
VOLLEDIGE STUDIEOPDRACHT VOOR DE HERAANLEG VAN DE GROENPLAATS TOT STEDELIJK EVENEMENTEN - EN VERBLIJFSPLEIN

01

GROENPLAATS
EEN hANdLEidiNG

Dit document is de aanzet van een handleiding dat door de verschillende actoren van de Groenplaats gebruikt zal worden.
Rekening houdend met de huidige toestand van het plein, is deze handleiding bedoeld om de identiteit van het plein te 
versterken, evenals het aangeven van de manier waarop het gebruikt mag worden.

Het realisatieproces om tot een authentiek ontwerp te komen, het ontdekken en zichtbaar maken van de identiteit van de plek, 
het onderhoud na heraanleg en het gebruik van de Groenplaats zijn de 4 belangrijkste delen van dit document.

De handleiding voor de Groenplaats schrijf t zich in de tijd - in het verleden, het heden en de toekomst. Deze bundel vormt een 
eerste aanzet voor het ontwikkelingsproces, een attitude en een sneuvelconcept. Het is aangegeven vanuit de cultuur en knowhow 
van het studieteam. Dit alles dient  verbeterd, aangevuld en gewijzigd te worden gedurende het hele samenwerkingsproces tot 
het ontwerp en uitvoering, maar ook na realisatie.
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STATEMENT

dE GROENPLAATS ALS iNTENSE REfERENTiE dOORhEEN dE GESchiEdENiS

Bewoner noch bezoeker van Antwerpen kan de Groenplaats ontlopen. Deze plek geeft ruimte en overzicht in het centrum van 
de oude stad. Niet alleen fysiek, ook doorheen de tijd. De ontmoeting met haar geschiedenis en vele verschillende culturen 
resulteert in een grote gelaagdheid en complexiteit. De Groenplaats behoort tot één van die vele bijzondere publieke ruimten, 
wereldwijd, die in hun intrinsieke eenvoud overtuigend zijn, intrigeren en inspireren.

dE GROENPLAATS ALS PLEk vAN ONTMOETiNG

De Groenplaats is een plek van het volk. Niet gedomineerd door machtsvertoon door kerk of staat. Haar identiteit is deze van 
een sterke ruimte, als plaats, als stedenbouwkundige referentie en kruispunt. Alleen verzorging, in de zin van attentie voor 
maaiveld, ondergrond en groenvoorziening, door zowel ontwerpers, beheerders en actoren, is écht nodig.

dE GROENPLAATS ALS LEEfRuiMTE

Voor het leven in de stad is de Groenplaats een noodzakelijke verademing. Zij heeft het potentieel ruimte te geven en het 
stadsleven te ondersteunen. Dát moet de gemeenschappelijke drijfveer zijn van alle actoren: de Groenplaats als leefruimte te 
behandelen en te respecteren ten gunste van het ontwikkelen van sociaal -culturele en economische kwaliteiten.

dE GROENPLAATS ALS EvENEMENTENPLEiN

De Groenplaats is ooit een groene ruimte geweest, maar is door de tijd heel sterk van gebruik en structuur veranderd. Als 
gevolg kan de vraag naar een groene ruimte die ook als evenementenplein kan dienen – samen met het behoud van omvangrijke 
ondergrondse infrastructuren - wat contradictorisch blijken. Om deze verwachting in te lossen, zullen voor de intens gebruikte 
ruimte van de Groenplaats specifieke oplossingen bedacht moeten worden om toch een groene uitstraling aan het plein te 
verschaffen.

EEN PROcES iN dE PLAATS vAN EEN ONTWERP: EEN ATTiTudE

De verwachtingen voor de heraanleg van de Groenplaats zijn groot. Zowel van degene die ervan op de hoogte zijn, ongetwijfeld 
ook van diegene die er niet van op de hoogte zijn. Het algemeen belang is groot, zowel voor de stad als voor haar bewoners. 
De verantwoordelijkheid voor het ontwerp, als deel van een historische evolutie, is groot. De complexiteit niet minder.
Het willen beheersen van al deze factoren in een opgedragen ontwerp is onrealistisch. Het is niet langer van deze tijd. Ons team 
wenst met deze offerte een hedendaagse knowhow en attitude aan te reiken, gebundeld, als een handleiding. Ze is bedoeld om 
houvast te geven aan al diegenen die belang hebben bij het gebruik en een natuurlijke verdere ontwikkeling van de Groenplaats. 
Om die reden zijn de tekeningen en suggesties slechts een weinig meer dan een wit blad. Het is weliswaar uitgewerkt op basis 
van een visie, het is een vertrekpunt, maar gemaakt om te sneuvelen: een sneuvelconcept. 
De sleutel tot een kwalitatieve heraanleg van het plein en haar onmiddellijke omgeving ligt in het nauwgezet procesmatig 
begeleiden en aansturen van alle stakeholders rond dit project. En daardoor het samen herontdekken van de authentieke 
kwaliteiten van de Groenplaats. Alleen deze werkwijze zal, naar onze ervaring, een duurzaam project opleveren met nog te 
ontdekken gewenste natuurlijke kwaliteiten en intensiteit. Ons team wenst er een voorbeeldproces van te maken, met een 
voorbeeldproject als resultaat.

GROENPLAATS
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GROENPLAATS

i. PROcES

Hier stelt het ontwerpteam een methodologie voor mbt de ontwikkeling en de opvolging van het ontwerp. Deze 
methodologie zal later vervangen worden door principes van goed beheer tussen de stad en de verschillende 
stakeholders van de Groenplaats.

ii. viSiE – RuiMTELiJkE cONcEPTEN

Hier stelt het ontwerpteam ruimtelijke concepten en illustraties voor. Intenties worden geformuleerd onder de 
vorm van vaste intrinsieke kenmerken, en nog te onderhandelen onderwerpen. Na onderhandeling zullen die 
gegevens de essentie van de Groenplaats definiëren - een referentie voor alle toekomstige interventies.

iii. duuRZAAMhEid/ONdERhOud

Hier stelt het ontwerpteam robuuste technische en esthetische principes voor, om het plein als groene long 
in het hart van de historische kern te laten fungeren, om infrastructuren te integreren, en om omvangrijke 
evenementen te kunnen organiseren. Dit deel van de handleiding zal in de toekomst de onderhouds- herstellings- 
en vervangingsprocedures inhouden die nodig zijn voor een duurzaam beheer van elke pleincomponent.

iv. PROGRAMMA
Hier bevestigt het ontwerpteam het gebruikspotentieel van het plein. Dit deel van de handleiding zal later 
aangevuld worden met regels en te volgen procedures voor het goed gebruik van de Groenplaats.

p.04

p.08

p.22

p.26
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PROcESi.
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PROcES

De Groenplaats behoort tot de openbare ruimte en daarmee tot de publieke infrastructuur. De stedenbouwkundige structuur, de 
ruimtelijke geometrie, had en heeft haar impact doorheen verschillende eeuwen. Het dagelijks gebruik daarentegen is van een 
geheel andere orde. Ze is gerelateerd aan de behoeften van het moment en de technologie die dan voorhanden is. Ze evolueert, 
is vluchtig en aanpasbaar doorheen de tijd.
Het is voor de toekomst van de Groenplaats cruciaal, en daardoor een grote verantwoordelijkheid, dit onderscheid helder 
voor ogen te houden. De stedenbouwkundige ruimte, haar materialisering en detaillering moet robuust en duurzaam zijn. De 
tijd trotseren. Maar vooral moet ze “ruimte laten” om het leven mogelijk te maken. Ze dient het verleden te respecteren en 
potentieel te creëren naar de toekomst. Ze is de drager van en voor de gebruiker. Het gebruik van deze plek is veelvuldig en 
veelzijdig.

Het gebruik van het moment daarentegen wordt vormgegeven in relatie tot de tijdelijke noden en wensen. Ze is “de invulling van 
de dag”. Evoluerend en vergankelijk.
Straks worden alle ingrepen en bouwobjecten toebedeeld in deze twee tijdsdimensies. Ze worden ontwerpmatig gedetailleerd 
en gematerialiseerd. Specifieke eisen zullen worden opgesteld om materialen en constructies te bepalen. 
Het is een grote verantwoordelijkheid bewust om te gaan met de impact op deze tijdsdimensies. Deze verantwoordelijkheid 
start bij het schrijven van deze nota, bij het voeren van het ontwikkelproces tijdens de ontwerpfase, het definiëren van de 
eisen, het bouwen van het project en de exploitatie van de ruimte. De heraanleg van de plek is een belangrijke mijlpaal bij het 
terugkijken in het verleden en het creëren van een kwalitatieve toekomst voor de Groenplaats in het hart van onze stad.

1. hET ALGEMEEN BELANG EN dE SiTuERiNG iN dE TiJd 

fASE 1: cONcEPTfASE   April 2015 - Juni 2015

fASE 0: WEdSTRiJdONTWERP fASE   Oct 2014 - Maart 2015

fASE 2: vOORONTWERPfASE   Juni 2015 - Aug 2015

fASE 3:  dEfiNiTiEf  ONTWERPfASE  Aug 2015 - Jan 2016    

fASE 4:  vERGuNNiNGfASE   Jan 2016 - Juni 2016    

fASE 5:   AANBESTEdiNGSfASE  Jan 2016 - Nov 2016    

fASE 6: WERkffASE  februari 2017 - einde 2018   
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AAN BELEid: BEMERkiNGEN iNTEGREREN
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PROJEcTTEAM :  BEMERkiNGEN  vAN dE JuRY EN dE BOuWhEER - iN hET cONcEPT TE iNTEGREREN

PROJEcTTEAM :  BEMERkiNGEN  vAN dE JuRY EN dE BOuWhEER - iN hET vOORONTWERP TE iNTEGREREN

PROJEcTTEAM  :  BEMERkiNGEN  vAN dE JuRY EN dE BOuWhEER - iN hET dEfiNiTiEf ONTWERP TE iNTEGREREN
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PROcES

ONTWERPERS
TEAM

CONTRACTORS

ONTWERPERS
TEAM

CONTRACTORS

ONTWERPERS
TEAM

CONTRACTORS

ONTWERPERS
TEAM

CONTRACTORS

Vooruitlopen op de realiteit met een ontwerp kan alleen 
misleidend zijn, verwarring en zelfs schade creëren. De 
door ons geleverde plannen zijn “bevindingen” op basis 
van de informatie die voorhanden was en een eenzijdige 
interpretatie ervan, zonder verder overleg. Op deze wijze 
moeten de suggesties beoordeeld worden. Elk voorstel is 
“niet echt”, niet afdoende gefundeerd op een doorwrocht 
onderzoek en het SMART definiëren van eisen en ambities in 
samenwerking met de stakeholders.
Het door ons voorgestelde proces start met het in kaart 
brengen van alle mogelijke stakeholders, die een groter of 
kleiner belang hebben bij de heraanleg van de Groenplaats. 
Van elke stakeholder dient in de eerste plaats zijn belang 
omschreven te worden. En dit belang heeft in alle gevallen 
min of meer verband met drie aspecten of invloedssferen, en 
dient van daaruit omschreven te worden:
- het sociaal en cultureel aspect
- het economisch aspect
- de (leef)omgeving

De fase van het proces resulteert in 2 concrete elementen in 
relatie tot het project:
1. Het zo volledig mogelijk in kaart brengen van alle 
stakeholders
2. De omschrijving van het belang van elke individuele 
stakeholder in relatie tot de bovenvermelde drie aspecten.

We gaan ervan uit dat ons team alle specifieke knowhow en 
ervaring in zich draagt om, en samen met alle stakeholders, 
het project tot een goed einde te brengen. De samenstelling 
is gebaseerd op de informatie die in het dossier voorradig is. 
Indien bij verder onderzoek zou blijken dat nieuwe elementen 
zich zouden voordoen, waarvoor extra deskundigheid dient 
aangetrokken te worden, zal het team uitgebreid worden.

2. hET RESPEcTEREN vAN hET BELANG vAN dE STAkEhOLdERS iN RELATiE TOT hET PROJEcT  

4. dE NOOdZAkELiJkE cOMPETENTiES OM EEN GEdRAGEN PROJEcT TE REALiSEREN 

Vanuit de stakeholderslijst en de omschrijving van hun belang 
dienen de eisen ten aanzien van het project inzichtelijk 
gemaakt te worden. In alle geval zal het project voor elke 
stakeholder meerwaarde brengen, maar evenzeer conflicten 
veroorzaken. Het is belangrijk de stakeholders ten opzichte 
van elkaar min of meer te rangschikken op  de mate van 
impact van hun belang op het geheel.

Daarnaast dienen per stakeholder de voordelen en nadelen 
helder in kaart gebracht te worden. Op basis van dit inzicht 
wordt opgemaakt welke knowhow noodzakelijk zal zijn om de 
voordelen te realiseren en te versterken, en om anderzijds 
de nadelen te neutraliseren of alleszins te beperken. Een 
aandachtige behandeling van de eisen en wensen, in 
samenspraak met elke individuele stakeholder is de sleutel 
tot een sterk verankerd, noem het integraal, en succesvol 
project!

3. dE NOdEN EN WENSEN - PROGRAMMA vAN EiSEN- vANuiT RESPEcT vOOR hET iNdividuELE BELANG

Overzicht van de competenties van het voorgestelde team

 team Kantoor Omschrijving Naam

integraal ontwerp Stedenbouw
publieke ruimte

Infrastructuur /
engineering mobiliteit management landschap 

art
onderhandelend 

ontwerpen
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11 Environmentmanager
Landschapsarchitect

12 Deskundige verkeer & mobiliteit 
Landschapsarchitect/Mobiliteitsdeskundige

13 Deskundige infrastructuur ruimte en verkeer
Landschapsarchitect

8 Project Ontwerper 
Architect

9 Landscape designer / Artist
Beeldend kunstenaar

10 Landscape design / Artist
Beeldend kunstenaar

6 Architect / stedenbouwkundige
Architect

7 Architect / stedenbouwkundige
Architect

8 Project Ontwerper 
Architect

4 Senior environment manager
Ingenieur

5 Project Ontwerper
Architect/Stedenbouwkundige 

COMPETENTIES

1 Integraal Projectleider
Architect

2 Senior civil engineer
Bouwkundig Ingenieur

3 Projectmanager
Ingenieur-Architect/Stedenbouwkundige

STAD ANTWERPEN ( OPDRACHTGEVER)

AGENTSHAP ONROEREND ERFGOED

DE LIJN

EANDIS

RIOLINK

UNIZO

 HORECA UITBATERS

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

BPOST

ALBERT HEIJN

HILTON ANTWERPEN

GRAND BAZAR ANTWERPEN

VINCI PARKING

BRANDWEER

DE VERNIEUWING EN ONTWIKKELING
VAN HET STEDELIJK WEEFSEL 

INSTANDHOUDING VAN HET HISTORISCH 
KARAKTER

VERBETERING VAN DE MOBILITEIT EN 
VAN DE INGANG VAN DE METRO

A SUSTAINABLE INTEGRATED PROJECT

A SUSTAINABLE INTEGRATED PROJECT

NIEUW PROGRAMMA EN ACTIVITEITEN 
OP LANGE TERMIJN

GEBRUIK VAN TERRASSEN

BEHOEFTE AAN FIETSSTAANPLAATSEN

BEHOEFTE AAN FIETSSTAANPLAATSEN

VERBETERING VAN DE OMGEVING VAN 
HET HOTEL

VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN 
DE WINKEL

VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN 
DE WINKEL

GARANTIE DE VEILIGHEID VAN DE 
GEBRUIKERS

GEBREK AAN RESPECT VAN HET 
HISTORISCHE KARAKTER 

BELEMMERING VAN DE MOBILITEIT

PROBLEMEN MET ONDERHOUD

PROBLEMEN MET ONDERHOUD

GEBREK AAN SOCIAAL-ECONOMISCHE 
VERBETERING

GEBRUIK VAN TERRASSEN

BEHOEFTE AAN FIETSSTAANPLAATSEN

BEHOEFTE AAN FIETSSTAANPLAATSEN

BEHOEFTE AAN FIETSSTAANPLAATSEN

MINDER ZICHTBAARHEID VANUIT 
RESTAURANT

VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN 
DE PARKING

CORRECT GEBRUIK VAN 
MATERIAAL EN MEUBILIAR

EEN GEÏNTEGREERD 
INFRASTRUCTUURONTWERP

DIALOOG MET HET BEDRIJF

DIALOOG MET HET BEDRIJF

MITIGERENDE MAATREGELEN 
TIJDENS DE BOUW

EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK

VOLDOENDE 
FIETSSTAANPLAATSEN VOORZIEN

VOLDOENDE 
FIETSSTAANPLAATSEN VOORZIEN

VOLDOENDE 
FIETSSTAANPLAATSEN VOORZIEN

VERBETERING VAN DE KWALITEIT 
VAN HET HOTEL

VERBETERING VAN DE KWALITEIT 
VAN HET PARKING

VERBETERING VAN DE 
TOEGANKELIJKHEID/VEILIGHEID

NODEN AND WENSEN

RISICO’S EN CONFLICTEN

100 - 0 %

0 - 100 %

+                                       -                       MITIGERENDE MAATREGELEN
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PROcES

Op basis van ervaring bij andere complexe projecten is ons 
projectteam volledig om het projectproces aan te sturen en 
er invulling aan te geven.

Het team is zo georganiseerd dat een integraal ontwerp 
het resultaat zal zijn. Onderstaand organogram maakt 
dit inzichtelijk, en dit zowel tijdens de ontwerpfase, 
uitvoeringsfase als bij exploitatie. Na gunning worden 
afgevaardigden van de stakeholders geïntegreerd in het 
organogram. 
Hieronder wordt beperkt ingegaan op de voornaamste 
verantwoordelijkheden van de teamleden:

De projectmanager:

- doet de dagelijkse coördinatie van het project. Hij is de 
drager van het projectproces, gesteund door de Integraal 
procesleider en de contractmanager.

De contractmanager stuurt aan op:

- het risico- en eisenbeheer.
- onderzoek naar risico’s en de opmaak van een 
risicobeheersplan. Dit resulteert uiteindelijk in eisen die 
opnieuw verdeeld worden naar de betreffende deskundigen 

en hun studies.
- controleren van het volledige realisatieproces op basis van 
de eisen.

De Integraal procesleider stuurt aan op:

-  de vorming van een coherent project op inhoud. Dit 
houdt in dat vooreerst de noodzakelijke informatie van de 
stakeholders voorhanden is (SMART eisen) en deze terecht 
komt bij de betreffende deskundige.
- de samenwerking tussen de verschillende deskundigen, 
en daarmee het definiëren en inzichtelijk maken van 
alle raakvlakken tussen de verschillende disciplines en 
onderwerpen.
- het zoeken, samen met het team, naar meerwaarde. Dit op 
basis van de eisen en wensen, in alle facetten van het project, 
door optimale integratie en afstemming van oplossingen.

Uiteindelijk wordt de heraanleg van de Groenplaats een project 
met een overkoepelend algemeen belang. De individuele 
stakeholders zullen hun eigen belang erin terugvinden, 
zich gerespecteerd voelen op basis van de integratie van 
de door hen gestelde eisen. De procesmethodologie en de 
deskundigen zullen dit faciliteren, doorheen alle fasen van 
de ontwikkeling. Zij bewaken de coherentie en zullen de 
ambities en projectdoelstellingen tot uiting brengen.

Hieronder vindt u het schema van de verschillende 
processtappen in een matrix, met de verschillende 
disciplines die meewerken en dominant zijn in een bepaalde 
een specifieke fase.

5. hET ORGANOGRAM vOOR dE AANSTuRiNG vAN cOMPETENTiES 

6. MET ALLE STAkEhOLdERS SAMEN ZOEkEN NAAR EEN AuThENTiEk PROJEcT
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Stakeholder Requirements 
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Requirements Analysis Process

Architectural Design Process

Verification Process

Validation Process

Implementation Process
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Transition Process
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Disposal Process
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PERFORMANCE MAINTENANCE
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Unexpected output
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NATED all stakeholders have

100 % PUBLIC

100 % PRIVATE
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De post

Albert Heijn

Stad Antwerpen  

De Lijn  

Restaurant and bars  

Hilton  Antwerp 

+                   /                    -

NEUTRALIZE LIMIT THE NEGATIVE ASPECTS AND RISKS

RESPECT / TAKE IN TO CONSIDERATION NEEDS AND REQUIREMENTS
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viSiE – RuiMTELiJkE cONcEPTEN
vERBANdEN TuSSEN dE GROENPLAATS EN ANdERE PuBLiEkE RuiMTEN vAN dE STAd ANTWERPEN

Verschillende intrinsieke kenmerken verbinden de Groenplaats met de Stad Antwerpen: haar ligging op de kruising van de 
Via Sinjoor en de Cultuur-as, haar plaats in een systeem van publieke ruimten rond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, en haar 
potentie om deel uit te maken van een netwerk van groene ruimten in het historisch centrum.

ii.
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viSiE – RuiMTELiJkE cONcEPTEN
dE viA SiNJOOR

In de laatste decennia werden segmenten 
van de Via Sinjoor geleidelijk aan 
heraangelegd, met als startpunt de 
transformatie van de Meir in een 
voetgangersgebied in 1993. In de voorbije 
jaren werden de Keyserlei en de Suikerrui op 
een kwalitatieve, voetgangersvriendelijke 
manier heraangelegd. De Groenplaats 
zal in de nabije toekomst ook een 
nieuwe inrichting krijgen, die zijn rol zal 
bevestigen als belangrijke schakel van een 
twee kilometer lange wandel -as tussen het 
Centraal Station en de Schelde.

dE cuLTuuRAS

Naast de Via Sinjoor wordt de Groenplaats 
- als evenementenplein - ook door de 
cultuur-as doorkruist. Dit parcours verbindt 
het Museum voor Schone kunsten met het 
Eilandje - buurt in volle ontwikkeling die 
o.a. het Museum aan de Stroom en het 
Ballet van Antwerpen huisvest.

hiSTORiSchE iNvERSiE

Door de tijd heen werden de voetafdrukken 
van bouwblokken aan de rand van pleinen 
als groene ruimten ingericht, met als 
gevolg de creatie van meer intieme 
publieke ruimten: het Mechelseplein en 
het Theaterplein zijn hier voorbeelden 
van. Ditzelfde principe wordt voor de 
Groenplaats voorgesteld.

EEN PLEiNSYSTEEM RONd hET 
ONZE-LiEvE-vROuWETOREN

Rond het UNESCO werelderfgoed bevindt 
zich een reeks aaneengesloten ruimten 
waarvan de Groenplaats deel uitmaakt. 
Het is de bedoeling om de aanhechting van 
dit ruimtelijk systeem te bevestigen.

hET GROENE NETWERk

Binnen in het groen netwerk van de 
stad Antwerpen zal de Groenplaats een 
belangrijke rol spelen als kwalitatieve 
groene ruimte binnen de minerale omgeving 
van het historisch centrum.
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1. EEN OMvANGRiJkE, LEESBARE RuiMTE

Een omvangrijk plein, van gevel tot gevel, wordt 
gecreëerd in het historisch centrum. Zodoende wordt 
de Groenplaats als één geheel leesbaar gemaakt. 
Een eenvoudige ruimtelijke inrichting, met geordend 
meubilair wordt voorzien. De eenheid van het plein en 
het verband met de transept portaal wordt door een 
brede, monumentale watergoot gemarkeerd.

2. vEGETATiE EN iNfRASTRucTuuR

De vegetatie van het plein wordt op de voormalige 
ligging van een middeleeuws bouwblok geconcentreerd, 
om gebruik te maken van zones met volle aarde en de 
ondergrondse toegangen te absorberen/verbergen. Een 
ruimtelijke sequentie met duidelijke proporties wordt 
ook gecreëerd tussen de verschillende onderdelen van 
het plein: openheid/densiteit/openheid.

3. vERSchiLLENdE kENMERkEN vAN dE 
GROENPLAATS

Elk onderdeel van de Groenplaats krijgt eigen 
kenmerken: de duidelijke omranding van de noordelijke 
open ruimte contrasteert met de meer organische 
Groene plek, terwijl het multimodaal knooppunt 
grotendeels door de infrastructuur gedefinieerd wordt.
 
Die drie onderdelen worden door de doorlopende 
periferische goot/waterlijn verbonden. De segmenten 
van deze lijn lopen evenwijdig met de pleingevels, met 
de uitzondering van de westelijke kant, die gericht is 
op het transept van de kathedraal.

De volgende ontwerpuitgangspunten worden afgeleid uit de ontstaansgeschiedenis, het programma en de ruimtelijke potenties 
van de Groenplaats, en zullen samen de kwaliteit van de openbare ruimte bepalen. We hebben de verwachtingen van de op-
drachtgever, met als voornaamste eisen een ‘groen’ en ‘evenementen’-plein te creëren, samen met de verwachte oplossing van 
mobiliteitsproblemen als leidraad genomen.

viSiE – RuiMTELiJkE cONcEPTEN
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4. RuiMTELiJkE SEquENTiES EN 
PERSPEcTiEvEN

De voorgestelde ruimtelijke inrichting organiseert 
verschillende ruimtelijke sequenties, van geslotenheid 
tot de ontdekking van brede perspectieven.
 
Vanuit de Schoenmarkt is de bomenmassa van 
de Groenplaats herkenbaar. Brede openingen en 
perspectieven op stedelijke elementen/mijlpalen (OLV 
Kathedraal, de KBC toren, de historische gevel van de 
Grand Bazaar) worden behouden en/of geaccentueerd, 
terwijl de dichtheid van boomstammen van de Groene 
plek een andere perceptie van de omgeving biedt. In 
deze overlapping van zichten neemt het standbeeld 
van Rubens een centrale positie in.

5. EEN duidELiJkE ORGANiSATiE vAN dE 
OPPERvLAkTEN

Ten noorden van het plein – met de Kathedraal als 
achtergrond – wordt een grote open ruimte voorzien/
ter beschikking gesteld, waardoor alle types 
evenementen in het hart van de stad georganiseerd 
kunnen worden. Deze centrale ruimte is omrand door 
de terrassen van de bestaande Horeca zaken. De 
vegetale massa definieert de noordelijke rand van het 
multimodale knooppunt ten zuiden van het plein.

6. vERhOudiNGEN TuSSEN dEELRuiMTEN

Verschillende architecturale middelen worden 
geïmplementeerd om de deelruimten van de 
Groenplaats met elkaar te verbinden: de doorlopende 
bestrating en de sterke visuele relaties, de semi-
transparantie en de hoger gelegen topografie van de 
Groene plek, een lange zitbank tussen de Groene plek 
en de tramhalte, enz.

viSiE – RuiMTELiJkE cONcEPTEN
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SNEuvELcONcEPT

Dit plan toont de ruimtelijke eenheid van de plaats en zijn drie hoofdcomponenten: de grote open ruimte in het noorden, de 
beplante massa en het vervoersknooppunt in het zuiden. In lijn met andere hedendaagse interventies in Antwerpen, biedt 
de samenstelling een grote, eenvoudige en heldere ruimte met een concentratie van vegetatie in plaats van de voormalige 
bebouwde massa. Men voelt een organische vormgeving van de ruimte -  bijna middeleeuws - voltooid door een neoklassieke 
aarzeling rond het standbeeld van Rubens, onbelemmerde perspectieven en enkele uitlijningen. Net als bij de eerdere projecten, 
tonen deze dubbelzinnigheden de geest van het hart van de stad Antwerpen.

Verschillende steenverbanden worden in de bestrating gebruikt: in de centrale en perifere delen van het plein, en voor terrassen 
en gebieden met meubilair. Hellingen blijven tussen 1,5 en 2,5%, in de richting van een grote goot/waterlijn die het tracé volgt 
van de bestaande riolering.
 
Een raster met bomen wordt in een zone met volle grond en met grond tot een diepte van 2,50m voorzien. Gezonde bestaande 
bomen worden behouden, en nieuwe bomen worden in losser clusters aan de noordelijke ingangen van de Groenplaats geplant.
 
De hogere topografie van de Groene plek biedt zachte hellingen aan. Dit overdekt gebied is deels omringd door zitbanken, 
waaronder een breed element naast de tram- en bushalte, en een nieuwe toegang tot de metro en het winkelcentrum.

LichTPLAN

Een functionele verlichting 
wordt aan de rand van het plein 
voorgesteld, met in begrip van 
het multimodale knooppunt: het 
kenmerkt de ruimtelijke eenheid 
van het plein en bepaalt duidelijke 
paden. De verlichtingstoestellen 
worden op consoles op de gevels 
of op masten aan de rand van het 
terraszones voorzien,  zodat ze 
hulp- en leveringsvoertuigen niet 
hinderen.

Het midden van het plein wordt 
minder verlicht, in contrast met 
een reeks spots die uitsluitend 
het silhouet van het standbeeld 
van Rubens verlichten. De Groene 
plek ten zuiden van het plein wordt 
verlicht door kleinere 2,50m hoge 
masten die willekeurig geplaatst 
zijn. Dit type verlichting, dat 
comfortabeler en duurzamer is dan 
vloerverlichting, zorgt voor een 
aangename sfeerverlichting onder 
de groene luifel.

viSiE – RuiMTELiJkE cONcEPTEN
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visie



Impressie – zicht van het plein vanuit de Groene plek





Impressie – zicht op de grote open ruimte/het evenementenplein ten noorden van de Groenplaats
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SNEdES

De ondergrondse infrastructuren komen op een 
indirecte manier uit op het plein . De grote open ruimte 
ten noorden van het plein markeert de aanwezigheid 
van de ondergrondse parking en behoudt de glooiende 
hellingen voor de regenwaterafvoer naar een grote 
periferische goot.

De Groene plek integreert de toegangen tot de 
ondergrondse lagen en de lichtschacht, en stelt een 
hogere topografie voor om de grote bomen betere 
groeiomstandigheden te bieden.

viSiE – RuiMTELiJkE cONcEPTEN
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“GROENE PLEk”

De te bespreken 
ontwerpuitgangspunten voor de 
“Groene plek” zijn: Vorm/maat; 
Definitie van randen: banken 
en zachte hellingen; De kiosk 
wordt verwijderd; waardoor een 
opening tot de ondergrondse 
laag ontstaat; De volgende 
activiteiten worden voorgesteld: 
speelaanleiding door de 
topografie, schaak...

ONTWERPuiTGANGSPuNTEN EN ONdERhANdELiNGSONdERWERPEN

Het schetsontwerp dat hier wordt gepresenteerd weerspiegelt aan de ene kant ontwerpuitgangspunten die nog met de bevoegde 
stakeholders besproken moeten worden en aan de andere kant geeft het ruimtelijke principes weer die uit de bestaande context 
voortvloeien.

Omwille van technische, budgettaire en participatieve redenen stellen wij dus een reeks projectonderwerpen voor die nog 
met de verschillende betrokken stakeholders besproken moeten worden -afhankelijk van de onderwerpen zullen verschillende 
actoren aangesproken worden. Deze elementen hebben geen invloed op de intrinsieke kenmerken van het project, maar kunnen 
samen aanzienlijke wijzigingen brengen op de uitstraling van het plein. Het ontwerpteam zal de debatten en de bilaterale 
besprekingen organiseren, maar de stad zal steeds het uiteindelijke compromis formuleren. Op dit ogenblik hebben wij zeven 
open onderwerpen geïdentificeerd:

WATERPARTiJEN

De te bespreken 
ontwerpuitgangspunten voor de 
waterpartijen zijn: Lokalisatie van 
een drinkwaterfontein voor het 
transept portaal; Lokalisatie van 
een fontein aan de basis van het 
standbeeld van Rubens.

TERRASSEN

De te bespreken 
ontwerpuitgangspunten voor 
de Terrassen zijn: Beschikbare 
oppervlakte; Het al dan niet 
vrijmaken van een strook van 2 
meter langs de gevels; De afstand 
tussen terrassen en gevels; Onze 
mening om terrassen niet te 
mogen sluiten, ten voordele van 
de leesbaarheid van het plein; De 
uniformiteit van het meubilair.

BESTRATiNG

De te bespreken 
ontwerpuitgangspunten voor de 
Bestrating zijn: Nog te bepalen 
kleinschalig materiaal wordt 
bepaald rekening houdend 
met het budget, duurzaamheid 
en herstelbaarheid/
vervangbaarheid; Langs de 
tramsporen moet materiaal 
gebruikt worden dat bestand is 
tegen trillingen; De periferische 
goot van het plein zou in een 
fijner materiaal uitgevoerd 
kunnen worden.

vEGETATiE

De te bespreken 
ontwerpuitgangspunten voor de 
vegetatie zijn: Boomsoorten; 
Lokalisatie van boomclusters; 
Het irrigatiesysteem; De 
onderbouw zal op basis van een 
grondonderzoek i.v.m. infiltratie 
verder bestudeerd moeten 
worden.

TOEGANGEN

De te bespreken 
ontwerpuitgangspunten met 
betrekking tot de Toegang: 
Toegang voor voetgangers; 
Toegang voor privé voertuigen.

OPENBAAR vERvOER

De te bespreken 
ontwerpuitgangspunten voor 
het Openbaar vervoer zijn: 
De multimodale hub is op een 
compacte wijze georganiseerd; 
De tramlus rond de Groenplaats 
wordt verwijderd; Leesbaarheid 
van de toegangen tot de metro; 
Lokalisatie van lif t.

viSiE – RuiMTELiJkE cONcEPTEN
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duuRZAAMhEid/ONdERhOud

3m

35m3

PRiNciPES vOOR hET cREËREN vAN OPTiMALE cONdiTiES 
vOOR BOMEN

Getoetst aan de geformuleerde ontwerp-uitganspunten, leek de 
soortkeuze van bomen zich helder aan ons op te dringen: Linde - de 
historische continuïteit zowel als de levensverwachting en de kwaliteiten 
o.m. als monumentale boom maken de Linde een relevante en duurzame 
keuze.
De specifieke soort moet nader worden bezien; er zijn diverse soorten 
met relatief kleine verschillen op de markt. In de matrix is Tilia europaea 
‘Euchlora’ (de huide Krimlinde) vergeleken met een verwante soort (Tilia 
Tomentosa ‘Doornik’). De laatste een specifieke oude Belgische cultivar 
met een stedelijk karakter.

Voor de verbetering van de groeiomstandigheden van bomen zijn 
technische middelen voorzien, telkens met gepaste oplossingen voor 
elke bomensoort/situatie: voor de tilia - in volle grond– kan een diepe 
doorwortelbare ruimte voorzien worden voor elke boom zou ca. 35 m³ 
nodig zijn per boom. Boven de structuur van de ondergrondse constructie 
wordt een samengesteld substraat voorzien met argexkorrels (dit kan 
ook met lava), wat vocht beter vasthoud en lichter is, dus een kleinere 
belasting op de ondergrondse structuren.

Om de ondergrondse constructies verder te ontlasten hebben wij een 
denkpiste gevolgd om lichtere bomen te voorzien, waarvan ook het 
blad langer – of altijd – aan de boom bleef hangen. Wij dachten aan 
de Magnolia grandiflora of nog de Ulmus parvifolia, maar wensen deze 
denkpiste verder met de groendeskundigen van de stad Antwerpen te 
bespreken. 

iMPLEMENTATiESTRATEGiE vOOR dE vORMEN

De bedoeling is om de bomen zodanig te planten, dat zij door middel van 
optimale groeiomstandigheden een maximale levensduur genieten. Over 
het algemeen worden bomen geplant in gebieden met volle grond, om 
een optimale wortelontwikkeling toe te laten.

Zoals de niet-gerealiseerde luifel van het ontwerp d.d. 1992, worden 
de bomen zo ingeplant, dat ze de twee  ondergrondse toegangen 
absorberen.  Hierdoor krijgt de plaats een groene karakter en kunnen 
de bomen in volle grond staan. In de Groene plek worden de grootste 
bomen in gebieden met volle grond (60%) geplant. De topografie boven 
de infrastructuur (lager voor de metro) en de rest van de Groene plek 
wordt  kunstmatig aangepast, waardoor eveneens een grotere afstand 
ontstaat tussen de wortels en de infrastructuur zodat de boomwortels 
meer grond krijgen. Voor de ontwikkeling van de wortels en het 
onderhoud van de kronen, stellen we een dubbel bomenraster voor om 
zo voor elke boomsoort de nodige afstand te voorzien.,. Deze logische 
opstelling resulteert in een gevarieerde perceptie van de boomsoorten 
en weerspiegelt de aanwezigheid van de ondergrondse infrastructuur.

06

03

12

09

4m

We hebben getracht door grondige observatie van het plein in zijn huidige staat -van het grootste schaalniveau tot op het 
kleinste detail -een beeld te krijgen van het gebruik, de noden en de mogelijkheden van de Groenplaats. Door de analyse van 
onze observaties werd het ons volstrekt helder dat een plein met een dergelijk  breed spectrum aan functionaliteiten en een 
daarmee samenhangende belasting door gebruik, een integrale robuustheid vereist.

Ondergrond, meubilair, beplanting (soort, groeiplaats en bescherming) en verlichting dienen allen van eenzelfde robuustheid 
en bij voorkeur van een bewezen kwaliteit te zijn. Waarbij het beheer eerder beperkt kan blijven, en niet bestaat uit een 
voortdurend opknappen en herstellen. 

Los van de eisen en aanbevelingen uit de projectdefinitie hebben we heel pragmatisch getracht lessen te trekken uit de gemaakte 
observaties en hebben we basis-ontwerpuitgangspunten geformuleerd die radicaal zouden moeten leiden tot condities die de in 
kaart gebrachte problemen moeten  voorkomen. Deze praktische ontwerpuitgangspunten, die verder geï llustreerd worden zijn: 
- het creëren van optimale condities voor bomen
- een heldere definiëring van functies waaraan een relevante robuustheid wordt gekoppeld
- het aanbrengen van een maximale eenheid (minimaal aantal verschillende elementen /beheer optimaliseren door hernieuwbare 
(standaard) materialen 
- een doordacht, eenvoudig en robuust materiaalgebruik met bewezen, duurzame kwaliteiten.

iii.
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duuRZAAMhEid/ONdERhOud

7cm - ecologische asfalt 

geotextiel
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Ecologische asfalt en betonnen bank

MATERiALEN
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+7.00m

+7.45m

+7.60m

+7.80m

+8.80m

GROENE PLEk

Voor de omranding van de Groene plek 
stellen wij een grens voor in robuuste 
geprefabriceerde beton elementen, 
die op een nauwkeurige manier op de 
specifieke topografie aangepast kunnen 
worden. De Groene plek wordt afgewerkt 
met doorlaatbaar asfalt, dat een betere 
ventilatie en irrigatie van de bomen 
toelaat en de druk van de wortels op de 
vloerafwerking zal beperken.

fONTEiN

Voor de waterpartijen die door de 
bewoners gevraagd worden, zal het 
participatief proces het fonteintype 
verder definiëren, wat gevolgen zal 
hebben op grondafwerking en de 
waterafvoer.  Zo zullen bijvoorbeeld de 
kasseien vervangen moeten worden 
door een afwerking in kalksteen met een 
smalle voegen als er gekozen zou worden 
voor een waterspiegel.

TERRASSEN

Het steenverband, de behandeling en 
grootte van de stenen wordt aangepast 
op basis van de functie van gebieden op 
het plein. Voor terrassen wordt hetzelfde 
materiaal gebruikt, maar in grotere 
formaten (strakkere randen en smallere 
voegen) met een opus steenverband. 
Voor stroken waarop gereden wordt, 
stellen wij kleinere, dikkere straatstenen, 
met dikkere voegen en een zwaardere 
onderfundering voor. Deze lokale 
variaties in het gebruik van eenzelfde 
materiaal laten een uniforme perceptie 
van het plein toe; ze bepalen en/of 
suggereren de mogelijke toe-eigeningen 
en gebruiken van het plein.

Om de voegen in  de onderbouw van 
de goot/waterlijn te beperken, wordt 
dit lineaire element ter hoogte van 
de bestaande drainage op een juiste 
afstand tussen de gevels en het midden 
van het plein voorzien. Omdat de goot/
waterlijn ook de rol van vaste rand en 
uitzettingsvoeg van de grote verharde 
oppervlakken speelt, zal dit op een zeer 
stabiele manier gebouwd worden.

duuRZAAMhEid/ONdERhOud
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BudGETBEhEERSiNG

Zoals bij elke opdracht is de kostprijs 
een belangrijke kritische succesfactor. 
Kostenbeheersing wordt vooral beïnvloed 
door de manier waarop de betrokken 
partijen met risico’s omgaan.
De  hanteren hiervoor de volgende 
uitgangspunten:
-Toepassing van proven technology in 
ontwerp en bouw. processen en concepten 
kunnen wel degelijk vernieuwend zijn 
maar ontstaan op basis van grondige 
analyses en eerder opgedane
ervaringen binnen het ontwerpteam.

Een robuust onderhoudsconcept zal de 
onderhoudskosten van het project binnen 
een langetermijnvisie beheersbaar 
houden. Als algemene strategie wordt 
gekozen om in de eerste
plaats – over zeer lange termijn - 
onderhoudsvrije oplossingen aan te 
brengen, dit door de keuze van materiaal, 
afwerkingsdetails, en het voorzien van 
marges in de detaillering, enz.
Waar onderhoud niettemin onvermijdelijk 
is, zal gekeken worden naar de eenvoud 
van zowel het element zelf als de 
toegankelijkheid, de veiligheid gedurende 
de werken, minder hinder
voor het verkeer, enz.

Maximale ondersteuning van de 
opdrachtgever om te komen tot de 
uitwerking van alle fases van het project 
met zo weinig mogelijk open clausules. 
Open clausules zorgen ervoor dat de
prijs te zeer afhankelijk gemaakt wordt 
van het toeval met een negatieve 
kostenbeïnvloeding rot gevolg.

Minimaliseren van de bouwkosten is de 
meest effectieve weg tot het beheersen 
van de kosten. Voor het projectteam 
betekent dit ‘slim’ ontwerpen, zonder 
te vervallen in doorsneeoplossingen die 
alleen functioneel zijn maar niet mooi. 
Slim ontwerpen betekent dus onder meer:
- werken reduceren waar mogelijk en 
deze zo eenvoudig mogelijk ontwerpen
- alle technieken nauwgezet, eenvoudig 
en evenwichtig ontwerpen (technische 
installaties, enz.)

RAMiNG

De raming van het ontwerp bestaat uit drie delen.

Het eerste deel houdt rekening met het aangegeven budget. Omwille van het veeleisende programma en de complexiteit van 
de context ruwere, minder comfortabele afwerkingsmaterialen en jongere bomen gekozen, om aan het aangekondigde budget 
te kunnen voldoen.
Het tweede deel houdt rekening met de eis van het groene karakter van het plein, alsook de aangrenzende UNESCO perimeter. 
Een meer passende bestrating werd geselecteerd, evenals bomen van een bepaalde maat, die onmiddellijk een groen karakter 
aan het plein zullen geven.
Het laatste deel van het  budget houdt rekening met geï llustreerde opties zoals de vraag van de bewoners naar een fontein, en 
een verdere verbetering van de relatie tussen het plein met de ondergrondse laag van de metro.

duuRZAAMhEid/ONdERhOud
BASISONTWERP (binnen bestaand budget)

Omschrijving der werken Aard Eenheid totaal aantal prijs  TOTAAL
euro euro

Voorbereidende werken 60.000,00
Werfinstallatie, opbreken signalisatie, signalisatieplan (miv tijdelijke signalisatie), as built dossier: 
2,5% van projectkost GP GP 60.000,00

Rooien van vegetatie 11.307,00
Rooien van bomen (verschillende stamomtrekken) VH st 107,00 70,00 7.490,00
Rooien van hagen VH m 12,00 6,00 72,00
Volledig ontstronken van bomen VH st 107,00 35,00 3.745,00
Afbraakwerken verhardingen 97.618,50
Insnijden van asfaltverharding  VH m 294,00 10,00 2.940,00
Opbreken en afvoer van bestrating, miv fundering en onderfundering, gemiddelde diepte 65cm VH m² 13.215,00 7,00 92.505,00
Opbreken en afvoer van kantopsluitingen met fundering en onderfundering VH m² 310,50 7,00 2.173,50
Afbraakwerken straatmeubilair 8.630,00
Opbreken van zitbank VH st 22,00 40,00 880,00
Opbreken van vuilnisbak VH st 10,00 35,00 350,00
Opbreken van boombeugel VH st 107,00 60,00 6.420,00
Opbreken van fietsenstaandaards   VH st 35,00 28,00 980,00
Afbraakwerken bijzondere elementen 26.820,00
Opbreken en afvoer van bovengrondse tramrails VH m 282,00 10,00 2.820,00
Opbreken van bovenleidingen VH st 24,00 750,00 18.000,00
Opbreken van bestaande kiosk VH st 1,00 6.000,00 6.000,00
Afbraakwerken riolering 1.890,00
Opbreken van plaatselijke elementen, straatkolken/trottoirkolken   VH st 43,00 30,00 1.290,00
Opbreken van plaatselijke elementen, putranden/roosterluiken VH st 15,00 40,00 600,00
Grondwerken - uitgravingen 42.579,00
Uitgraving grond VH m³ 2.128,95 5,00 10.644,75
afvoer en verwerken grondoverschotten ondiep grondwerk VH m³ 2.128,95 15,00 31.934,25
Lijnvormige elementen 27.600,00
Trottoirbanden van natuursteen incl fundering en onderfundering VH m 320,00 80,00 27.600,00
Verhardingen 1.064.490,00
Bestrating in kasseien - plein en voetpaden - inclusief onderfundering, fundering en legbed VH m² 9.988,00 80,00 799.040,00
Bestrating in gekleurde, waterdoorlatende asfalt - opgehoogde ruimte "Groene Plek" - inclusief 
onderfundering, fundering en legbed VH m² 1.689,75 80,00 135.180,00
Bestrating in kasseien - tramsporen: kasseien op prefab betonnen drager - inclusief onderfundering, 
fundering en legbed VH m² 617,00 75,00 46.275,00
Bestrating in kasseien - rijweg - inclusief onderfundering, fundering en legbed VH m² 923,00 65,00 59.995,00
Periferische goot gezaagde natuursteentegels - 1m breed incl fundering VH m² 345,00 75,00 24.000,00
Spoorinfrastructuur 154.300,00
Aanleg van tramrails (derde spoor) VH m 130,00 420,00 54.600,00
Aanleg van bovenleidingen, miv ophangstructuur (hergebruik bestaande gevelankers) VH m 130,00 460,00 59.800,00
Inbouw van voorgemonteerde wissel, geleverd door De Lijn VH st 2,00 5.000,00 10.000,00
Aanleg van kabels en detectielussen VH m 130,00 230,00 29.900,00
Groenaanleg 267.378,00
 Samengesteld substraat voor bomen VH m³ 3.404,45 40,00 136.178,00
Groeiplaatsverbetering bomen (2e maaiveld)     VH m² 144,00 75,00 10.800,00
Groeiplaatsverbetering bomen (verankering, irrigatie,..) VH st 86,00 150,00 12.900,00
planten van Bomen VH st 86,00 1.250,00 107.500,00
Riolering 101.187,50
Afwateringskolken incl buizen en aansluiting VH st 30,00 1.000,00 30.000,00
Dichting, wortelfolie, drainagelaag VH m² 867,75 50,00 43.387,50
Drainagesleuf VH m 190,00 100,00 19.000,00
Controleputje om de 50m VH st 4,00 200,00 800,00
Aansluiting op de riolering (8 tal stuks aan 1000€/stuk) PM st 8,00 1.000,00 8.000,00
Bovengrondse constructies (rand opening ipv bestaande kiosk) 10.884,75
Keerwand in beton VH m² 17,08 400,00 6.831,00
Verbinding met bestaande structuur VH m² 17,08 50,00 853,88
Afwerking VH m² 91,43 35,00 3.199,88
Meubilair 81.850,00
Zitbank in geprefabriceerd beton (verschillende vormen en lengten) VH m 49 300,00 14.700,00
Zitbank in staal - catalogus Stad Antwerpen VH st 15,00 800,00 12.000,00
Fietsstallingen VH st 48,00 250,00 12.000,00
Blindegeleiding/markeringsnagels VH st 100,00 14,00 1.400,00
Papierkorven VH st 10,00 1.350,00 13.500,00
Boombeschermbeugel VH st 16,00 250,00 4.000,00
Leveren en plaatsen van anti-parkeerpalen VH st 17,00 250,00 4.250,00
Ondergrondse glascontainer VH st 1,00 20.000,00 20.000,00
Balustrades en handgrepen in staal 15.525,00
Balustrades rond metroput VH m 34,5 450,00 15.525,00
Voorzieningen 15.000,00
Marktkast VH st 2,00 7.500,00 15.000,00

TOTAAL BASISONTWERP (binnen bestaand budget) 1.987.059,75 1.987.059,75

DUURZAAM ONTWERP (bijkomend budget nodig)

Omschrijving der werken Aard Eenheid totaal (m) aantal prijs  TOTAAL
euro euro

Voorbereidende werken 40.000,00
Werfinstallatie, opbreken signalisatie, signalisatieplan (miv tijdelijke signalisatie), as built dossier: 
EXTRA 2% van projectkost GP GP 40.000,00
Verhardingen 632.197,50
Bestrating in kasseien - plein en voetpaden - inclusief onderfundering, fundering en legbed      130 E / 
m² VH m² 9.988,00 50,00 499.400,00
Bestrating in gekleurde, waterdoorlatende asfalt - opgehoogde ruimte "Groene Plek" - inclusief 
onderfundering, fundering en legbed    110 E / m² VH m² 1.689,75 30,00 50.692,50
Bestrating in kasseien - tramsporen: kasseien op prefab betonnen drager - inclusief onderfundering, 
fundering en legbed    110 E / m² VH m² 617,00 35,00 21.595,00
Bestrating in kasseien - rijweg - inclusief onderfundering, fundering en legbed  110 E / m² VH m² 923,00 45,00 41.535,00
Periferische goot gezaagde natuursteentegels - 1m breed incl fundering     130 E / m² VH m² 345,00 55,00 18.975,00
Groenaanleg 86.000,00
bijkomende kost voor planten van Bomen maat 50-60   2250 E / st VH st 86,00 1.000,00 86.000,00
BIJKOMENDE BOUWKOST VOOR DE REALISATIE VAN EEN DUURZAAM ONTWERP 758.197,50 758.197,50

TOTAAL DUURZAAM ONTWERP (bijkomend budget nodig) 2.745.257,25

DUURZAAM ONTWERP MET GEILLUSTREERDE OPTIES
Omschrijving der werken Aard Eenheid totaal (m) aantal prijs  TOTAAL

euro euro

Fonteinen 49.500,00
Spuwers rond sokkel standbeeld Rubens VH st 1,00 47.000,00 47.000,00
Drinkwaterfontein GP GP 1,00 2.500,00 2.500,00
Ingrepen bestaande ondergrondse constructies (in overleg met De Lijn) 495.000,00
Plaatsing roltrap VH st 1,00 250.000,00 250.000,00
Plaatsing twee trappen VH st 2,00 45.000,00 90.000,00
Plaatsing lift (wordt met De Lijn onderhandeld)   PM st 1,00 50.000,00 50.000,00
Luifel boven vloerplaatopening GP GP 1,00 80.000,00 80.000,00
Opbreken bestaande trap en roltrappen GP GP 1,00 25.000,00 25.000,00
Verlichting (budget Eandis) 481,90 481,90
Lazerspot VH st 3,00 opg.
Lantaarn VH st 21,00 opg.
Gevelverlicthing VH st 21,00 opg.
BIJKOMENDE BOUWKOST VOOR DE REALISATIE VAN EEN DUURZAAM ONTWERP 544.981,90 544.981,90

TOTAAL DUURZAAM ONTWERP MET GEILLUSTREERDE OPTIES 3.290.239,15
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TERRASSEN

Met de talrijke horecazaken op het plein kunnen wij 
overwegen om de activiteiten van deze zaken uit te 
breiden, zodat er optimaal genoten kan worden vande 
grote zonnige ruimten die de Groenplaats biedt. Een 
streng beleid voor de organisatie van de bezetting 
van de ruimte en esthetische eenheid van het type van 
meubilair is nodig om die uitbreidingen met respect 
voor deze plek te organiseren. Windschermen en vast 
meubilair zou naast de gevels toegestaan kunnen 
worden. Door het verwijderen van de tramlus en van 
alle objecten die de continuïteit tussen de gevels en 
het centrum van de Groenplaats verstoren, ontstaat 
de mogelijkheid om eilandterrassen - die voor het 
plein een aanwinst zullen zijn qua levendigheid en  
pleinbeleving – te realiseren.

MOBiLiTEiT

Het mobiliteitsknooppunt zal minder ruimte innemen 
door eenrichtingsverkeer in te voeren op de rijweg en 
de eindhalte van de bus te verplaatsen. Doorde Groene 
plek dicht bij de bestaande tramsporen te realiseren, 
kan een (beperkte) tramlus voorzien worden zonder 
het gebruik van het plein in het gedrang te brengen. 
Hetzelfde geldt voor het toeristisch treintje.

cONcERT

Een groot podium kan voorzien worden, met de 
Kathedraal als achtergrond. Hierdoor kunnen 
toeschouwers vanaf de terrassen en ook vanuit de 
hoger gelegen Groene plek van het concert genieten.

bestaande toestand

bestaande toestand

bestaande toestand

project

project

project

PROGRAMMA
De programmatie van de Groenplaats is een essentieel punt voor een goed beheer en de duurzaamheid van het plein. De 
chaotische toestand en de huidige gebruiksintensiteit hebben ernstige schade toegebracht aan de integriteit van het vorige 
project. Wij vinden het belangrijk om de huidige functie van het plein te bevestigen en verder te ontwikkelen, zodat het plein in 
de toekomst ook gebruikt kan worden voor andere evenementen . In dit opzicht is het wel belangrijk om duidelijk vast te stellen 
welke activiteiten/evenementen toegelaten zijn op het plein, rekening houdend met de fysieke capaciteit van de ruimte en de 
invloedperimeter van het Unesco patrimonium.

iv.
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PROGRAMMA
hET BOLLEkESfEEST

De festiviteiten van het Bollekesfeest worden omringd 
door de terrassen en zo spreidt het stadsfestival zich 
uit tot binnen in de cafés. Voor de muziekoptredens 
genieten bezoekers van dezelfde voordelen als bij 
een concert. Dankzij de concentratie van bomen ten 
zuiden van het plein kan een grotere, demonteerbare 
structuur voorzien worden.

kERSTMARkT

Zoals alle andere evenementen krijgt de kerstmarkt 
meer ruimte. Door de opstelling van kramen rond het 
standbeeld van Rubens, naast de Groene plek, waarin 
andere kramen geïnstalleerd kunnen worden. Zo 
ontstaat een doorlopend parcours van het multimodale 
knooppunt tot de Grote Markt, de Suikerrui en verder…

BLOEMENMARkT

De notie van een specifiek ‘groen’ gebruik, zoals dat 
van een bloemenmarkt op de Groenplaats speelde 
al een rol tijdens het ontwerpproces, toen  duidelijk 
werd dat de stad Antwerpen haar plannen ontvouwde 
voor een intensivering van het gebruik van de 
Groenplaats als bloemenmarkt. Inhoudelijk zowel 
als ruimtelijk sluiten wij graag bij deze ontwikkeling 
aan; we scheppen gestructureerde ruimte en zien de 
functie van bloemenmarkt als een integraal onderdeel 
van de Groenplaats als ‘groene’ ruimte, waarbij 
zowel de historische als de actuele identiteit op 
heel vanzelfsprekende wijze wordt gecontinueerd en 
versterkt.

bestaande toestand

bestaande toestand

bestaande toestand
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project
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NOTA’S


