7.

8.

10.

9.
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7. Klimaat adaptatie 

Dok Zuid moet een voorbeeldproject worden op het 
vlak van klimaat. Er ligt een enorme potentie in deze 
plek om een meerwaarde te boeken voor het stedelijk 
klimaat. Dok Zuid moet een veerkrachtige ruimte 
zijn die zowel hitte-stress, water- en windoverlast als 
verdroging van de bodem kan tegen gaan. 

Dok Zuid moet ontwikkeld worden als een koele 
plaats voor de stad. Een ruim opgezet bomendak op 
het plein gecombineerd met waterelementen zorgen 
voor voldoende verkoeling over dag. De ruime gras-
weides zorgen voor een snellere afkoeling ’s nachts 
waardoor verkoelende briesjes zullen ontstaan tus-
sen Dok Zuid en de sterker opgewarmde stedelijke 
omgeving. Het feit dat al de straten loodrecht geori-
enteerd zijn op Dok Zuid maken dat deze briesjes op 
een makkelijke manier kunnen circuleren. 

Het wedstrijdvoorstel voorziet in een sterke bescha-
duwing van het plein. Wat dit betreft werd in het 
bestek vastgelegd dat in de evenementenzone 10% 
van de oppervlakte moet beschaduwd worden door 
boomkruinen. In de recreatieve zone 25%. In het 
wedstrijdvoorstel voorzien we in een nagenoeg ge-
lijkmatige kroonprojectie voor de ganse site. Deze is 
bedraagt meer dan 35%.  

De langgerekte ruimte die georiënteerd is van 
noordoost naar zuidwest creëert een risico op wind-
overlast. Veel koude winden in de winter komen uit 
noordoostelijke richting. De noordelijke Tuin en 
ook de twee boomgroepen die de centrale Weide 
omsluiten kunnen bijdragen tot het breken van deze 
winden. Ter hoogte van de zuidelijke punt van Dok 
Zuid waar het stedelijke dak is ingeplant zal een 
windstudie moeten worden opgemaakt om na te 
gaan hoe deze luifel positief kan inspelen op de op de 
site aanwezige windcondities. 

In het ontwerp moet ook de nodige aandacht gaan 
naar het omgaan met wateroverlast door zware 
neerslag en het risico op verdroging van de bodem. 
Het globale opzet van het watersysteem werd reeds 
toegelicht op bladzijde 23. Hierna gaan we verder in 
op de technische aspecten ervan. Het nieuwe hemel-
waterstelsel voor Dok Zuid  zal bestaan uit een (die-
per gelegen) leidingensysteem (rood) en een “open” 
element, nl. een WADI/buffer (blauw).

In functie van de mogelijke, toekomstige afkop-
peling van het hemelwater van (delen van) ’t Zuid 
(opwaarts van het plein), van de afvoer via en de 
buffering op het plein en van de lozing in de Schelde, 
is het noodzakelijk om nu reeds de nodige leidingen 
in het ontwerp mee te voorzien. En dit in de straten 
grenzend aan het plein en in de Visserskaai (voor de 
aansluiting op de Schelde). Dit leidingensysteem is 
rood ingekleurd op het schematisch plan. 

Overeenkomstig de in de offerte ter beschikking 
gestelde informatie wordt uitgegaan van leidingen Ø 
700 mm. Deze buizen hebben zowel een buffer- als 
een afvoerfunctie. De bodem is zandig en op ba-
sis van de huidig beschikbare gegevens bevindt de 
grondwatertafel zich op +/- 2,5 m onder het maaiveld 
: zeker voor de opwaartse (en minst diep gelegen) 
leidingen lijkt de toepassing van infiltratiebuizen dan 
ook een (bijkomende) mogelijkheid.

Een WADI/buffer wordt geïntegreerd in het plein en 
langs de Vissers- en Ijzerenpoortkaai.

In het plein is de diepte van de WADI zodanig dat de 
kop van de oude kaaimuur zichtbaar wordt en ook 
dat er steeds een volume (grond)water in aanwezig 
is. Uitgaand van een maaiveldpeil van +/- 7,0 mTAW, 
een grondwaterniveau van 4,5 mTAW (=  +/- 2,5 m 
onder het maaiveld) en een maximaal water(buffer)
peil van 6,0 mTAW (cfr. offertedocumenten), is de 

maximale waterbufferhoogte dus 1,5 m. Voor een 
lengte van +/- 200 m bedraagt het beschikbare wa-
terbuffervolume aldus +/- 2100 m³. Langs de Vissers- 
en Ijzerenpoort is in de WADI een waterbuffervo-
lume van ca 300m³ ter beschikking.

Het aldus totaal beschikbare waterbuffervolume van 
is voldoende vergeleken met het voor een extreme 
regenbui (met terugkeerperiode 20 jaar) vereiste 
(theoretische) volume van 2384 m³, bij aansluiting 
van enkel het plein (weliswaar volledig verhard ver-
ondersteld en inclusief daken). Aangezien het plein 
met veel groen zal ingericht worden (zie verder), is 
het werkelijk benodigde volume een stuk kleiner. 
Aldus is in het huidig ontwerp reeds een deel reserve 
voorzien voor toekomstige afkoppelingen van ’t Zuid 
en/of hogere toekomstige neerslaghoeveelheden.

Bovendien zijn de (volumes van de) WADI’s ge-
makkelijk te verhogen door de (nuttige) breedtes 
te vergroten. Het ontwerp is zodoende eenvoudig 
adapteerbaar aan toekomstige afkoppelingen en kli-
maatwijziging.

De voeding/werking van de WADI’s is tweeërlei : een 
rechtstreekse voeding via (bij voorkeur) oppervlak-
kige afwateringselementen en “lokale” (zo ondiep 
mogelijk) gelegen leidingen (blauw) en een onrecht-
streekse vulling via opstuwing vanuit het dieper ge-
legen (afvoer)leidingensysteem (rood). De maximale 
rechtstreekse voeding zorgt ervoor dat de WADI 
- zelfs bij lichte neerslag - zal gevuld worden, dat het 
bufferend en (debiets)afvlakkend vermogen van de 
WADI gebruikt wordt en dat het effect van de neer-
slag op de WADI voor bezoekers/passanten van het 
plein onmiddellijk zichtbaar is (educatieve functie).

In geval van zware en extreme neerslag zal de WADI 
ook door opstuwing vanuit het dieper gelegen (af-
voer)leidingensyteem gevuld worden en zo zijn rol 
vertolken in de waterveiligheid van het plein en ’t 
Zuid.

Voor het middenplein wordt ingezet op natuurlijke 
(oppervlakkige) infiltratie in de ondergrond (wat 
gezien de zandige bodem en grondwatertafel op 2,5 
m min maaiveld mogelijk is). Het hemelwater dat 
valt op de wandelpaden zal hierbij naar het groen 
afgeleid worden.

Onder de zijpleinen komen ondergrondse parkeer-
garages. Hierdoor is de natuurlijke infiltratie naar 
de bodem niet mogelijk. Langs de zijwanden van de 
ondergrondse constructies zullen daarom infiltra-
tieleidingen voorzien worden. Tevens zullen op deze 
infiltratieleidingen overlopen naar de WADI van het 
plein gerealiseerd worden.

Voor de verharde straatoppervlaktes, die het plein 
omringen, zal zoveel mogelijk gewerkt worden met 
oppervlakkige (lijn)afwateringselementen aanslui-
tend op de WADI. Evenwel is dit voor grotere afstan-
den niet evident (de verst afgelegen punten bevinden 
zich tot 350 m van de WADI). Bovendien zullen de 
straatverhardingen door het verkeer vervuild worden 
met koolwaterstoffen ; een rechtstreekse aansluiting 
zonder zuivering op de WADI is niet aangewezen. 
Daarom stellen wij voor om het hemelwater van de 
(vervuilde) straatverhardingen en van de afgekop-
pelde daken af te voeren door “lokale” (zo ondiep 
mogelijk gelegen) leidingen naar koolwaterstoffilters 
alvorens te lozen op de WADI. En dit zeker (zoals te 
zien op het schematisch plan) voor de Waalsekaai ; 
zo mogelijk ook voor de Vlaamsekaai (op het schema 
momenteel rood ingetekend).

Alvorens te lozen op de WADI kan een deel van het 
gezuiverde hemelwater (vanuit afzonderlijke buf-
fers) hergebruikt worden voor toiletspoeling van het 
sanitair van de ondergrondse parkeergarages en voor 
irrigatie van het groen van het plein. 

8. Circulatie

De autocirculatie wordt op Dok Zuid naar de ran-
den van de site gebracht. De dwarsing van de ruimte 
van Dok Zuid ter hoogte van de Watertoren wordt 
geschrapt voor het gemotoriseerd verkeer. Om dit te 
realiseren wordt de huidige busroute rond Dok Zuid 
geleid. Circulatie voor autoverkeer aan beide zeiden 
van Dok Zuid – de Waalse kaai en de Vlaamse kaai -  
wordt opgevat als enkelrichting verkeer, wat een zeer 
leesbare structuur oplevert. Op deze manier is ook 
elke functie  rondom Dok Zuid perfect bereikbaar 
en worden tegelijkertijd te hoge verkeersintensiteiten 
vermeden. Dit is voor ons een basisoplossing die in de 
verdere uitwerking en op langere termijn nog verder 
kan evolueren of worden geoptimaliseerd. Ofwel kun-
nen hierbij bijvoorbeeld bepaalde wegsegmenten in 
tegengestelde richting worden voorzien om sluipver-
keer te vermijden, ofwel kunnen bepaalde wegseg-
menten definitief geknipt worden voor gemotoriseerd 
verkeer zodat een bijkomende meerwaarde wordt 
gecreëerd voor de aanliggende functies (bijvoorbeeld 
ter hoogte van het MUHKA of ter hoogte van het Hof 
van Beroep). Dit verder doorgedreven concept is ech-
ter enkel mogelijk en zinvol wanneer er een waarde-
vol alternatief gevonden wordt voor het lokale bus-
verkeer, wat verder dient bekeken te worden in kader 
van de toekomstige tramontwikkelingen. Bovensta-
ande alternatieve oplossingen zouden bijvoorbeeld op 
korte termijn wel al tijdelijk kunnen worden ingezet 
in het kader van evenementen op en rond het plein. 

De dwarse straten die uitkomen op de Waalse Kaai en 
de Vlaamse Kaai worden best omgevormd tot enkel 
richtingsstraten. Op die manier wordt rondrijdend 
verkeer meer gestuurd. Tegelijkertijd ontstaat hier-
door meer ruimte in deze straten om ze in te richten 
voor voetgangers en langzaam verkeer, en kan de im-
pact op straatparkeren onder controle blijven.

Wat betreft de verdere ontwikkeling van het open-
baar vervoer houdt het ontwerp rekening met een 
eventuele doortrekking van de tram vanaf Boli-
varplaats richting Scheldekaaien. Momenteel is dit 
echter nog niet concreet, maar de geplande ontwik-
kelingen op Nieuw Zuid en Blue Gate zouden deze 
uitbreiding in de toekomst wenselijk kunnen maken. 
Het ontwerp houdt reeds rekening met de mogelijk-
heid van een tramdoortrekking  via de Jan Van Gent-
straat – Van Der Sweepstraat, met een aantrekkelijke 
halte op de kop van het plein gekoppeld aan een 
stedelijk dak.

Zowel Waalse Kaai als Vlaamse Kaai worden opgevat 
als zone 30 waardoor fiets- en autoverkeer gemengd 
kunnen verlopen. De rijloper wordt aangelegd in een 
comfortabele verharding. Ter hoogte van de twee 
belangrijkste dwarsingen van Dok Zuid – de as Mu-
seumstraat-Wapenstraatstraat en de as Kasteelstraat 
- Verviersstraat worden er op het plein twee onder-
grondse fietsenstallingen voorzien. Deze sluiten aan 
op de ondergrondse parkings die in het Steendok en 
het Kooldok worden voorzien. 

9. Parkeren – auto’s en fietsen

In het basisconcept wordt uitgegaan van twee ge-
scheiden ondergrondse parkings van elk ca 1000 
parkeerplaatsen. Wij geven de voorkeur aan het kop-
pelen van deze parkings op de Scheldekaaien, zodat 
zijstraten en onderliggende wegen zo min mogelijk 
belast worden en de pleinfunctie ten volle haar werk 
kan doen. De Scheldekaaien vormen immers een 
belangrijke verkeersdrager voor het zuiden van de 
stad en voor het studiegebied in het bijzonder. Om 
die reden koppelen wij de beide in- uitritten aan twee 
haakse straten op de Scheldekaaien, enerzijds via 
de huidige Namenstraat en anderzijds via de Tim-
merwerfstraat. Op die manier wordt de impact van 
de toeritten van de parkings op de buurt geminima-
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ven aan de vernieuwde specifieke context die met dit 
project gecreëerd wordt. 

Zoals gevraagd in het bestek werd het zuidelijke deel 
van Dok Zuid ingericht als de uitgelezen plek voor 
grootschalige en meer intensieve evenementen. Deze 
plek noemen we de Scène. De scène neemt de ruimte 
in van het voormalige Steendok en meet 217 bij 48 
meter (ca. 10416 ha). Verschillende groottes van 
evenementen kunnen hier een plek krijgen. 

Voor grootschalige evenementen kunnen podia 
opgesteld worden onder het stedelijk dak of op het 
plein aan de Watertoren. Randinfrastructuur kan 
geïntegreerd worden onder de bomenrijen die deze 
ruimte flankeren. Op die manier kan de plaatsing 
van zwaar materiaal maximaal vermeden worden op 
de centrale grasweide van de Scène. Deze grasweide 
wordt uitgevoerd in gewapend gras onder de vorm 
van een specifieke funderingsopbouw om schade 
door evenementen te vermijden.   

Middelgrote evenementen kunnen georganiseerd 
worden onder het stedelijk dak. Ook het versteende 
plein op de Zuidas aan de watertoren biedt moge-
lijkheden voor het organiseren van evenementen. De 
ruimte aan de watertoren heeft een maat die verge-
lijkbaar is met de Grote Markt wat aantoont dat ook 
hier al heel wat mogelijk is. 

Kleinschalige evenementen kunnen verspreid op de 
Scène een plek krijgen: onder het dak, op de gras-
weide, op het plein aan de Watertoren … 

Evenementenkasten zullen geïntegreerd worden op 
Dok Zuid om de nodige aansluitingen met water 
en elektriciteit te voorzien (zie ook pagina 21). De 
densiteit van het grid is fijnmaziger in de zone van de 
Scène dan in de rest van het project. 

Naast het basisconcept met twee afzonderlijke onder-
grondse parkings, blijkt vanuit het ontwerp van Dok 
Zuid dat het bouwen van slechts één ondergrondse 
parking interessant zou kunnen zijn. Op die manier 
kan er meer bestaand groen worden gerecupereerd 
en kan er op een duurzamere en goedkopere manier 
een tuin aangeplant worden op het voormalige Kool-
dok. De historische kade muren kunnen dan ook 
mee onderdeel gaan uitmaken van deze tuin. Het 
idee van de tuin kan hierdoor verder worden geïn-
tensifieerd. Verder onderzoek naar de verkeersafwik-
keling zal moeten uitwijzen of de verkeersstromen 
van één ondergrondse op een goed werkende manier 
kunnen worden afgewikkeld. Indien evenwel geop-
teerd zou worden voor twee ondergrondse parkings, 
is het aangewezen om de noordelijke parking in te 
korten om het waardevol groen op de kop van Dok 
Zuid maximaal te recupereren.  

De verticale circulatie uit de parkings voor voetgan-
gers wordt geïntegreerd in de omkadering van het 
plein. Ze worden buiten de ruimte van de dokken ge-
plaatst. Op die manier wordt de ruimte van de dok-

liseerd, en wordt vermeden dat deze het verblijfska-
rakter van het nieuwe Dok Zuid gaan verstoren. De 
duidelijke en directe koppeling van deze in- en uitrit-
ten versterkt ook de leesbaarheid voor de gebruikers. 

Verdere uitwerking van het concept zal de precieze 
verkeersafwikkeling van parkings in relatie tot de 
Scheldekaaien bepalen. Indien de afstand van aan-
sluitingen van de parkings op Scheldekaaien tot de 
nabij gelegen kruispunten (Van Der Sweepstraat 
en Scheldestraat) te klein zou zijn om een goede 
verkeersafwikkeling te bekomen, wordt aan een va-
riante gedacht. Deze bestaat uit de organisatie van 
de toegangen tot de parking via de beide koppen van 
het plein (kant Namenstraat en Scheldestraat), op 
een zodanige manier dat de pleinfunctie niet in het 
gedrang komt. Het verkeer wordt dan via Van De 
Sweepstraat en Scheldestraat van en naar de parkings 
geleid waardoor het aantal aansluitpunten met Schel-
dekaaien constant blijft, maar de verkeersstromen via 
de beide stedelijke assen wordt afgewikkeld.

Zoals reeds eerder gesteld worden er twee onder-
grondse fietsenstallingen voorzien telkens op de kop 
van de beide parkings. Door de gestelde randvoor-
waarden zal de eerste parkeerlaag zich op ca. 5 meter 
onder het maaiveld bevinden, wat zeer ongunstig is 
voor een fietsenstalling. Om een voldoende comfor-
tabele fietshelling tot de fietsenstallingen te kunnen 
voorzien, wordende beide stallingen op de kop van 
de twee parkings en rechtstreeks onder het maaiveld 
voorzien. Een diepte van slechts 3 meter onder het 
maaiveld is hierbij haalbaar. 

ken bovengronds gevrijwaard van deze infrastruc-
tuur. Het binnenkomen in de ondergrondse parking 
wordt dan op een dergelijke manier dat de dikte van 
de kaaimuur voelbaar wordt. 

Bovengronds straatparkeren wordt voorzien in de 
Kroon langsheen de Waalse Kaai en de Vlaamse Kaai 
in de vorm van kort- en bewonersparkeren. Naast 
de twee grote ondergrondse fietsenstallingen zullen 
er ook gespreid over de site fietsenstallingen worden 
geïntegreerd in het bomenkader/de kroon. Op die 
manier wordt ook kortparkeren voor fietsers gefaci-
liteerd. 

10. De verharding

De keuze van het verhardingsmateriaal is cruciaal 
in een ontwerp van een publieke ruimte. Het be-
paalt in grote mate het karakter van Dok Zuid. Het 
is dan ook een sleutel in het ontwerp. In het wed-
strijdontwerp stellen we voor om de Tafels – oranje 
gemarkeerd op het plan – aan te leggen in een ar-
chitecturale monoliet beton verharding. De Kroon 
en de dwarsverbindingen worden aangelegd in een 
architecturale betontegel met een gevarieerde tex-
tuur en tint (formaat te bepalen). Onder de centrale 
bomenrijen wordt een halfverharding voorzien. Deze 
geeft ook het meest kansen voor het behoud van de 
bestaande platanen. 

Wij geloven in de kracht van dit voorstel in het 
realiseren van deze nieuwe stedelijke ruimte van 
Dok Zuid. Tegelijkertijd willen we benadrukken 
dat een finale keuze enkel kan gemaakt worden in 
een intens overleg met de opdrachtgever en andere 
betrokkenen. Er zijn immers een aantal punten van 
twijfel die wij enkel in overleg kunnen afwegen. Het 
belangrijkste is het al dan niet hergebruiken van de 
bestaande kasseien. Enerzijds is het vanuit de ge-
dachte van historiciteit, duurzaamheid en kosten een 
zeer verstandige keuze om deze kasseien te herge-
bruiken. Anderzijds zijn er ook heel wat nadelen wat 
betreft de beperkte gebruiksmogelijkheden van een 
kasseiverharding, de moeilijke toegankelijkheid, en 
geluidsoverlast van rijdend verkeer… In het voorstel 
dat wij nu op tafel leggen hebben wij geconcludeerd 
dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Door 
de keuze voor een monoliete betonverharding op de 
“tafels” krijgen deze een hoog comfort en een hoge 
gebruikswaarde. Door de keuze voor betontegels in 
de Kroon en op de dwarsverbindingen kunnen we 
met één materiaal werken van stoep tot en met plein. 
Dit zorgt voor een hoge leesbaarheid en samenhang 
in het ontwerp en een grote gebruikswaarde (fietsers 
kunnen op de rijloper comfortabel rijden). 

Wij gaan er van uit dat de verschillende overwegin-
gen in overleg met de opdrachtgever verder kunnen 
worden besproken en afgewogen om te komen tot de 
juiste beslissing. 

11. Evenementen

Dok Zuid is een plek waar uitzonderlijke evenemen-
ten plaats kunnen grijpen. De maat van deze ruimte 
is uniek voor de stad. Het nieuwe ontwerp voor Dok 
Zuid creëert hiervoor bijzondere opportuniteiten. 
Het project moet nieuwe mogelijkheden creëren 
om op een hoogwaardige manier evenementen te 
organiseren. Tegelijkertijd vraagt het combineren 
van verschillende eisen en verwachtingen ook een 
project dat een stuk randvoorwaarden zal opleggen 
aan de intensiteit en de maat van de evenementen die 
in de toekomst op Dok Zuid kunnen gebeuren. Dok 
Zuid moet immers ook in een dagelijks gebruik een 
aantrekkelijk plek zijn om te verblijven en te recreë-
ren. Dit vraagt ook een ruimtelijke geleding en een 
aangepaste inrichting. Ook de vraag naar een groene 
ruimte is bepalend voor het ontwerp van het project 
maar niet steeds in lijn met randvoorwaarden voor 
het organiseren van zeer intensieve evenementen. 
Zoals het project voor Dok Zuid op een gevoelige 
manier tracht om te gaan met de specifieke context 
zullen ook de evenementen rekenschap moeten ge- De Scène als veelzijdige evenementen ruimte

Fietsenstalling op 3m onder maaiveld

Verticale circulatie voetgangers uit parking
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D: Kleine masten (5 m hoogte) dragen een bovenlei-
ding met daaraan ruitvormige kleine lantaarns. Deze 
zijn uitgerust met één enkele krachtige warm witte 
LED wat een aangename sfeer brengt op deze plaat-
sen, zoals op de Dageraadplaats (zie foto 2).

E: De Museumas, tussen M HKA en KMSKA, ligt 
in een half-licht. Het enige verlichtingselement is 
de rand van de grote ronde fontein, licht stralend 
rondom zichzelf. Dit element is een robuuste en kwa-
liteitsvolle LED strook in warm wit (zie foto 3).

F: De twee bomenkaders die de centrale Weide om-
sluiten zijn uitgerust met technische masten die gou-
den en indigo schaduwen werpen op de grond. Het 
gebruik van deze chromatische lichten zullen een 
nieuwe sfeer scheppen op deze plek wat zorgt voor 
nieuwe ervaringen, verrassingen en plezier voor het 
oog. Met andere woorden een publieke ruimte die 
openstaat voor animatie en vriendelijk nachtleven, 
in tegenstelling tot de onverlichte weilanden (zie foto 
4).

G: Ter herinnering aan de oude dokken en om de 
aanwezigheid van het water te benadrukken langs de 
bassins, hebben kiezen we voor een lichtblauwe kleur 
LEDs, met behulp van gerichte LED spots. Deze 
kleur wordt ook gebruikt in de twee straten langs het 
Hof van Beroep die leidt naar de vroegere monding 
van de dokken in de Schelde (zie foto 5).

H: De ruimte op de Zuidas aan de Watertoren rust in 
halflicht, de enige verlichtingselementen zijn de rand 
van het grote ronde boomvak, de onderkant van de 
grote ronde bank (zie afbeelding 3) en de Waterpoort 
(zie afbeelding 6).

I: Elke zuil van dit stedelijk dak zal zijn eigen ver-
lichting dragen die omhoog of omlaag gericht kan 
worden en uitgerust zal zijn met warm witte LEDs 
(zie afbeelding 7). 

H, j, k, l: de gevel van het FOMU (j), de Waterpoort 
(h), de cilindrische uitloper van het M KHA (k) en 
het Zuiderpershuis (l) zijn specifiek uitgelicht, vanop 
de grond (Waterpoort en MUHKA) met robuuste in 
de grond verzonken verlichtingsarmaturen, of vanop 
de gevel zelf (FOMU en Zuiderpershuis). Deze ar-
maturen worden uitgerust met warm witte LEDs (zie 
foto 6). In de verdere uitwerking wordt erover nage-
dacht om de verlichting van deze historische gebou-
wen interactief aan te sturen vanop het plein.  

Hoewel ze ook een bijzondere historische waarde 
hebben raden we niet aan de gevels in het Noordoos-
ten te verlichten, om de bewoners hun nachtrust te 
gunnen. Ook de verlicting vanuit het interieur van 
de horeca-zaken en winkels rond het plein sieren de 
stedelijke gevels. 

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de verlich-
ting zal overeenstemmen met de voorschriften 
voor openbare verlichting van de Stad Antwerpen. 
Lampen en armaturen zullen uitgerust worden met 
toekomstbestendige, eenvoudig te vervangen LED-
modules en met geïntegreerde intelligente aansturin-
gen, wat betekent dat wanneer ze niet verbonden zijn 
met een centraal controlesysteem of gedimd zijn (van 
middernacht tot zonsopgang), ze in de toekomst aan-
gestuurd kunnen worden zonder bijkomende kosten 
voor de stad. Het elektrische en data-netwerk zal nu 
gebouwd worden (zelfs al worden de lichten nog niet 
gedimd) met voldoende reserve voor toekomstige 
installaties en evenementen. De veiligheidsuitgangen 
van de ondergrondse parking bieden mogelijkheden 
om de elektrische kasten en nutsvoorzieningen te 
installeren.

12. Sport en spel

Ook voor sport en spel moet er voldoende ruimte 
voorzien worden op Dok Zuid. In het bestek wordt 
duidelijk aangegeven dat zowel informele als formele 
speelruimte aanwezig moet zijn. Er is ook een expli-
ciete vraag naar twee ruime speelruimten. 

Vanuit het ontwerp worden twee bijzondere speel-
ruimten voorzien: één in de Tuin en één onder het 
stedelijk dak. Het zijn beide karaktervolle plekken 
op Dok Zuid waar sport- en spel zich op een hoogst 
eigenzinnige manier kan ontwikkelen. 

De Tuin is een groen gevarieerd speellandschap. Zo-
wel formele als informele speelruimten worden geïn-
tegreerd in de tuin. Formele sport- en spelelementen 
kunnen verspreid of meer geclusterd in de Tuin 
worden voorzien. Het ontwerp moet gezien worden 
als een eerste aanzet die in nauw overleg met de ste-
delijke diensten en andere betrokkenen kan worden 
verfijnd en bijgesteld waar nodig.

Het stedelijk dak bevindt zich op het zuidelijke uit-
einde van Dok Zuid. Onder het dak kunnen verschil-
lende vormen van sport- en spel plaatsvinden. Ook 
hier zowel formeel als informeel. De vloer kan opge-
vat worden als een sportvloer in gepolierd beton. Om 
het gebruik te faciliteren wordt een lijnentekening 
op de vloer aangebracht die zowel refereert naar 
gekende sporten als meer vrije figuren omvat. We 
denken aan basketbal, voetbal en andere balsporten. 
Verder kunnen er onder dit dak krijttekeningen ge-
maakt worden, geskeelerd, geskate en gestept worden 
… Interessant is dat deze plek ook bij regenweer een 
trekpleister kan zijn. Het voorzien van banken onder 
het dak maakt dit meteen ook een interessante ver-
blijfsplek.  

Over het ganse project van Dok Zuid zijn ook andere 
speelprikkels aanwezig. We willen in eerste instantie 
inzetten op de elementen die beschikbaar zijn in de 
publieke ruimte om op een natuurlijke manier speel-
prikkels te maken.  Dit kan gaan over waterelemen-
ten, drinkfonteinen, bijzondere beplanting, randen, 
hoogteverschillen … Verder kan ook de historische 
context een aanleiding vormen om speelprikkels te 
voorzien. Zo kunnen via punctuele ingrepen bijvoor-
beeld historische lagen zichtbaar worden gemaakt 
aan de hand van een element wat tegelijkertijd een 
speelprikkel kan vormen. Dit kan gaan van een een-
voudige markering in de vloer tot het plaatsen van 
een groot object op bijvoorbeeld de historische pun-
ten van de Citadel van Alva. 

13. Verlichting 

In overeenstemming met de principes zoals ontwik-
keld in het Lichtplan Antwerpen (S. Antico), werd 
het ontwerp opgedeeld in 3 stroken van de Schelde 
tot KMSKA, overgaand van de gevelwanden tot de 
centraal gelegen vrije ruimte en zo gespiegeld naar de 
tegenoverliggende gevels. Hieronder een oplijsting 
van mogelijke uitwerking van het lichtplan. 

A: De oude beugellampen zijn eenvoudig te vervan-
gen door een nieuwe versie met warm witte LEDs en 
een wegfotometrie om de trottoirs, straten en terras-
sen meer uniformiteit en een betere kleurweergave-
index te geven. Hoogte: 6 / 8 m.

B: Op één lijn met de 2de  bomenrij staan eenvoudi-
ge zuilen, elke 20 m, met een hoogte van ongeveer 6 
m. Deze zullen ook uitgerust worden met warm witte 
LEDs, een cirkelvormige fotometrie, om de lanen een 
goede uniformiteit en kleurweergave-index te geven 
(zie foto 1).

C: Uitgelijnd met de 3de  bomenrij, aan de rand van 
de drie grote vrije ruimtes, staan multifunctionele 
masten, elke 30 m, met een hoogte van slechts 8 m. 
Deze zullen gedeeltelijk de vrije ruimtes rondom 
rond verlichten. Ze worden uitgerust met warm witte 
LEDs of lichtblauwe LEDs waar ze over het water 
hangen en hebben een asymmetrische fotometrie. 
Uiteraard zullen deze drie stroken niet zonder onder-
breking kunnen doorlopen van noord naar zuid.

Perspectief 7 - Nightscape - Lighting Design brief

At night, the gedempte Zuiderdokken are still fraught with 
life.
From function to animation : active, interactive lighting so as 
to involve citizens.

A public place bordered by four major urban facades, the 
new gedempte Zuiderdokken do not omit to pay a tribute to 
nature thanks to their numerous trees; it is also an animated 
scene whose citizens will be given the opportunity to be on 
stage night and day. 

The gedempte Zuiderdokken are the bright beating heart 
of the south district of Antwerpen, an area throbbing with 
activities, intense and colourful at times, quiet and lit in 
subdued colours at others. It is the night watch of the 
neighbourhood, a testimony to the permanence of the city.

In adequation with the principles developed in the Lichtplan 
Antwerpen (S. Antico), we have declined our concept in 3 
transverse fringes from Shelde to KMSKA running from 
urban facades to the central free spaces and mirrored to the 
opposite facades :
- a : the old bracket lamps are simply and directly replaced 
by a new version, using warm white LEDs, and a road 
photometry, in order to give to the sidewalks, the streets 
and the bar terraces more uniformity, and a better colour 
rendition index. Height 6 / 8 m.
- b : aligned with the second row of trees stand simple 
columns, each 20 m at a height of around 6 m. Those shall 
also be fitted with warm white LEDs, a circular photometry, 
in order to give these tree-lined pathways a good uniformity 
and colour rendition index (see picture 1).
- c : aligned with the third row of trees, at the border of the 
three great free spaces, stand multipurpose masts, each 30 
m and at a height of 8 m only. These are dedicated to partially 
enlighten the free spaces around their sides. They shall also 
be fitted with warm white LEDs or pale blue LEDs where they 
overhang water, and an asymmetrical photometry. 

Obviously, these three fringes cannot run from North East to 
South West 800 m long without any interruption or event.
- d : small masts (5 m) support a catenary and suspended 
diamond shaped tiny lanterns. These are fitted with a single 
powerful and warm white LED, that offer a real comfortable 
mood to these spaces, as on Dageraadplaats (see picture 2).
- e : the “museums place” comprised between MUHKA and 
KMSKA lies in a half-light, the only lighting element is the 
edge of the big round basin, spilling light around itself. This 
element shall be a tough and of good quality LED ribbon, in 
warm white also (see picture 3). 
- f : the two central planted “islands” are equipped with 
technical masts spreading colourful gold and indigo shadows 
on the ground. The use of these chromatic lights will reveal 
a new mood and become the scene of new experiences, 
surprises and pleasures for the eye; in other words, an urban 
space favourable to animation and friendly nightlife, in 
opposition to the unlit meadows (see picture 4).
- g : as a memory of the old docks and to emphasize the 
presence of water along the great basins, we chose to use 
a pale blue colour, made with the help of dedicated binned 
LEDs. This colour is also used in the two streets along the 
Arbeidshof and could lead to the former mouth of the docks 
on the Shelde banks (see picture 5).
- h : the former Verviersstraat, now a place, rests in a half-
light, the only lighting elements are the edge of the big round 
tree planter, the under face of the big round bench (see 
picture 3) and the Waterpoort (see picture 6).
- i : every pillar of this tall deck as on the Theaterplein 
shall carry its own lighting system that can light up- and 
downwards and be used for events. These shall be fitted with 
warm white LEDs (see picture 7).
- h, j, k, l : the facade of the FOMU (j), the Waterpoort (h), 
the cylindrical spur of the MUHKA (k) and the Zuiderpershuis 
(l) are specifically enlighted, from the ground (Waterpoort 
and MUHKA) with tough in-ground luminaires, or from the 
facade itself (FOMU and Zuiderpershuis). These luminaires 
shall be fitted with warm white LEDs (see picture 6). 
- Although they are pieces of heritage, we do not recommend 
to enlighten the north eastern facades, and allow residents 
to sleep. 
- Additionally, the bars animate the urban facades.

The material shall be compliant with the city of Antwerpen 
public lighting department prescriptions. The lamps and 
luminaires shall be fitted with future-proof, easily replaceable 
LED modules and with integrated intelligent drivers, meaning 
that if not connected to a central supervision system and 
dimmed now (from midnight to sunrise), they can be 
controlled in the future without additional costs for the city. 
The electrical and data network shall be constructed now 
(even if the lamps are not dimmed yet) with enough spare 
to ensure future installation and events. The opportunity of 
having the security exits of the underground car-parks is to 
be taken to install electrical cabinets and services ...
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5. proces
bemerkingen van de opdrachtgever en het eerste 
participatiemoment. Tijdens het tweede participa-
tiemoment wordt er vanuit de verschillende betrok-
kenen feedback gevraagd over het wedstrijdontwerp/
schetsontwerp. Het materiaal dat het ontwerpteam 
aanlevert is analoog als het materiaal uit de wed-
strijdbundel. Aangevuld en bijgesteld waar nodig. 
De door het ontwerpteam ontwikkelde documenten 
fungeren – letterlijk en figuurlijk – als onderlegger 
voor de discussie. Er kan op worden aangewezen, 
getekend, genoteerd … Op die manier worden de 
aanwezigen meegenomen in de complexiteit van be-
paalde ontwerpvraagstukken. Er wordt hen gevraagd 
om opmerkingen te geven en deze te koppelen aan 
alternatieve oplossingsrichtingen. Op deze manier 
verwerven de actoren een inzicht in de keuzemoge-
lijkheden en moeilijkheden waarmee ontwerper en 
bestuur worden geconfronteerd. Dit helpt later om 
het beslissingsproces inzichtelijk te maken. In dit 
debat wordt er steeds teruggekoppeld naar de mis-
sietekts die voor het gebied werd opgesteld. Kritische 
bemerkingen op deze missietekst van onderuit wor-
den gecapteerd. Na dit participatiemoment werkt 
het projectteam het schetsontwerp af. Opmerkingen 
van zowel de opdrachtgever als voortkomende uit de 
participatie worden hierin verwerkt. 

In de fase van voorontwerp vindt er nog een toetsing 
plaats van het ontwerp bij een ruime groep van be-
trokkenen. 

Op het derde participatiemoment wordt het vooront-
werp gepresenteerd. Via een gerichte bevraging wor-
den vragen en feedback verzameld. De ontwerpers 
en opdrachtgever geven op basis hiervan bijkomende 
toelichting. 

Op het vierde participatiemoment na een korte in-
cubatieperiode krijgen de participanten de kans om 
hun aanvullingen/verbeteringen te formuleren. Ver-
volgens is het aan ontwerper(s) en opdrachtgever(s) 
om verduidelijking te vragen over de aanvullingen/
verbeteringen en waar mogelijk al direct op te ant-
woorden.

Het is belangrijk deze toetsing zo visueel en laag-
drempelig mogelijk te doen. Na deze participatiemo-
menten werkt het ontwerpteam het voorontwerp af. 
Vervolgens wordt overgegaan tot het opstellen van 
het definitief ontwerp, de bouwaanvraag en het aan-
bestedingsdossier. 

3. Spoor 3 van de co-creatie is de 
opbouw, uitwerking en uitvoe-
ring van initiatieven met lokale 
entrepreneurs 

De uiteindelijke realisatie van Dok Zuid is een proces 
over vele jaren. De missietekst en het ontwerp geven 
een kader. Om de mogelijkheden en kansen te ver-
kennen, te ontwikkelen en laten zien willen we niet 
alleen praten maar ook (snel) doen. Eerste al dan niet 
tijdelijke interventies om het project, de verandering 
te initiëren en op die manier dynamiek in het project 
te brengen maken hier deel van uit. Snelle realisaties 
geven kansen aan (boven)lokale organisaties en in-
dividuele gebruikers om zich Dok Zuid mee eigen te 
maken. Op die manier ligt er op korte termijn niet 
alleen een ontwerp op tafel maar is ook gedemon-
streerd hoe een aantal zaken al werken op het terrein, 
inclusief nieuwe publiek-private verdienmodellen. 
Uit deze snelle eerste experimenten kan geleerd wor-
den om de verdere realisatie te organiseren (zie ook 

Zoals reeds in de inleiding aangegeven is het wed-
strijdvoorstel een eerste hypothese voor de mogelijke 
heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken. Het 
ontwerpvoorstel Dok Zuid vormt naast het bestek en 
de verschillende bijlagen één van de elementen die 
in een intensief traject van co-creatie verder vorm 
kan krijgen. De verschillende onderdelen van de 
wedstrijdbundel – het project in zijn samenhang, 
complementaire plekken en de meerlagige complexi-
teit weergegeven in een aantal thematieken– vormen 
concrete input voor deze dialoog. De tekeningen 
opgenomen in deze bundel zijn als het ware onder-
leggers waarop de verdere ontwikkeling van het plan 
zich kan ontwikkelen. Op deze manier is deze bundel 
tegelijkertijd toelichting van het wedstrijdontwep als 
een eerste draaiboek voor verder overleg. 

De strategie die wij naar voorschuiven is een zeer 
actieve strategie die opgezet wordt met een veelheid 
aan betrokkenen. Het gaat over co-productie en co-
creatie. We willen niet zomaar de betrokkenen laten 
meedenken. We willen ook dat de actoren worden 
geactiveerd rond het project om samen invulling te 
geven en verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen 
in de ontwerpfase maar ook in de fase van “uitba-
ting”. Om de mogelijkheden voor de exploitatie ook 
op het terrein inzichtelijk te maken stellen wij ook 
voor om de ‘exploitatiefase’ te versnellen waar moge-
lijk. Om met andere woorden zo snel als mogelijk te 
komen tot uitvoering… 

Het overleg met de lokale actoren en de bevolking 
kan op verschillende en diverse manieren worden ge-
organiseerd. De uiteindelijke werkwijze zal afhanke-
lijk zijn van een actorenanalyse en de ambities van de 
opdrachtgever. De minimale ambitie moet zijn om 
enerzijds te komen tot een inhoudelijk plan dat aan-
sluit bij de verwachtingen en bekommernissen van 
de opdrachtgever en de lokale gemeenschap (en op 
die manier een lokale meerwaarde geeft) en ander-
zijds te komen tot een proces dat gewaardeerd wordt. 
Het proces moet toelaten aan alle betrokkenen om de 
“onbestemde” ruimte eigen te maken en ze concreet 
stap voor stap mee vorm te geven. Vanuit onze erva-
ring, de gedurfde ambities uit de ontwerpopgave en 
de visie op de ontwikkeling van Dok Zuid stellen we 
nu voor om de co-creatie rond drie sporen te orga-
niseren in zowel de ontwerp- als de exploitatiefase.

1. Spoor 1 van de co-creatie is de 
opmaak van een missietekst 

Zowel voor het ruimtelijk ontwerp als de opbouw 
van het programma is een duidelijk ambitiekader 
noodzakelijk. Waar willen we met het gebied naar 
toe in de toekomst? Wat is het ambitieniveau? Is de 
ontwikkeling vooral gericht op het organiseren van 
grootschalige evenementen? Of kiezen we voor een 
sterkere nadruk op het groene en parkachtige karak-
ter om een alledaags gebruik te accomoderen? Hoe 
kan deze plek ontwikkeld worden tot een regionale 
of internationale aantrekkingspool? De mogelijke 
ontwikkeling en insteken zijn in principe oneindig. 
In ons voorstel gaan we voor een project met zowel 
lokale als bovenlokale aantrekkingskracht. Waar een 
evenwicht wordt gezocht tussen evenementenruimte 
en groene ruimte. Maar dit ambitieniveau moet ook 
lokaal gedragen worden. Om ze uit te dragen en te 
gebruiken als kader voor de ontwikkeling kan ze 
verankerd worden in een missietekst of manifest  
dat richting geeft zonder ‘beklemmend’ te zijn. Een 
missietekst die opgebouwd wordt in samenwerking 
met een missiegroep waarin een aantal sleutelfiguren 

zetelen. We denken hierbij aan vijf toonaangevende 
lokale figuren uit politiek, administratie, onderne-
mings- en verenigingsleven, culturele sector …  die 
een goede kijk hebben op wat er nu en morgen leeft 
en beweegt in Antwerpen en in de omgeving van 
Dok Zuid in het bijzonder en dit aangevuld met een 
drietal externe experten uit het vakgebied. 

Bij de start van het proces kan deze tekst stap per 
stap op via interviews en workshops met de missie-
groep worden opgebouwd. Ook wordt aan de missie-
groep gevraagd om de tekst mee uit te dragen op  de 
eerste stuurgroep en het eerste participatiemoment. 
De missiegroep kan ingezet worden als ‘kwaliteitska-
mer’ tijdens de uitvoering. 

2. Spoor 2 van de co-creatie is 
de opbouw van het ruimtelijk 
ontwerp via een duidelijk her-
kenbaar, open en adaptief  ont-
werpproces 

Het ruimtelijk ontwerp(proces) van Dok Zuid is voor 
ons een gezamenlijk leerproces van bestuur, admi-
nistratie, burgers en ontwerpers. Lokale gebruikers 
en betrokkenen hebben specifieke verwachtingen en 
bezorgdheden die best zo snel als mogelijk worden 
ingebracht. Daarnaast moet men ook ervaren dat 
men op een open, transparante en gelijkwaardige 
manier is betrokken. Dit vermijdt weerstand en wekt 
betrokkenheid op. In een aantal stappen, die duide-
lijk gecommuniceerd worden, kan iedereen worden 
meegenomen van analyse/verkenning tot ontwerp/
besluitvorming over het ontwerp. De focus binnen 
dit spoor ligt op het meenemen van de lokale gebrui-
kers en omwonenden in het ganse ontwerp- en uit-
voeringsproces van Dok Zuid. We willen samen met 
hen het gebied leren kennen en de ontwikkelings-
mogelijkheden verkennen binnen de contouren van 
het manifest voor Dok Zuid. Belangrijk is ook mee 
te nemen dat het gebied vandaag een zeer eenzijdig 
gebruik heeft en dat daardoor het potentieel van deze 
plek te weinig gezien wordt. Het proces van het ‘sa-
men ontwerpen’ heeft dan ook niet alleen een inhou-
delijke doelstelling om de verwachtingen en noden 
van de lokale gemeenschap te integreren. Het heeft 
ook een belangrijke maatschappelijke doelstelling 
om lokaal betrokkenheid, eigenaarschap en steun 
voor de ontwikkeling te generen die zowel lokaal als 
bovenlokaal als troef kan uitgespeeld worden (vb. in 
kader van generen middelen). 

In het kader van deze opdracht is er reeds in het 
recente verleden een eerste verkenning geweest met 
lokale actoren. Het eerste participatiemoment bin-
nen deze opdracht zal dan ook een synthese omvat-
ten van deze verkenning en duidelijke maken op 
welke manier deze resultaten verwerkt zijn in de 
missietekst. Naast een intro vanuit het bestuur en 
de missiegroep over de missietekst zal ook het wed-
strijdvoorstel, en het stappenplan worden toegelicht. 
Daarna wordt interactief aan de slag gegaan om de 
wisselwerking tussen missietekst,  verwachtingen en 
ambities en wedstrijdontwerp in kaart te brengen. 
De opname daarvan gebeurt interactief in kleinere 
groepen. Dit gebeurt best op de site. Zo kan ook een 
wandeling geïntegreerd worden in het programma. 

Doelstelling van het tweede participatiemoment is 
om in co-creatie oplossingsrichtingen te onderzoe-
ken. Het projectteam legt het herwerkte wedstrijd-
voorstel/schetsontwerp voor. Verfijnd en bijgesteld 
op bepaalde punten op basis van de missietekst, 
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transitie aanpak vb Fiets van Troye, stadslab 2050 
Antwerpen, …). Kan zelfs bijsturing komen naar het 
concrete ontwerp. Concreet wordt spoor 3 van de co-
creatie opgevat als een open creatief proces waar in 
een aantal denk- en doe ateliers een startprogramma 
wordt ontwikkeld en een aantal mogelijke pilootpro-
jecten uitgewerkt. De pilootprojecten zijn tegelijker-
tijd demonstratief en een experiment voor de verdere 
organisatie en invulling van het programma van de 
Dok Zuid. Spoor 3 loopt best parallel aan spoor 2 om 
op die manier voldoende wisselwerking mogelijk te 
maken tussen beide. 

4. Overleg met bestuur en admi-
nistraties 

De co-creatie wordt georganiseerd in drie sporen. De 
inhoudelijke en procesmatige sturing gebeurt door 
een duidelijke overlegstructuur. Deze wordt geor-
ganiseerd volgens de verschillende overlegorganen 
zoals deze in het bestek zijn uitgewerkt en toegelicht. 

De werkgroepen - ontwerpoverleg en het project-
teamoverleg - fungeren als rechtstreeks overlegplat-
form tussen de opdrachtgever en opdrachthouder. 
Deze besprekingen worden opgevat als werkver-
gaderingen en worden ondersteund met werkdo-
cumenten. In functie van de behoefte zullen de 
belangrijkste stakeholders uitgenodigd worden op dit 
werkoverleg. De uitnodiging gebeurt in regel door de 
opdrachtgever. Op vraag van de opdrachtgever kan 
de ontwerper bilaterale overlegmomenten plannen 
met de betrokkenen. De werkgroepen staan in voor 
de dagdagelijkse opvolging. Als ‘dagelijks bestuur’ 
bewaakt de werkgroep over het procesverloop, de 
inhoudelijke kwaliteit, de doelstellingen en de bud-
getten. Op scharniermomenten of ‘mijlpalen’ wordt 
teruggekoppeld met de stuurgroep voor het formeel 
valoriseren en garanderen van de gewenste kwaliteit. 
De werkgroep legt vast wat er aan de politieke ver-
antwoordelijken  ter beslissing wordt voorgedragen. 
De stuurgroep bekrachtigt keuzes en voorstellen.

De stuurgroepvergadering is een overleg met de be-
langrijke beslissingsnemers van de opdrachtgever. 
Op deze vergadering licht de ontwerper de voort-
gang van het project toe. Voor de toelichtingen aan 
de stuurgroep worden tussentijdse rapporten opge-
maakt. De presentatie gebeurt op basis van een digi-
tale slideshow. De stuurgroep zorgt voor de validatie 
van strategische beslissingen. 

De experts van de verschillende betrokken overhe-
den kunnen op een aantal momenten tijdens het 
planproces een inbreng leveren en de inhoud kritisch 
toetsen onder de vorm van (thematische) werk-
groepen. Zo heeft bijvoorbeeld de groendienst een 
eigen ervaringsexpertise, eigen middelen en aanpak 
die relevant zijn voor het opzet en de haalbaarheid 
van de keuze voor beplanting. In het kader van de 
opmaak van het plan is de inbreng van deze mensen 
onontbeerlijk voor het welslagen en de werkbaarheid 
van het plan bij realisatie en in de beheersfase. Er kan 
ook ruimer worden gekeken dan de eigen diensten 
(bijv., Erfgoed, GECORO,...). Het is zinvol om tijdens 
het ontwerp vertegenwoordigers van de betrokken 
Provinciale en Vlaamse administraties en advise-
rende, en subsidiërende, instanties uit te nodigen 
en kennis te laten maken met wat er leeft. Voor het 
ontwikkelen van een breed draagvlak (dus ook bij de 
hogere overheden) is het belangrijk dat een ambtelij-
ke begeleidingsgroep op een gestructureerde manier 
informatie krijgt, input levert en ideeën aftoetst. Dit 
kan nuttig zijn met het oog op de latere uitvoerings-
projecten.

STUURGROEP

WERKGROEP

WERKGROEP

PARTICIPATIEMOMENT

PRODUCT

SCHETSONTWERP

MISSIETEKST

....................

.........
....................

....................

.........
....................

....................

.........

....................

.................

.................

....................

.........

....................

.................

.................

....................

.........

....................

.................

.................

....................

.........
....................

....................

.........
....................

....................

.........
....................

....................

.........
....................

VOORONTWERP

INFOMOMENT
   FEEST

DEFINITIEF ONTWERP

OPLEVERING
ZAAIFEEST

ONDER CONSTRUCTIE

OPSTART
VAN DE WERKEN

AANBESTEDINGSDOSSIER PUBLICATIE AANBESTEDINGDRAFT
AANBESTEDINGSDOSSIER NAZICHT INZENDINGEN GUNNING AANBESTEDING

ONTWERPTRAJECT

BOUWAANVRAAG

INFOMOMENT
    FEEST

AANBESTEDINGSTRAJECT

PRODUCT

REALISATIE TRAJECT

WERFOPVOLGING



31
DOK ZUID




