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01 | Intro & Synthese

GLOBALE VISIE
De site rond het Steen vindt zijn aantrekkingskracht in de iconische getuige 
van de ‘oude burcht’, in de uitnodigende stedelijke ruimte van het Steenplein, 
in de aantrekkingskracht van de brede rivier, in de wandeling langs de Schelde, 
in de hangars, de 19de eeuwse restanten van de havenactiviteit, in de tot op 
heden verborgen historische gelaagdheid, en in de onmiddellijke nabijheid 
van de historische stad. Deze componenten vormen de structurele drager 
van de site.

In ons voorstel van globale visie zullen we deze componenten, met name 
het Steen, de historische gelaagdheid van de site en het water centraal 
stellen. Passieve en actieve beleving van het Steen, het Steenplein, het 
stadslandschap met archeologische site, het water met wijds uitzicht over 
het Scheldelandschap en de historische binnenstad zelf, staan voorop. 
Een verhaal van onthaal en ontmoeten. Het Steen, de historische en 
archeologische site vormen een ontmoeting met de geschiedenis van de stad 
en een uitnodiging tot verkenning van de stad. Het Steen is deel van het 
stadssilhouet en beeldbepalend ankerelement in het Scheldelandschap. Het 
is een aanknopingspunt zowel vanuit de stad, als vanuit de Schelde. Water, 
architectuur en infrastructuur zullen elkaar versterken en ondersteunen.

HET STEEN
Het behoud van Het Steen, met het ontwerp voor een toeristisch onthaal 
en cruiseterminal, moet zich inschrijven in de evolutie van de stad, waarbij 
de waarden die we vandaag herkennen in deze historische relicten worden 
onderkend en versterkt. Het Steen is immer onlosmakend verbonden met 
de oorsprong van de stad en zijn historische binnenstad. Als hedendaags 
bezoekerscentrum in een historisch kader, zal het ontwerp zich baseren op 
de stedelijke en cultuurhistorische betekenis van de site. De relatie met de 
Schelde, zijn stedelijk landschap en maritieme betekenis moeten immers 
onderdeel blijven uitmaken van de kenmerkende kwaliteiten van het gebied 
en het momument. We zullen daarom er zorgvuldig over waken de aanwezige 
sporen niet te wissen.  

Het ontwerp voor Het Steen zal op een intelligente manier omgaan en leren 
vanuit de geschiedenis. Het heeft immers een culturele duurzaamheid. Het 
project zal de kwaliteit van het Scheldesilhouet, het binnenstedelijke weefsel 
en Het Steen valoriseren en het begrip ‘duurzaamheid’ een extra dimensie 
geven binnen deze stedelijke ontwikkeling, los van elke andere connotatie. 

TABULA PLENA
In tegenstelling tot het begrip tabula rasa willen we voor de ontwikkeling van 
Het Steen en zijn omliggende, de term tabula plena gebruiken. Stedelijke 
ruimten zijn vol met bestaande gebouwen, artefacten en activiteiten uit 
verschillende tijdsperioden. 
De gelaagde stedelijke context van Het Steen vraagt een simultaan 
ontwikkelingsproces op niveau van architectuur, historische instandhouding 
en stedelijke ontwikkeling. De transformatie van bestaande gebouwen gebeurt 
vanuit conservatie, herwaardering en toekomstgerichte strategie, die nieuwe 
perspectieven en mogelijkheden bieden. Vanuit een gezamenlijk auteurschap 
komen we tot nieuwe architecturale en stedenbouwkundige interventies. Het 
project wil de hergebruik van de site en de restauratie van het historisch 
monument inzetten als instrument voor de regeneratie van openbaar domein, 
architectuur en zijn historische betekenis.

COMPENDIUM OF LAYERS
We lezen de geschiedenis van deze plek als een compendium of historical  
layers.  Het voorstel voor de Globale Visie zal ontstaat vanuit een reeks ‘layers’ 
die inherent verbonden zijn met de geschiedenis van de stad en als basis 
fungeren voor elke nieuwe ontwikkeling. Een superpositie van lagen vanuit 
een geologische benadering geeft ons inzicht in zijn ontstaansgeschiedenis 
en gebruiken we als synthese.  Een synthese tussen het objectieve (de 
historie) en het subjectieve (de herinnering). 

De verschillende lagen, met zijn talrijke betekenisdragers, werken doorheen 
elkaar en zijn reflectie en getuigenis van hun tijd. Zodoende gebruiken we 
het geheugen van deze plek, waarbij er wordt gerefereerd naar de historische 
processen, die zich binnen de stedelijke continuïteit hebben voorgedaan. “De 
stad is de locus van de collectieve herinnering.” Aldo Rossi.

We gaan in het ontwerp behoedzaam om met het geheugen van deze plek. 
We brengen de geschiedenis duidelijker aan het licht en kaderen dit, in 
tegenstelling met de overgeleverde ingreep van eind 19de eeuw, opnieuw 
binnen het stedelijke continuüm. S XII S XVI  Gouden Eeuw S XIX  Napoleon S XX  Moderne tijd



LAYERS & MORFOLOGIE
De hoeksteen van het ontwerp is de stedelijke en cultuurhistorische 
betekenis van de site. De relatie met de Schelde, het stedelijk weefsel en 
de stadsgeschiedenis moeten immers de kenmerkende kwaliteiten van het 
gebied blijven. 
De ruimtelijke en stadslandschappelijke interventies worden ingeschreven 
in de gelaagdheid (compendium of layers) en morfologie van de plek. Deze 
interventies zullen de leesbaarheid van plek en stadslandschap versterken. 
Een leesbaarheid, die ons doet herinneren en begrijpen. 

Het gebruik/ bezit van de plek uit zich door middel van een reeks interventies, 
die gaan van herwaardering van bestaande artefacten en het ontdekken 
van onzichtbare aanwezigheden tot het aanbrengen van accenten met als 
doel: de essentie van de plek versterken vanuit de eigen context. Stad en 
infrastructuren als participant, die een affiniteit en affectie hebben met de 
materie en context zelf.

TOPOGRAFIE met WATERKERING
Gebruikmakend van de traditionele perspectiefstrategieën, gunnen we de 
wandelaar op de waterkering een tocht van ontdekkingen, landmarks en 
zichtlijnen langs de Schelde. De ruimtelijke relatie van transitie tussen de 
Schelde en de site Het Steen wordt versterkt tot een relatie van interferentie 
tussen beide. Als het ware overstijgt de waterkering ruimtelijke zijn eigen 
contouren en brengt het de bezoeker dichter bij de Schelde, het Steenplein  
en de hangars.

De waterkering (met mobiele waterkering) werkt topografisch als een 
lichtglooiend landschap, naast de Schelde, langsheen stedelijke ensembles 
en artefacten. De waterkering is, in tegenstelling met de loopbrug van 
het noorderterras, geen barrière, maar verbindt en verenigt stedelijke 
componenten: enclos, archeologische zone, kranen langs de kade, Céphée, 
cruiseterminal, Het Steen, Steenplein, Flandriagebouw, zuiderterras en 
vlottende kade. Ze doorkruist ze en maakt ze toegankelijk. Zodoende ontstaat 
er een ruimtelijke en visuele dialoog in een transparant en doorwaadbaar 
gebied. Een stedelijke dynamiek langs het historische Scheldelandschap.

DE ONTWIKKELING VAN HET STEENPLEIN
Met een prachtig uitzicht op de Schelde en de binnenstad, is het Steenplein een 
aantrekkelijke bestemming voor de inwoners van Antwerpen. Bij de heraanleg 
van de kaden heeft het Steenplein een duidelijk potentieel als scharnier 
tussen Het Steen met noordelijke promenade, de zuidelijke promenade, de 
Schelde en de binnenstad. Het is tevens het scharnierpunt voor de toegang 
tot de binnenstad. Het ontwerp van 1887 behoudt tot op vandaag zijn kracht. 
Het plein, als infrastructuur, wordt ingericht door de ellipsvormige eiland en 
bijhorende lay-out van bomen. Tegelijk generen de bomen een schaduwrijke 
verblijfsplaats en groene schakel langs de Schelde.

MINERALE ZONE/ARCHEOLOGISCHE SITE
Deze archeologische stadssite wordt publiek toegankelijk gemaakt. De 
archeologische restanten van de Sint-Walburgakerk, de Vierschaer en aarden 
en versteende omwalling worden ruimtelijke gekarderd. Ze documenteren de 
historische stad en vormen archeologische scènes bij de wandeling langs het 
water.  Naast de archeologische ensembles kan een collectie van ‘onroerend’ 
maritiem erfgoed (bv. Cephée , enclos, etc...) een cultuurplatform bieden als 
reflectie van activiteiten op deze plek doorheen de geschiedenis.

INTERVENTIES
Het ontwerp voor de site Het Steen gebruikt de openbare ruimte en zijn 
betekenislagen als drager. De open ruimte verbindt, maakt veel mogelijk en 
legt weinig op. De ingrepen beperken zich bewust tot het zorgvuldig en precies 
vormgeven van de openbare ruimte. Een ruimtelijke dialoog tussen Schelde, 
bestaande gebouwen en nieuwe interventies werken als een coherent 
geheel. De ontwikkeling is niet alleen parallelle langs de Schelde, maar ook 
transversal.

Op gebouwniveau worden de volumes als een coheren geheel op schaal van 
de historische stad en van Het Steen geconcipieerd. De uitbreiding van Het 
Steen vervangt het oude Scheepvaartmuseum. We versterken in het nieuwe 
ontwerp de ensemblewaarde door aan te sluiten bij de historische percelering 
en bouwvolumes. We verhogen de functionele en belevingswaarde door een 
ontwerp op maat te realiseren. Deze bouwkundige interventies vergroten de 
kans op duurzaam succes. Het bestaande Steen wordt immers geactualiseerd 
door het nieuwe bouwvolume. De cruiseterminal is onmiddelijk naast Het 
Steen gesitueerd, het enclos, wordt verplaatst en vormt het zichtpunt aan het 
noordelijk einde van de hangars.
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02 | Globale visie

1. HET STEEN 2. Entree “de Stad”/ historische burchtwand  
3. Bezoekersonthaal  4. Verbruiksruimte met terras  5. Cruiseterminal  
6. Verhoogde promenade met waterkering  7. Kaai  8. Nieuw ponton 

9. STEENPLEIN  10. Nieuwe extentie ellips  11. Flandria Zomerbar  
12. Projectie oude stadsdelen in pavement  13. Oesterbar  14. Vlotbrug  
15. Bestaand ponton  16. Fietspad  17. Voetpad  

18. Oversteekplaats “Suikerrui”  19. Oversteekplaats “Vleeshuis  
20. Oversteekplaats “Minerale zone”  
21. Oversteekplaats “Noorderterras”  22. Van Dyckkaai / Jordaenskaai  

23. MINERALE ZONE - hangars 22-23  24.Céphée  25. Archeologische site 
“Walburgia kerk” zoekzone professor A. Van de Walle 26. Vierschaar  27. 
Besaen huis  28. Archeologische site “Burcht” zoekzone stadsingenieur 
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Wittevronghel 29. Reconstructie oude stadswoning in zitbanken  30. 
Reconstructie oude Affligem refuge in zitbanken  31. Projectie oude stadsdelen 
in pavement  

32. Enclos  33. Noorderterras  34. Lift Noorderterras  
35. Bestaande trappen - verbinding minerale zone met wandelterras 36. 
Nieuwe trappen - verbinding minerale zone met wandelterras

37. Havenhekwerk  38. Sporen en beschermde havenkranen  39. Depot  
40. Velopunt  41. Fietsenstalling  42. Busparking  43. Kiss and ride bussen

Inplantingsplan en doorsnede AA’_schaal 1:650

EEN MIJLPAAL_De ontwikkeling rond het Steen, het loodswezen en het nieuwe  
Droogdokkenpark worden een belangrijke opwaardering van het publieke 
domein langs het noordelijk deel van de Scheldekaai. De site van het Steen 
heeft een uniek karakter door de combinatie van rivier-, stedelijk, historisch en 
stadarcheologisch landschap. Ze onderscheidt zich als een ontmoetingsplek 
op lokaal en bovenlokaal niveau. Ze vormt een begin- en/of eindpunt van 
een promenade langs de Scheldekaai, een aantrekkingspool, een aanzet tot 
herwaardering van de oude binnenstad, een beeldbepalend element in het 
Scheldelandschap en een aanknopingspunt tussen stad en Schelde.

STAD : SCHELDE_De site rond Het Steen is door zijn ligging een 
interessante scharnierplek tussen stad en Schelde. De uitzichten op de 
Antwerpse binnenstad met Vleeshuis, kathedraal, Sint Pauluskerk, Carolus 
Borromeuskerk,..., het uitzicht op  de Schelde en de noordelijk gelegen 
wereldhaven zijn uniek. De ontwikkeling kan deze werelden samenbrengen en 
als poortfunctie werken vanuit de stad naar de Schelde en het havengebied. 
Waar de kaaien voorheen een ruptuur in het stadslandschap waren, kan de 
nieuwe ontwikkeling deze werelden samenbrengen en kan ze vanuit de stad 
als poort werken naar de Schelde en het havengebied.  

SCHELDELANDSCHAP_Het Steen wordt het nieuwe onthaalgebouw, die het 
entree naar de stad kadert. De relocalisatie van de cruiseterminal versterkt 
deze onthaalfunctie. Door de strategische positie van het Steen aan de rand 
van de Scheldebocht wordt het wijds karakter van de Schelde sterk ervaren. 
De fysieke betrokkenheid zal zelfs nog worden versterkt door de aanleg van 
de verschillende aanlegsteigers, waarlangs je de Schelde op zult kunnen 
lopen. De site richt zich dus niet uitsluitend op de historische binnenstad, 
maar eveneens op de Schelde en zijn bijhorend decor van activiteiten. Alleen 
al door zijn ligging is het Steen met zijn nieuwe bezoekerscentrum sterk 
ervaringsgericht.

EEN PORTAAL NAAR DE STAD_Vanuit het noorden fietst men langs het 
Droogdokkenpark via het regionale Scheldefietspad, het dubbel uitzicht 
langsheen de Scheldebocht, de aansluiting tussen stad en haven, het 
loodswezen en het MAS tot aan het Steen, de poort naar de stad. Het is 
een introductie tot de stad langs een unieke landschappelijke en stedelijke 
aanlooproute. Vanaf het Noorderterras vertraagt het ritme, de ruimte onder de 
hangars met talloze artefacten vraagt de aandacht. Ze vormen als het ware 
een voorafgaande introductie op Het Steen. Vanuit het zuiden bereikt men 
al snel het Steenplein. De bestaande helling naar Het Steen nodigt uit om 
Het Steen te verkennen. Steenplein en Steen vanuit het zuiden, de hangars, 
terminal en het Steen vanuit het noorden, nodigen uit om de tocht langs de 
Schelde stop te zetten en de stad in te trekken. Het Steen overstijgt zijn eigen 
contouren en is een duidelijke toegangspoort tot de binnenstad en landmark 
in het Scheldelandschap.

HET STEEN_De positie van het Steen op de route langs de Schelde, het 
prachtig uitzicht over de Schelde en het onmiddellijke contact met de 
binnenstad op deze plaats is reden genoeg om de locatie te bezoeken. Met 
het belevingsparcours, een ontdekkingstocht door Het Steen als hoogte punt, 
zal het een publiekslieveling worden. De nieuwe cruiseterminal wordt aan de 
noordzijde van Het Steen, op een sokkel aansluitend op het wandelpad, onder 
de bestaande hangars voorzien. In de schaduw van het Steen maakt het 
gebruik van de aura en aantrekkingskracht van dit gebouw en de maritieme 
site van stapelplaatsen grenzend hieraan. Het Steenplein oriënteert zich 
op de relatie met de historische binnenstad en met de Schelde. Het is een 
groene schakel. De archeologische zone wil vooral een reflectie zijn van de 
historische betekenis van het projectgebied. Het vroeger stadsweefsel met 
zijn middeleeuwse morfologie van straten is reconstrueerbaar via reeds in 
vorige eeuw gelocaliseerde gebouwen. Funderingen van Sint-Walburgakerk en 
de Vierschaer kunnen eenvoudig en met zekerheid terug vrijgelegd worden. 
Oude straten en gebouwen kunnen getraceerd worden via steenpatronen, 
zitbanklijnen, en dergelijke meer. Samen met hangars, enclos, kranen, 
noorderterras, stadsomwalling en Het Steen vertellen ze het verhaal van 
de geschiedenis van de stad. Als rode draad door de projectzone loopt de 
verhoogde waterkering, een glooiend stenen landschap verbindt en brengt de 
verschillende zones tezamen. 

EEN INTERNATIONALE PROMENADE_Sinds de rechtrekking van de Schelde 
onder Napoleontisch bewind, is het Steen natuurlijk onlosmakelijk verbonden 
met de Schelde en haar rede. Het kreeg in de 19de eeuw een bovenlokale 
betekenis. Dit blijft. Cruiseschepen zullen aan het Steen aanmeren. Het Steen 
blijft deel van de rede en van de dynamiek van de Schelde. Het stedelijke 
silhouet, met Het Steen als historisch element, het Steenplein als uitloper 
van de historische binnenstad, de cruiseterminal en de archeologische site 
vormen de promenade waarop cruiseschepen aanlopen.geschiedenis, mens, 
milieu, natuur, stad en water de sleutelwoorden vormen.



Komende vanuit de historische binnenstad, het entreeportaal naar de Schelde 
is daar!

Men laat de binnenstad achter zich. De levendige Scheldekaai met schepen 
op de achtergrond en Linkeroever in het vizier, maar ook het cultuurhistorische 
erfgoed duikt onmiddellijk in het beeld op. Het Steenplein geeft orientatie: de 
helling naar Het Steen, de verhoogde wandelroute lang Het Steen,  wandelterras 
naar het Zuiderterras en toegang tot het drijvende ponton. Het plein heeft een 
impact op verschillende schaalniveaus, het is verblijfplaats en infrastructuur. 
Er kunnen zowel stedelijke als culturele activiteiten plaatsvinden. De Suikerrui, 
met het profiel van de kathedraal op de achtergrond, maakt het Steenplein de 
scharnier en transitieruimte tussen de historische binnenstad en de Schelde 
rede. Het Steenplein wordt autovrij en is de motor voor het publieke domein 
zoals de voorbije 150 jaar. Immers, het Steenplein was in 1885 de enige 
plek langs de nieuwe rede toegankelijk voor bezoekers. Vandaag wordt het 
publieke karakter extra aangescherpt. 

Het ellipsvormige eiland in het centrum van het plein wordt behouden, het 
wordt zelfs aan beide kopse zijden verlengd en als lay-out voor het bestaande 

bomenpatroon gebruikt. De bestaande bomen worden eveneens behouden en 
nieuwe bomen Linde en/of Olm worden toegevoegd.  Het bladerdek werkt als 
een groene pergola en genereert schaduwrijke zones. Het Flandriapaviljoen 
verschuilt zich onder de bestaande bomen en kan als zomerbar voorzien in 
de noden. De trappen naar de Schelderede, als onderdeel van de waterkering 
7.80m TAW, zijn bepalend voor het functionele invulling van dit plein. Het 
wordt immers verblijfsruimte, gebruiksvoorwerp, meeting point, ... kortom een 
basis voor tal van activiteiten. 

De projectie van de historische gelaagdheid in het ellipsvormige centrum  
genereert een legpatroon voor een pallet van kleinschalig steenmateriaal.  
Verschillende oppervlaktexturen versterken de fysieke gewaarwording en zijn 
de blue print van de  historische structuren.  De perimeter wordt in kasseien 
uitgevoerd, de trappen in uitgewassen beton. Extra zitobjecten, als stenen 
sculpturen, worden voorzien rond de nieuw aan te planten bomen. Tussen de 
bomen worden verlichtingsarmaturen opgehangen en lichten de kruin van de 
bomen aan.

03 | Steenplein
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1. Projectie historische gelaagdheid in kleinschalig steenmateriaal 2. Extentie 
ellips + zitbanken 3. Bestaande Lindebomen en Olmen  4. Nieuwe bomen 
Linde en Olm 5. Flandria zomerbar 6. Verhoogde promenade met waterkering  

7. Ponton  8. Toegang Het Steen - naar wandelpromenade Noorderterras 9. 
Fietspad  10. Oversteek “Vleeshuis” 11. Voetpad  12. Van Dyckkaai

Steenplein_schaal 1:500
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04 | Minerale zone

... of historisch-archeologische site.

Dit gebied vormt een cultuurhistorischplatform voor archeologische 
opgravingen en installaties, een collectie van ‘onroerend’ maritiem erfgoed ( 
enclos, Céphée, oude havenkranen, treinsporen, ....) en  hedendaagse expo, 
kunst- en cultuurevenementen. 
 
Het compendium of historical layers krijgt een fysieke uitwerking onder de 
hangars. De hangars worden gerespecteerd  en we stellen voor om zeer selectief 
licht binnen te brengen. Waardevolle erfgoedelementen vanaf het ontstaan 
van de stad tot op heden zijn getuige van zijn rijke stads- en havenverleden. 
Eveneens kunnen er tijdelijke haven-, kunst- of cultuurinterventies zich tijdelijk 
huisvesten. De rondgang in het belevingsparcours Het Steen geeft een beeld 
van de ontstaansgeschiedenis van de plek, de archeologische site zet deze 
beelden om in realiteit. Als het ware kunnen 1 op 1 historische restanten en 
relicten uit verschillende tijdsperioden worden aanschouwd.

De hangars zijn zowel generiek als generieus en ze bezitten een ruimtelijke 
duurzaamheid, elke stap tussen een maximale flexibiliteit van casco tot 

een specifieke invulling is moeiteloos mogelijk. Door de hangars opnieuw 
hun functie van shelter te geven scherpen we de authenticiteit en de 
cultuurhistorische waarde van deze plek aan. Ze zijn beeldbepalend en 
vormen, ongeacht de invulling, de drager van het publieke continuüm. De 
archeologische opgravingen zijn geen leegte, maar bindend element en motor 
voor activiteiten. 
Een stenen landschap!

Doorheen deze minerale zone, onder het wandelterras loopt de verhoogde 
waterkering (met mobiele waterkering). Het hoogteverschil tussen minerale 
zone en waterkering wordt overbrugd door trappen en hellingen, die eveneens 
als gebruiksobject dienen. De waterkering leidt ons langs het water, geeft een 
indrukwekkend zicht over de Schelde en brengt het transversale profiel van 
de rijweg kaai tot Scheldehorizon in beeld. Trappen verbinden de waterkering 
met de bovengelegen wandelterras. Zodoende ontstaat er ook vanaf deze 
routing  een maximale toegankelijkheid. Tevens stellen we voor de lift nabij het  
Noorderterras te integreren in de routing zodat het wandelterras gemakkelijk 
toegankelijk wordt voor mindervaliden.
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1. Hangars 22-23  2. Projectie historische gelaagdheid in kleinschalig 
steenmateriaal 3. Archeologische site “aarden omwalling” zoekzone 
stadsingenieur Wittevronghel  4. Reconstructie oude stadswoning in zitbanken  
5. Reconstructie oude Affligem refuge in zitbanken  

6. Verhoogde promenade met waterkering  7. Nieuwe trappen - verbinding 
minerale zone met wandelterras  8. Kaai 9. Nieuw ponton  10. Depot  11. 
Kranen en sporen  12. Havenhekwerk  13. Fietspad  14. Jordaenskaai  15. 
voetpad

Minerale Zone_schaal 1:500
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05 | Het Steen: een evolutie

... - 1887 HET STEEN ALS EEN DEEL VAN DE STADSOMWALLING 
De vroegste historische vermeldingen van de stad dateren uit de 7de eeuw 
met de bekeringspogingen van Amandus en Eligius. Historische vermeldingen 
in de 8ste eeuw situeren een lokale kerk in handen van het geslacht rond 
Karel De Grote. Hieruit wordt afgeleid dat Antwerpen in de 8ste eeuw 
vermoedelijk een centraal hof was voor het beheer van artisanale activiteiten, 
administratie, landbouw en muntslag. In 836 wordt Antwerpen door de 
Noormannen gebrandschat. Nieuwe vermeldingen in de historische bronnen 
situeren een Antwerpse kern einde van de 9de eeuw, met versterking in de 
10de eeuw. 

De stadsmuur, vermoedelijk opgericht in de 13de eeuw, is de oudste zichtbare 
getuige van deze stadskern. De stad ontwikkelde zich binnen deze ommuring 
langs Burchtplein, Zakstraat, Mattestraat en Steenstraat, met centraal de 
Sint-Walburgakerk. Opmetingen van de stadsmuur door architect Ferdinand 
Truyman in 1883-84, registratie van de aarden omwalling aan de Jordaenskaai 
door stadsingenieur Wittevronghel en opgravingen van professor A. Van de 
Walle documenteren deze middeleeuwse stad. Antwerpen kende vervolgens 
verschillende uitbreidingen (1250, 1291, 1314, 1342, 1561, 1860, 1869).

EEN BOUWARCHEOLOGISCHE LEZING VAN HET STEEN
Een lagere stads- en verdedingsmuur en een aula als residentie voor de 
markgraaf uit de 13de eeuw worden in de 14de eeuw hoger uitgebouwd en in 
de 16de eeuw met uitbreiding in huis De Mol uitgebouwd tot arresthuis. In de 
19de eeuw wordt deze strafinstelling herbestemd tot oudheidkundig museum 
met de aanbouw van een nieuwe, eclectische museumvleugel en ten slotte in de 
20ste eeuw opnieuw herbestemd tot Scheepvaartmuseum. Elke bouwperiode 
is bouwarcheologisch terug te vinden, zowel in ruimten (morfologisch), als in 
bouwmaterialen en uitvoeringstechnieken (materieel).

De eerste stadsmuur uit de 13de eeuw is uitgevoerd in Doornikse steen, 
bewerkt met puntbeitel. Bouwarcheologische restanten in de onderbouw van 
de huidige omwalling zijn kruisvormige steunberen met trompen, kantelen, 
ramen van een voormalige aula, Philippijnse schietgaten met scherpe afzaat, 
latrine-uitgang in de trompen en sporen van de oudste weergang. 
Bij de 14de-eeuwse herstelwerken, met verhoging van de weergang en het 
aanbrengen van spadevormige schietgaten, en bij de functiewijziging tot 
arresthuis  in 1520 met inlijving van het huis De Mol en verdere verhoging van 
de stadsmuur, werden Brusseliaanse en Lediaanse kalkzandsteen toegepast, 
ook herkenbaar aan de regelmatige, ruwe randslag en een verticaal met de 
steenbijl bekapt middenveld. 
Bij de uitbreiding van het arresthuis, werd het gebouw functioneel 
gereorganiseerd rond twee 16de-eeuwse trappen en werd  het onder kap 
gebracht. De daken en trapgevels, hoewel grondig gerestaureerd in de 19de 
eeuw zijn 16de-eeuws. 
De 16de-eeuwse bouwfase is ook duidelijk herkenbaar in de morfologie van 
huis De Mol,  en in de afwerking, bij herinrichting tot gemene steen, van de 
aula’s en kapel, o.a. de laatgotische gewelven in de raadzalen, de vloeren in 
Vinalmont, het houten spitstongewelf in de kapel en 16de-eeuwse binnendeur. 

In 1862, met de herbestemming tot Oudheidkundig museum, werden 
de gevels en het interieur gemonumentaliseerd met o.a. de inbreng van 
laatgotische vensters in de 16de-eeuwse aula’s en het aanbrengen van 16de-
eeuwse hergebruikrenaissanceschouwen in huis De Mol.

1887 HET STEEN ALS EEN AUTONOOM GEBOUW_ Oudheidkundig museum.
Onder de druk van de toenemende havenactiviteit werd tussen 1880 en 
1882 de Scheldekaaien rechtgetrokken, wat resulteerde in een kaalslag rond 
het Steen en binnen het terrein van de oudste stadsomwalling. Het nieuwe 
Scheldeaanzicht van de oude stad werd een stedelijk ensemble met het 
centrale Steenplein, het Steen en een noordelijke en zuidelijk wandelterras. 
De stad plooide zich terug achter de kaden. 

Sindsdien wordt het Steen ervaren als een alleenstaand object. Het vormt 
de noordelijke grens van de publieke ruimte van het Steenplein. Een brug 
leidt naar het Steen, vervolgens leidt een brug, hoog boven de vroegere 
havenactiviteit, weg van het Steen. Het gebouw wordt als het ware 
gesacraliseerd. Enkel mits voorkennis van de middeleeuwse stadskern, of 
mits  een denkoefening waarbij je de burchtmuur van het Steen verbindt met 
de  restanten van de burchtmuur aan het Vleeshuis, onderken je het Steen als 
deel van de burchtmuur en van de stad.

In 1887 werd het Steen ingericht als oudheidkundig museum.  De nieuwe 
museumvleugel van 1887 in eclectische stijl sluit aan bij de romantisch 
verfraaiende benadering van het monument.



1952-2016_HET SCHEEPVAARTMUSEUM
In 1952 wordt het Steen herbestemd tot scheepvaartmuseum. Een 
nieuwe museumvleugel verving  voor het grootste deel de neorenaissance-
uitbreiding van 1887. Van de late 19de eeuw blijven enkel de boekentoren 
en aansluitend gevelfragment bewaard. De renovatie was hoofdzakelijk 
georiënteerd op de realisatie van een nieuw bouwprogramma, met name het 
Scheepvaartmuseum. De gebouwaankleding van de representatieve ruimten 
van gelijkvloers en verdieping in het historische Steen van einde 19de eeuw 
werd behouden.

EVALUATIE: HET STEEN VANDAAG
De restanten van stadspoort en stadsmuur zijn unieke relicten van een 
middeleeuwse stedelijke versterking en behoren met het restant van de 
stadsmuur aan het Vleeshuis tot de oudste relicten van de stad.
Het burchtdeel met gemene steen, trap, zuidvleugel, inkom en kapel heeft 
zoals hoger aangegeven zijn 16de-eeuws karakter grotendeels behouden. 
Zuidelijke en westelijk vleugel werden toen ingericht als gemene steen (of 
logement voor minder begoeden), noordelijke vleugel (of het huis De Mol) 
als logement van rijkere burgers en in het oosten poortersvertrek met op de 
verdieping kapel.  

 

Gelijkvloers en verdieping van het huis De Mol hebben het voorkomen van 
het 19de-eeuws collectiemuseum: strak pleisterwerk met uitgespaarde 
natuurstenen raam- en deuromlijstingen, donker vernist schrijnwerk en glas-

in-loodinvullingen met wit, geel, groen en roos gekleurde kalibers, statige 
herbruikschouwmantels, haarden met wandversiering met Delftse tegels, 
donker vernist of geboend binnenschrijnwerk, houten vloeren, tegelvloeren 
en natuursteenvloeren. Enkel de collectie ontbreekt als het ware. De 19de 
eeuw lezen we ook af in de gevels : reconstructie van gotische ramen in 
raadzalen en kapel, trapgevel van huis De Mol. De baksteenpresentatie en 
strak pleisterwerk in oude raadzalen is eveneens 19de eeuws .

De in oorsprong 16de-eeuwse verbindingstrap in huis De Mol werd vermoedelijk 
in 1952 ontpleisterd en met cement opgevoegd. De zolders van het huis 
De Mol werden toen ook naar de geest van de tijd aangekleed : zichtbare 
presentatie van metselwerk, prominente presentatie van het dakgebinte, 
gordingen en dakkepers, en roodbruine keramische tegelvloeren met bredere 
cementvoeg. 

De gewelfde kelders onder het Steen en huis De Mol werden eveneens naar 
inzichten van 1952 ingericht: keramische tegels (20 x 20 cm) met brede voeg, 
zichtbaar metselwerk met cementvoeg, al dan niet overschilderd, nieuwe 
massangis lintelen, een ‘klassieke’ rail met spots met hoog verlichtingsniveau. 
Beplankte deuren zijn een vage historische verwijzing naar een traditionele 
opgeklampte deur.

2016-... _CONCLUSIE
Om onderbouwde keuzes te kunnen maken werd een bouwhistorische en - 
archeologische analyse gemaakt. In het hoofdstuk restaurantieconcept zullen 
we verder ingaan op de beoordeling van de historische waarde van Het Steen.

In hoofzaak kunnen we stellen dat we teruggaan naar 1887 en het gebouw 
uit deze periode maximaal restaureren en conserveren. De laatste historische 
belangrijke ingreep in Het Steen situeert zich in 1887. Eind 19de eeuw bij de 
rechttrekking van de kaaien, krijgt Het Steen immers zijn status van solitaire 
burcht aan de Schelde en wordt eeuwen geschiedenis gewist. De herinrichting 
en nieuwbouwvleugel van 1952 is een modeste ingreep met beperkte 
architecturale kwaliteit. Terecht wordt in de aangeleverde voorstudie enkel 
een stedelijk ensemblewaarde toegekend aan deze nieuwbouwvleugel. 
Vandaag overstijgt de opdracht van Het Steen het niveau van architecturale 
engineering aan het object. Met de verhoging van de kaaimuren, wordt over 
kilometers Scheldekaaien een nieuwe grote stedenbouwkundige ingreep 
gepland en gerealiseerd. De ingreep aan Het Steen dient zich bijgevolg ook in 
een globale visie in te schrijven.

Met het project beogen we dan ook twee hoofddoelstellingen:

1.een minutieuze conservatie van een millenniumoud gebouw dat ‘als pars 
pro toto’ de historische stad belichaamt,
2.het inpassen van dit uitzonderlijk historisch artefact in een nieuwe 
stedenbouwkundige context,

Het streven naar duurzaamheid hierbij is een vanzelfsprekendheid:
ruimtelijk behouden we het stedelijk ensemble, waarbij we verwijzen naar de 
historisch stedelijke percelering. We menen dat dit, in vergelijking met de de 
‘neostijlaankleding van een betonskelet’ van het scheepvaartmuseum, een 
correctere hedendaagse vertaling is van het beeld van de oude stad.
Binnen deze randvoorwaarden van architectuur, stedenbouw en 
monumentenzorg, streven we naar een laag energieverbruik door optimalisatie 
van de gebouwschil en installatie.
We behouden het monument Het Steen, doch nemen de oneigen ingrepen 
van 1952 en de tweede helft van de 20ste eeuw weg. We verduurzamen de 
historische betekenis en gaan duurzaam om met het historisch materiaal met 
een uiterst respect voor authenticiteit. 
Met deze vervangingsnieuwbouw willen zelfs sterker inzetten op de perceptie 
van Het Steen als ensemble. We bieden gebruiker en bezoeker een aangename 
omgeving.
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VAN INCEPTIE NAAR CONCEPTIE (ontwikkelingsproces)
HET STEEN
Het voorstel ontleent vanuit de ontstaansgeschiedenis en de ruimtelijke 
evolutie van Het Steen zijn conceptuele opzet.

Teruggaand naar 1887. We gebruiken de plannen voor de uitbreiding en 
tranformatie van Het Steen naar Oudheidkundig Museum als onderlegger. 
Voor de realisatie van het museum werd aan Het Steen een bijkomende beuk 
toegevoegd en een hellend vlak voorzien. De verbouwingen geschiedde in 
twee hoofdrichtingen: de uitbreiding van Het Steen gebeurde in de heersende 
plan lay-out, het hellend vlak werd haaks op het wandelterras gebouwd en ten 
opzichte van hoofdrichting van Het Steen geroteerd. 

Het voorstel voor de uitbreiding van Het Steen maakt gebruik van deze twee 
assen. Door middel van twee geschakelde bouwvolumes wordt een ruimtelijke 
verbinding tussen beide bouwdelen gerealiseerd. Deze bouwvolumes krijgen 
tegelijk een verticale vertaling in opstand en vormen het gevelbeeld. Het 
nieuwe volume vormt een elegant en verticaal silhouet in associatie met de 
boekentoren en andere verticale geveldelen en -elementen. De uitbreiding 
gebeurt in harmonie en krijgt een hoge ensemblewaarde aangemeten.

Het voorstel versterkt Het Steen als autonoom gebouw. De relatie met 
de Schelde en de noordelijk gelegen stad worden door deze uitbreiding 
bekrachtigd en verbijzonderd. De nieuwe toevoeging zal ondersteunend zijn 
aan Het Steen en zelfs de erfgoedwaarde ervan versterken. Een bijzondere 
uitbreiding zorgt voor ensemblewaarde en representativiteit. 

Op het maaiveld langs de Jordaenskaai, in het perspectief van het Vleeshuis, 
wordt een sparing in de plint tussen de eerste hoektoren en deboekentoren 
gemaakt. Een subtiel entree-ensemble in de plint van het gebouw maakt de 
relatie met de stad.



CRUISETERMINAL
Onmiddellijk aan de noordzijde van het nieuwe bezoekersonthaal van Het 
Steen krijgen de hangars over twee traveeën een nieuwe invulling, namelijk de 
cruiseterminal. De cruisterminal wordt op een plateau als extentie achter de 
waterkering geplaatst. De hangars zijn niet enkel shelter voor de cruisterminal, 
eveneens wordt de rondgang door dezelfde dakstructuur beschermd. 

Zowel in plattegrond als in doorsnede zal de cruisterminal zich inschrijven in 
het kolomgrid van de bestaande hangars.  De dakvorm wordt overgenomen 
en volumetrisch bestaat de opbouw uit twee balkvormige hallen. De structuur 
van de hallen wordt gevormd door een lichte spantstructuur en over de 
volledige diepte van het volume herhaald. Het repetitieve karakter genereert 
onmiddellijk een architectuurexpressie voor  interieur en exterieur.  De kopse 
gevels worden maximaal transparant en maken het doorzicht van stad naar 
Schelde mogelijk. 

Conceptueel maken we een knipoog naar een kunstinterventie van Luc 
Deleu. Een bouwkraan wordt horizontaal in de Montevideo pakhuizen gelegd.  
De schaal en het perspectief van de bouwkraan, horizontaal in plaats van 
verticaal en in een gebouwde context, maakt deze interventie bijzonder. De 
lichte structuur associeert eveneens naar het maritieme, industriele karakter 
van de locatie.  In relatie tot Het Steen wordt er een interessante dualiteit 
gemaakt, lichtheid vs zwaarte.

De nieuwbouw voor Het Steen en de cruiseterminal zijn in hun respectievelijke 
architectuurexpressie duidelijk twee verschillende gebouwen. Echter beide 
legitimeren zichzelf aan hun architecturale context.  Het Steen en de hangars.  
Beide zijn onderschikt aan hun basis, maar zijn injectie voor het bestaande.
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Het Steen als autonoom gebouw
Wanneer men de lay-out van de middeleeuwse stadskern gebruikt en de 
burchtmuur van Het Steen verbindt met de restanten van de burchtmuur aan 
het Vleeshuis, ontdekt men dat het Steen als hoeksteen van de burchtmuur 
van de middeleeuwse stad was geconcipïeerd. Bij de rechttrekking van de 
Scheldekaaien werd de oude stad rond Het Steen kaalgeslagen. Voor de 
realisatie van het oudheidkundig museum in 1887 werden de wachtgevels 
vervolledigd met een nieuwe museumvleugel. Sindsdien wordt Het Steen 
ervaren als een alleenstaand object. 
In deze gedacht wordt het voorstel ontwikkeld. Voor het eerst in zijn 
geschiedenis zullen we kunnen spreken over een vrijstaand, alzijdig gebouw. 
Het Steen is niet alleen een noordelijke begrenzing voor het Steenplein, maar 
wil stedenbouwkundig ook een antwoord bieden aan het noordelijk gedeelte 
van de kaai en het bijhorende stadsweefsel. Eveneens zal de toegankelijkheid 
en doorwaadbaarheid rondom het gebouw verbeteren.

Twee entiteiten, een maximale relatie.
Het voorstel maakt een opsplitsing tussen Het Steen en de cruiseterminal. 
In Het Steen wordt het bezoekerscentrum en het belevingsparcours 
ondergebracht, de cruiseterminal wordt onder de bestaande hangars in 
associatie met de Schelde en zijn maritieme context  geplaatst. De functionele 
organisatie van elk volume is autonoom, maar past uiteraard ook in het groter 
geheel. De opsplitsing verleent autonomie en identiteit, maar genereert vooral 
logica en eenvoud in plan en organisatie. Rondom de gebouwen blijft een 
maximaal aan open ruimte behouden en laat een voldoende vrijheid voor 
gebruik toe. 

Zowel het bezoekerscentrum als de cruiseterminal worden op straatniveau 
georganiseerd, waardoor een eenvoudige en heldere toegankelijkheid, maar 
ook een duidelijke leesbaarheid kan worden gegarandeerd. Deze gelijkvloerse 
organisatie zorgt ervoor dat tussen beide eveneens een maximale 
gebruiksrelatie ontstaat. Hierdoor wordt het bezoekerscentrum zowel voor 
passagiers, toeristen en bezoekers van Het Steen het startpunt voor excursies 
en andere (stads)bezoeken en bezienswaardigheden.

Een netwerk van flows.
De heropwaardering van de site zet ook in op doorwaadbaarheid en 
leesbaarheid van het openbaar domein. In de langse richting, de promenande 
en waterkering parallel langs de Schelde, maar ook in transversaal gebruik 
tussen historische binnenstad en Schelde. Evenzeer wordt het gebruik en 
flows rond de gebouwen benadrukt en aangescherpt.
De passage langs de Scheldekaai met waterkering is onderdeel van een 
macro structuur/gebruik langs de Schelde. In deze routing zijn het Steen en 
de cruiseterminal eerder aanvullende objecten dan dissonant. Het parcours 
loopt eveneens doorheen Het Steen en rondom de cruiseterminal. Het entree 
van het bezoekerscentrum en de cruiseterminal langs de kant van de Schelde 
worden maximaal in deze route opgenomen.  Beide worden aantrekkingspool 
in dit parcours. In de dwarse richting wordt naar een maximale transparantie 
en gebruik gestreeft, zowel in gebruik van de openbare ruimte als in perceptie 
van gebouwen. Kortom, de connectie tussen historische binnenstad en 
Schelde worden door deze interventies aangescherpt.

Gebouwen_schaal 1:650
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PROGRAMMA VAN EISEN
Het programma van eisen wordt in 3 hoofdentiteiten opgesplitst. De 
cruiseterminal wordt separaat van Het Steen onder de bestaande hangars 
geplaatst. Het bezoekersonthaal komt in de twee eerste bouwlagen van de 
vervangingsnieuwbouw en wordt gemakkelijk toegankelijk vanop het maaiveld, 
zowel langs de zijde van de stad en de Schelde. De derde component, de ruimten 
voor het belevingsparcours, worden hoofdzakelijk in het oorspronkelijke Steen 
(voor de invulling als Oudheidkundig museum 1887) en in de 2 bovenste 
bouwlagen van de nieuwe uitbreiding aan de noordzijde voorzien.

Berzoekersonthaal 
Het bezoekersonthaal is de motor van en voor de 3 verschillende 
entiteiten. Gastvrijheid, visitor management en informatiedienstverlening 
zijn kernbegrippen die het functionele gebruik van het bezoekersonthaal 
definieren. Echter de functie is grensoverscheidend. Het wil het toeristische 
aanbod kenbaar maken, het start en eindpunt van het belevingsparcours zijn 
en alvast een warm en welkom entreeportaal zijn voor de stad Antwerpen.
De gastvrijheid wordt door de goede toegankelijkheid en bereikbaar vanaf 
het maaiveld en langs verschillende kanten van het gebouw benadrukt. Het 
visitor management wordt door een duidelijk front en back office structuur 
aangescherpt. Tezamen met de informatiedienstverlening is de organisatie 
van het onthaal overzichtelijk en eenvoudig. De infobalie, de lounge, 
inforuimte met stadswinkel, de verbruiksruimte met terras, het verkooploket/ 
ticketverkoop uit eigen aanbod, verkooppunten voor toeristische partners 
en/of ticketautomaten, verzamelpunt voor bezoekers, toiletten, het begin- en 
eindpunt van het belevingsparcours en een ruimte met 4 flexplekken bevinden 
zich allen op maaiveldniveau. Een heldere zonering en leesbaarheid geeft een 
onmiddellijk overzicht en is gebruikvriendelijk. De multifunctionele ontvangst- 
en vergaderruimte met wisselende capaciteit, ruimte voor 6 flexplekken met 
bijkomende personeelskeuken, -lounge en -santairen zijn op de verdieping 
voorzien en in directe relatie met de inforuimte. Tevens hebben ze een 
onafhankelijke personeelsinkom vanop het wandelterras.

Belevingsparcours
Het belevingsparcours met aankomst/vertrek uit het bezoekersonthaal 
verspreidt zich doorheen het oorspronkelijk Steen en huisvest de twee bovenste 
bouwlagen van de nieuwe uitbreiding. In Het Steen gaat men van historische 
kamer naar historische kamer, doorkruist de binnenkoer en maakt een 
crossing link met de niewbouw. De bezoeker kan zijn eigen belevingsparcours 
samenstellen, de routing is een ontdekkingstocht doorheen het gebouw 
waarbij men verschillende stijgpunten kan gebruiken. Elke verdieping van 
het belevingsparcours is maximaal toegankelijk gemaakt en bereikbaar met 
lift. Op het einde van het parcours, letterlijk de laatste kamer ‘experience 
box met multimediale ondersteuning’ zorgt voor de apotheose. Tevens kan 
men genieten van een massaal uitzicht over de Schelde en het noordelijk 
gedeelte van de stad. Hierna kan men onmiddellijk via de nieuwe trap in de 
boekentoren, en een laatste Steenervaring, terug naar de inforuimte gaan.

Cruiseterminal.
De cruiseterminal maakt een eenvoudige flow van passagiers en organisatie 
mogelijk. Er wordt een duidelijk scheiding tussen wachtzone voor passagiers en 
crew en de ondersteunende functies, security ruimte, sanitaire voorzieningen, 
kantoor PFSO, securityzone en ruimte voor scanners, bagage en turnarround 
call faciliteiten gemaakt. Beide functies worden in twee ‘hallen’ ondergebracht. 
Vanuit beide hallen kunnen de passagier aan boord, respectievelijk voor rivier- 
en zee cruises.
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BEZOEKERSCENTRUM | NIV 0

Inforuimte en winkel

Verbruiksruimte + sanitair

Flexplek 4 werkplaatsen

KELDER | NIV -1

Logistiek: economaat, opslagberging

Technische ruimte

BELEVINGSPARCOURS | NIV 0

Niet toegankelijk voor mindervaliden

Toegankelijk 

CRUISE TERMINAL | NIV 0

Wachtruimte + sanitair

Security Zone

Bagagedepot

TECHNIEKEN | NIV 0

Technische ruimte

BEZOEKERSONTHAAL
ENTREE 'DE STAD'

BEZOEKERSONTHAAL
ENTREE 'DE SCHELDE'

BEZOEKERSONTHAAL
ENTREE 'DE SCHELDE'

CRUISETERMINAL
ENTREE

(riviercruise aanloop)

PASSAGIERS
GAAN AAN BOORD
(riviercruise aanloop)

PASSAGIERS
GAAN AAN BOORD
(door security zone)

CRUISETERMINAL
ENTREE

(turn around call)

BAGAGE
(transport naar schip)

ISPS

DROP-OFF

'HET STEEN
TERRAS'

ISPS ZONE



BEZOEKERSCENTRUM | NIV +1

Flexplek 6 werkplaatsen
Vergaderruimtes
Personeelslounge

BELEVINGSPARCOURS | NIV +1

Niet toegankelijk voor mindervaliden

Toegankelijk 

BELEVINGSPARCOURS | NIV +2

Niet toegankelijk voor mindervaliden

Toegankelijk 

BELEVINGSPARCOURS | NIV +3

Niet toegankelijk voor mindervaliden

Toegankelijk 
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BEZOEKERSONTHAAL
Met de nieuwe gelijkvloerse ontsluiting van Het Steen, entree ‘De Stad’, in het 
verlengde van de Vleeshuisstraat en met de verbinding via het entreepaviljoen 
‘De Schelde’ onder het noorderterras, wordt het functioneren van het Steen 
versterkt: het Steen kan via het bezoekersonthaal onmiddellijk vanop de 
kaaien betreden worden. Het nieuwe entree langs de noordoost zijde wordt 
door een sparing in de plint te maken tussen de eerste hoektoren en de 
boekentoren gerealiseerd. Voor 1887 maakte Het Steen immers deel uit van 
de verheven oude stad. De relatie met de stad werd gemaakt op niveau van de 
toegangspoort van Het Steen. Bij de aanleg van de kaaien en de omvorming 
van Het Steen tot Oudheidkundig museum, werd tussen Het Steen en de 
kaaien ten noorden van Het Steen bewust geen functionele relatie aangelegd. 
Het lager niveau, de kaaien onder de loodsen, was enkel toegankelijk 
voor havengebonden activiteiten. Vandaag worden de kaaien vrijgegeven 
en ingericht voor het publiek. Een relatie op het niveau van de kaaien is 
daarom gewenst en zelfs noodzakelijk. Met ander woorden bijna 150 jaar na 
1887 wordt Het Steen terug aan de stad gegeven en ontstaat opnieuw een 
onmiddellijke en nauwere relatie tussen Het Steen en de stad.

Een ruim entree vormt een stadsvestibule, geeft onmiddellijk een blik op de 
12de eeuwse burchtmuur en toegang tot het bezoekersonthaal. Dit onthaal 
heeft in contrast met de lage entreeruimte een sterke ruimtelijke expressie en 
identiteit. Twee dubbel hoge ruimten, als negatief van de balkvormige toren, 
versterkt door een rijke lichtinval, geven de ruimte een theatraal en publiek 
karakter. Een onverwacht ruimtelijke schakel. Vanuit het bezoekersonthaal 
krijg je een uitzicht over de Schelde en de naastgelegen cruiseterminal. 
Kortom: een rijk interieur en een boeiend uitzicht over het exterieur maken 
de architectonische kwaliteit van het bezoekersonthaal. Het beeld ontstaat 
vanzelf.

Het bezoekersonthaal wordt het kloppend hart voor de organisatie van Het 
Steen met belevingsparcours en naastgelegen cruisterminal. Het is het 
begin- en eindpunt van de parcours door Het Steen, maar eveneens het 
entreeportaal naar en identificatiepunt voor de stad. Het bezoekersonthaal is 
niet alleen een wegwijzer voor Het Steen maar eveneens initiatiefnemer voor 
het toerisme in Antwerpen en Vlaanderen.

CRUISETERMINAL
De cruiseterminal wordt aan de noordelijke zijde van Het Steen, onder de 
bestaande hangars op een 80cm hoog plateau geplaatst. Dit plateau sluit 
aan op de waterkering (vaste drempel 7.80 TAW) en vormt als het ware een 
annex. De toegankelijkheid voor de passagiers, komende vanaf het schip, 
wordt hierdoor duidelijk verbeterd. Het entreepaviljoen ‘De Schelde’ verleent 
hen een onmiddellijke toegang tot het bezoekersonthaal in Het Steen. Er 
bestaat immers een maximale ruimte- en gebruiksrelatie tussen Het Steen 
en de cruiseterminal.

De cruiseterminal bestaat uit 2 aaneengeschakelde hallen, opgebouwd uit 
een lichte en demonteerbare stalen spantstructuur. In associatie met de 
bestaande hangars en het maritieme/industriële verleden van de plek zal 
de architectuur, door middel van de tektonische expressie van het gebouw, 
dit verleden terug in beeld brengen. De transparante hallen worden haaks 
op de rede geplaatst. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk dialoog en connectie 
tussen stad en Schelde. De opstelling maakt het mogelijk de Céphée op 
zijn oorspronkelijk ligplaats te behouden. Een eventuele verplaatsing van de 
Céphée geeft de mogelijkheid om de cruiseterminal verder uit te breiden bij 
noodzaak of een directe zichtrelatie met de minerale zone te creëren.  Het 
enclos wordt wel naar de minerale/archeologische zone verplaatst. Dit geeft 
ons de mogelijkheid een zeer efficiente en economische organisatie van de 
cruiseterminal op te zetten. Evenzeer verbetert de ruimtelijke relatie tussen 
Het Steen en de cruiseterminal. De tussenruimte versterkt de transversale 
werking met stad en Schelde en wordt een actief maaiveld voor stedelijk 
gebruik. De verbruikersruimte met buitenterras in het bezoekersonthaal krijgt 
zodoende en dubbel en autonoom gebruik.  

Doorsnede EE’_schaal 1:300
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De ruimtelijke constellatie van Het Steen blijkt als concept uitermate geschikt 
om antwoord te geven op de vraag naar de ruimtelijke precisie die we voor de 
uitbreiding van Het Steen beogen.

Het Steen met zijn nieuwe uitbreiding wordt identificatiepunt voor de stad. 
De uitbreiding, een subtiel, maar zelfbewust gebaar, verwordt een nieuw 
hedendaags ‘Steenensemble’ met de stedenbouwkundige allure van weleer. 
De torenvorm voor de uitbreiding maakt een serie van vloeren mogelijk die 
allemaal met elkaar in verbinding staan. De relatieve maat van elke kamer en 
het specifieke karakter van elke verdieping zorgen ervoor, dat de buitengevel 
en het uitzicht nooit ver weg zijn, overal kan je precies voelen waar je bent. 
De raamkozijnen zijn ofwel tot ver buiten de gevellijn geschoven, ofwel 
diepliggend. De variatie in negge diepte laat een wisselende wanddikte lezen 
en versterkt het raam als object in de wand .

Elke kamer is een op zichzelf staand architectonisch miniatuurwerk en elke 
ruimte verschilt qua afmetingen, materiaal, vorm en licht van de andere 
kamers. De ruimtes zijn op en naast elkaar gestapeld en geschakeld met een 
virtuoos swingend trappenhuis. De wanden worden wit gestuct of met hout 
bekleed. Bij het plafond wordt het beton in het zicht gelaten. De constructie 
is samengesteld uit een groot aantal hoge smalle betonbalken die qua 
afmetingen en proporties aan houten plafondconstructies doen denken, zoals 
we ze terugvinden in het oorspronkelijke Steen. 

De toren rust op een dubbele verdiepingshoge sokkel. De schaal van de sokkel 
verhoudt zich tot het wandelterras, het torentje maakt een associatie met de 
boekentoren en de vroegere vestigingstorentjes van de stad. Het torentje is een 
precieze ontwerpbeslissing, een bekende en begrijpelijke bouwsteen binnen 
het silhouet van Het Steen en zijn ensemble. Bovenop de sokkel, geflankeerd 
door het torentje, wordt langs de kant van de Schelde een dakterras voorzien. 
Niet alleen het raam in de gevelwand, maar ook de buitenruimte maakt het 
uitzicht naar buiten als onderdeel van het belevingsparcours. Het verhaal van 
de stad is immers onlosmakelijke vebonden met het verhaal van de Schelde.

KUNST: PARCOURS & DISCOURS
Als kunstinterventie stellen we voor dat kunst deel zal uitmaken van het 
parcours doorheen het gebouw. Kunst wordt onderdeel van de nieuwbouw van 
Het Steen om interactie en confrontatie te ontwikkelen. Het bezoekerscentrum 
met belevingsparcours verwordt een constellatie van ‘kamers’, een PARCOURS 
stimuleert en activeert gewaarwording en gesprek DISCOURS. 
De kunstinterventie als interactie en ondersteuning van de ruimtelijke beleving 
van het gebouw. Een wandeling door het gebouw wordt als een filmische 
beleving en dialoog tussen kamers. 

De betekenis/ambitie van het kunstwerk willen we omschrijven door middel 
van de schoonheid van het kunstwerk. Als een plek in het vage, opene en 
onbepaalde, die elke vorm openhoudt voor veelvuldige interpretaties. Dingen, 
kunstwerken, die ons raken, bestaan uit veel lagen. Ze bezitten vele, misschien 
oneindig vele betekenislagen, die steeds weer veranderen, afhankelijk van het 
oogpunt van waaruit ze worden bekeken. Het vage dat hier wordt gesteld, 
kan echter enkel bestaan door een zeer precieze en zorgvuldige manier van 
werken om zo de diepte en rijkdom vanuit de dingen zelf te laten spreken. 
Alleen tussen de werkelijkheid van dingen –de werkelijkheid van architectuur 
als vorm, massa en ruimte: haar corpus – en de verbeelding ontvlamt de vonk 
van het kunstwerk.

Gevel FF’_schaal 1:300
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EEN CONSTELLATIE VAN KAMERS
De plattegrond van Het Steen kan als een aaneenschakeling van kamers 
worden gelezen. Als het ware een sequenties van kamers, men gaat van kamer 
naar kamer en vermijdt smalle gangen die de kamers met elkaar verbinden.  
Hierdoor ontstaat een meanderend parcours doorheen het gebouw. Elke 
kamer heeft zijn eigen verhoudingen, atmosfeer, inrichting, materialiteit en 
ruimtelijke kwaliteit. In planorganisatie voor de uitbreiding van Het Steen 
wordt dezelfde logica en lay-out gebruikt. 

TUSSENRUIMTE
In het historisch plan van Het Steen is de verticale cirkulatie ook tussenruimte, 
een connectie tussen twee kamers en twee bouwlagen.  De cirkulatie werkt 
niet alleen in doorsnede maar structureert tegelijk de plattegrond. De 
tussenruimte met trap werkt als een ontdubbelde wand tussen twee kamers. 
Zij maakt de scheiding, maar verbindt evenzeer, verticaal en horizontaal. Voor 
de uitbreiding wordt in het nieuwe volume hetzelfde principe toegepast.  Zone 
met trap en lift werkt als tussenruimte, organiseert en zoneert de plattegrond 
en werkt als stabiliteitskern voor de volledige uitbreiding.

POCHE RUIMTE
De poché in de wanddikte is de dienende restruimte, als het ware het wit naast 
het zwart in de historische bouwtekening. Evenzeer kunnen deze pockets  
werken als intermediair tussen binnen en buiten, met een functionele relatie/ 
uitzicht naar het exterieur. Het belevingsparcours in de nieuwbouw wordt met 
gelijkaardige poché ruimte aangevuld. Solide vs licht, interieur vs exterieur, 
ruimtelijk vs besloten ... enkele dualiteiten die deze bijzondere ruimtelijke 
accenten in het plan kenmerken.

BINNENKOER vs BALKON
Het Steen werd als een annex aan de burchtmuur ontwikkeld.  Door het 
periodiek toevoegen van ‘huizen’ ontstond er bijna vanzelfsprekend een 
binnenkoer. Heden werkt de binnenkoer op gebouwniveau als entreekamer 
en zorgt voor de toevoer van lucht en licht. In de nieuwe uitbreiding zal de 
buitenruimte naar de perimeter worden verplaatst en werkt als balkon op 
niveau van de stad.  Ze geven de gebruiker uitzicht over stad en Schelde, en 
betrekken de context bij de beleving van het gebouw.

Doorsnede GG’_schaal 1:300

Doorsnede HH’_schaal 1:300
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‘The Antwerp experience: Verleden, heden en toekomst van een bruisende stad’.

INTRO

Het voorstel voor het scenografisch concept is zoals een circulaire route ontwik-

keld. Ze start en eindigt in de inforuimte. De boekentoren is de wervelkolom 

van de circulatie, met een dubbel trappensysteem. Zodoende kan de bezoeker 

de trap nemen en zijn bezoek starten aan de hoofdingang van Het Steen op 

het bovengelegen niveau en zijn bezoek op de  tweede verdieping beëindigen. 

Van daaruit kan de bezoeker terug afdalen tot de inforuimte. Als een alterna-

tieve optie, heeft de bezoeker ook de mogelijkheid om zijn rondgang te starten 

of te beëindigen op het gelijkvoers, in de kelders van Het Steen. 

Het scenografisch concept stelt een reis door het verleden, heden en toe-

komst van de stad voor. Een multimediale ervaring die de toeschouwer van 

het ene scenario meesleept in het andere. Deze ervaring zal starten in het 

oorspronkelijke Steen met de geschiedenis, om over te gaan in de nieuwe 

uitbreiding, waar het heden en de toekomst zullen worden voorgesteld. Het 

bezoek combineert in het interieur de verschillende scenarios met strategisch 

gekozen zichten op het exterieur. 

Het bezoek eindigt in een apotheose moment, een driedimensionale live 

ervaring die de volledige trip doorheen Het Steen samenvat. Dit wordt een 

ruimte waar de bezoeker kan genieten van een finale en opwindende reis door 

de stad en zijn belangrijkste momenten en mijlpalen.

EEN IDEE

Het scenografische voorstel voor het belevingsparcours zoekt de balans tus-

sen het gebruik van het oorspronkelijke Steen en de ‘nieuwere’ kamers van 

de uitbreiding. Beide bieden verschillende opportuniteiten om een scenisch 

beeld te ontwikkelen. Tegelijk stellen we ons de vraag welke fundamentele 

boodschap willen we overdragen naar de toeschouwer. 

Het belangrijkste doel is de bezoeker te introduceren in de geschiedenis van 

de stad in het monumentale kader van Het Steen. Een bezoek zou uit twee 

luiken kunnen bestaan: een eerste lezing die de basis informatie over Antwer-

pen illustreert en door elke bezoeker gemakkelijk kan worden begrijpen. Een 

tweede lezing is voor de bezoeker die op zoek is naar meer gedetailleerde 

informatie over eender welk thema dat reeds aan bod kwam in de vorige laag.

Het verhaal van de geschiedenis van Antwerpen en Het Steen, zijn steden-

bouwkundige historische ontwikkeling, de bevolking, besturen, oorlogen, 

ambachten, sporten, muziek, kunst en toekomst zijn thema die aanbod kun-

nen komen. De orginele kamers in Het Steen zullen de informatie over het 

ontstaan en geschiedenis huisvesten, terwijl de hedendaagse informatie en 

toekomst visie hun plek vinden in de nieuwe ruimten. Verscheidene scenarios  

over verleden, heden en toekomst kunnen in een ruimtelijke afwisselend par-

cours worden verteld. Een onderdompeling. 

Via audio-gidsen en -opstellingen, mobiele applicaties en ondersteunende 

websites kunnen thema’s bijkomend worden toegelicht.

De bijgevoegde beelden kunnen als een voorbeeld voor de scenografische  

invulling worden beschouwd. In elke kamer kunnen we een verschillend en 

verrassend verhaal vertellen. In de laatste kamer van het parcours (in de uit-

breiding) zal er op alle zintuigelijke vlakken een onvergetelijke ervaring worden  

gecreërd, het apotheose moment. 

NIVEAU +1

NIVEAU +2
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VOORAFGAAND ONDERZOEK
Beoordeling van de historische waarde op het niveau van bouwdeel
De historische waarde van het Steen is uitzonderlijk en werd hoger toegelicht.
Een aantal ingrepen van de laatste 150 jaar zijn evenwel onoordeelkundig 
uitgevoerd. 
De ingreep op het gelijkvloers van de zuidvleugel van eind 19de eeuw is voor 
discussie vatbaar. De onderdelen zijn stilistisch verwijzingen naar de 19 de 
eeuw, doch werden niet volgens een duidelijke concept, zoals in huis De 
Mol, samengesteld. De haard sluit - bouwhistorisch niet correct - aan op een 
natuursteenplint. Het buitenschrijnwerk werd omwille van de (te) lage positie 
van de moerbalken van de vloer van de eerste verdieping uitgevoerd met een 
bovenpaneel in glas-in-lood (1), wat vreemd oogt. 

De vernieuwbouw in 1952 van de 19de-eeuwse eclectische uitbreiding voor 
het Scheepvaartmuseum heeft geen architecturale waarde, doch enkel waarde 
in de perceptie van het volledige Steenensemble. Wij achten deze vleugel 
vervangbaar, echter met de vervangingsnieuwbouw zullen we de perceptie van 
het Steen en de authentieke materialiteit respecteren.

In het interieur van het historische deel van het Steen werden in 1952, doch 
(vermoedelijk) vooral in de periode 1960 – 70, een aantal ingrepen uitgevoerd 
die kwaliteit missen en slecht integreren bij het 16de- en 19de-eeuwse 
voorkomen van het gebouw:
•De moderne eiken plankenvloeren vervingen de brede-planken-vloeren op de 
eerste verdieping van huis de Mol en op de eerste verdieping van zuidvleugel.
•De ontpleisterde en vervolgens grijs gevoegde wanden van de trappenhal 
contrasteren met het hoofdzakelijk 19de-eeuwse voorkomen van het interieur 
van huis De Mol.
•Idem voor de ontpleisterde gewelven van de kelders, voorheen waren deze 
gekaleid.
•De keramische vloeren 20x20 cm met brede voeg (gelijkvloers aan straatzijde 
van huis de Mol, kelders, zolder boven ‘Gemene Steen’) dateren overduidelijk 
uit de jaren ’60-’70 en verwijzen waarschijnlijk naar de oorspronkelijk 
koudgelegde rode en zwarte keramische tegels 10 x 10 cm.
•Onder de linoleumvloer op de zolder van huis De Mol is vermoedelijk is de 
19de-eeuwse plankenvloer nog aanwezig. 
•Witte pleisterplaten aangebracht tegen de bebording op de zolder boven 
‘Gemene Steen’ en van huis De Mol, en eveneens tegen een recente 
vlieringvloer in huis De Mol ontrekken de bebording aan het zicht. Het 
dakgebinte werd vernist of geboend. 
•De trekbalken van het onderste spantjuk op zolder boven ‘Gemene Steen’ 
werden doorgezaagd en weggenomen.
•De eiken plankendeuren in de kelder zijn een vage reminiscentie naar 
opgeklampte deuren.
Ook in de details werd zeer slordig gewerkt. Zo werd het beslag van ramen 
vervangen door een natuurkleurig aluminium beslag. 

Beoordeling van de bouwfysische toestand.
De 12de, 14de en 16de-eeuwse geveldelen in Doornikse, Brusseliaanse en 
Lediaanse steen zijn geërodeerd. Lokaal zijn er lacunes, deels reeds hersteld 
met voegmortel. De Doornikse steen delamelleert (2), Brusselliaan en 
Lediaan eroderen bol- of keivormig (3). Het zijn onomkeerbare processen, die 
hoogstens vertraagd kunnen worden. Bij hoger gelegen delen is het voegwerk 
veelal uitgespoeld. Een aantal geveldelen, zoals de trapgevels van de torens, 
zijn volgens Monumentenwacht te hermetselen.
De geveldelen aan de Steenstraat met inkom, kapel en huis De Mol en 
de gevels van de binnenkoer, in 19de en 20ste eeuw gerestaureerd met 
vervanging van origineel materiaal, zijn in zeer goede staat .
Het interieur is in het algemeen bouwfysisch in goede staat. Mogelijks zijn de 
wanden van de kelder door zout belast.  Uitvoering en detaillering in 1952 en 
de periode 1960-70 is onverzorgd.
De dakbekleding in natuurleien is volgens het verslag van de Monumentenwacht 
in matige staat, leien zijn veelal bros, loden aansluitingen zijn opgewaaid en 
beschadigd. Op het huis De Mol en boven de doorgang naar het noorderterras 
zijn de leien bovendien genageld met ijzeren nagels. Deze roesten, waardoor 
leien versneld wegvallen.  

RESTAURATIECONCEPT
Met de nieuwe gelijkvloerse ontsluiting naar de stad in het noorden onder 
de Steenstraat en met de verbinding met de terminal onder de verbinding 
met het noorderterras, wordt het functioneren van het Steen versterkt : het 
Steen kan via het toeristisch onthaal onmiddellijk vanop de kaaien betreden 
worden. Het Steen blijft ook deel van de wandeling naar het noorderterras.  Dit 
onthaal en de ondersteunende functies, zoals ticketting en shop, zijn buiten 
het historische deel van het gebouw in een  vervangingsnieuwbouw gesitueerd. 
Op de verdiepingen bevindt zich het meer gebouwbelastende deel van het 
belevingsparcours. Deze nieuwbouw respecteert het stedelijk ensemble.  

Het historische Steen wordt geconserveerd met behoud van de 16de  en  
19de eeuw in het interieur. Dit interieur wordt versterkt door het wegwerken 
van de anomalieën van de tweede helft van de 20ste eeuw. Aan de hand van 
selectieve vrijlegging en bouwhistorische situering van deze vrijleggingen en van 
de verschillende ruimten worden voor de bezoeker ook de oudere fasen en de 
ontstaansgeschiedenis van het Steen in het gebouw uitgelegd.

In het exterieur wordt de verbindingshelling naar het noorderterras terug op 
het peil 1887 gebracht. De gevel onder deze helling wordt eveneens naar de 
toestand 1887 gerestaureerd. Raamopeningen, schrijnwerk en de doorgang 
doorheen de loopbrug worden naar oorspronkelijk model hersteld. Het Steen 
van voor 1887, of het historische steen, wordt integraal geconserveerd, zonder 
noemenswaardige restauratie-ingreep.

I. Materiële uitwerking van het restauratieconcept.
I.1. Gevels
De stadsmuur wordt, zeer terughoudend,  conserverend gerestaureerd:
•maximaal behoud van het materiaal
•behoud van patina
•slechts zeer lokale gevelreiniging op niet-beregende delen van de gevel 
door (niet-destructieve) bevloeiing met water en manueel afschrobben van 
vuil of toepassing van reinigingspasta’s. In het algemeen zijn de gevels goed 
beregend waardoor er sporadisch vuilafzetting aanwezig is
•enkel technisch noodzakelijke ingrepen voor het behoud van monument (4)
•geen esthetische correcties of vervolledigen. Met Onroerend Erfgoed 
zullen we overleggen om technische correcties, zoals het vervangen van 
waterlijsten, niet uit te voeren omdat ze ook een esthetische correctie vormen 
en vermoedelijk, gezien de (mooie) ruïneuze staat van het metselwerk ook 
slechts een beperkte verbetering zijn voor de waterafvoer van de gevel (5).
•herstel van voegwerk

De historische gevels aan de Steenstraat met ingang en bovenliggende 
kapel en de gevels van huis De Mol en de binnenkoer zijn in goede toestand. 
Restauratie- en conservatiewerken, noch gevelreiniging aan deze gevels zijn 
noodzakelijk (6).
De gevels van de museumvleugel uit 1887 worden op dezelfde wijze behandeld 
: geen gevelreiniging, behoud van de grijze patina op de in oorsprong witte 
Euvillesteen en blauwe hardsteen. Enkel zwarte vuilkorsten worden enkele 
dagen met watersproeikoppen bevloeid, het vuil wordt vervolgens manueel 
met borstel weggeschrobd (7).
We pleiten hierbij ook voor het behoud van de grijze patine op de blauwe 
hardsteen van het zuiderterras (8). Het 19de -en 20ste-eeuws historiserend 
schrijnwerk wordt behouden, met uitzondering van historiserend schrijnwerk 
met glas-in-lood aan schietgaten. Voor een betere lezing van het gebouw worden 
ze vervangen door kaderloze ruiten op zwart geanodiseerd alumiumprofiel.

I.2. Daken
De noodzaak tot vernieuwen van de leibekleding maakt het mogelijk om de 
bebording te corrigeren (zie verder bij interieur). 
Te onderzoeken is of een nieuwe dunne geïsoleerde dakopbouw  met een 
sarkingsysteem met vacuumpanelen kan gerealiseerd worden (zie verder). 
Met zeer beperkte opbouwhoogte (20 tot 40 mm) en dus met behoud 
van bestaande gebouwdetaillering kan zo een zeer goed geïsoleerd dak 
gerealiseerd worden.

I.3. Interieur
De laatste betekenisvolle ingreep aan het interieur werd in 1887 uitgevoerd 
met een herinrichting in neostijl en met toevoeging van een aantal recuperatie 
decoratieve elementen.  Bij deze ingreep werden de ruimten in hun 16de-
eeuwse morfologie en ook deels in hun materie (wanden, trappen, gewelven, 
balklagen, dakgebinte,… en afwerkingen zoals vloeren, houten plafonds, 
binnenschrijnwerk,… ) behouden. De latere ingrepen van 1952 en tussen 
1960-1970 waren geörienteerd op de realisatie van een bouwprogramma, 
het invullen van zolder en kelder, doch vormelijk, in de materiaalkeuze, een 
historisch banale verwijzing. Het is dan ook voor de hand liggend om bij 
restauratie zowel de 16de als de 19de eeuw te behouden. We repecteren de 
laatste historisch relevante fase, met name de toestand 1887. Dit geldt in 
het bijzonder voor huis De Mol, waar het volledige voorkomen van het interieur 
(en ook exterieur) 19de-eeuws is. Een hedendaagse wandbespanning of –
bekleding, het aanbrengen van brede plankenvloeren op de verdieping en 
het herpleisteren van de trapruimte sluiten perfect aan bij het 19de eeuwse 
interieur. Het wegnemen van linoleum en het zichtbaar presenteren van 
de eiken bebording op zolder sluiten hierbij aan. Het huis De Mol heeft zo 
opnieuw een 19de-eeuws aankleding van een 16de-eeuwse structuur van 
binnenmuren, scheidingsmuur, balklagen en dakgebinte. 

Voor de Gemene Steen, of het 16de-eeuws arresthuis voor de gewone 
burger in zuid- en westvleugel, en voor de inkom en kapel, of oostvleugel, 
van het historische Steen, is de keuze moeilijker en verder te onderzoeken 
en te onderbouwen. De verschillende ruimten in deze drie vleugels sluiten 
grotendeels aan bij de 16de-eeuwse toestand van de stadsmuur, met 
belangrijke functionele archeologische relicten, zoals torens en doorgangen 
naar weergangen, en bouwarcheologische relicten, zoals stenen gewelven 
in aula’s, houten plafond in kapel, Keldermans’ dakgebinten, oorspronkelijk 
16de-eeuws binnenschrijnwerk, 16de-eeuwse trappen, oorspronkelijke 
vloeren,… . De 19de-eeuwse ingrepen in deze vleugels beperken zich tot het 
verfraaien van gevelopeningen naar gotisch model, nieuw binnenschrijnwerk, 
opvoegen van bakstenen gewelven. 

Voor deze twee vleugels van de Gemene Steen en voor de vleugel van de 
kapel zijn twee restauratie-opties  verder te onderzoeken en tot consensus 
door te discussiëren. 
•Een eerste optie is, zoals in huis De Mol, het behoud van de overgeleverde 
19de-eeuwse toestand, die we vandaag waarnemen.   We  bevriezen de 
overgeleverde situatie en behouden de 19de-eeuwse afwerkingen zoals de 
gevoegde baksteengewelven van de aula’s. In deze optie respecteren we de 
ecclecticistische aankleding van het Steen anno 1887.
•De tweede optie betreft het herstellen van de ruimten naar het beeld vóór 
1887.  Dit betreft o.a. het herpleisteren van de gewelven van de aula’s met 
een vliespleister naar 16de-eeuws voorbeeld. Het slordig herstel van de 
gewelven wordt hiermee ook verborgen. Door het onderscheid in benadering 
van de Gemene Steen en huis De Mol geven we meer aandacht aan de 16de-
eeuwse toestand van het steen. De verschillende 16de-eeuwse bouwdelen 
(Gemene Steen, wenteltrap, torens, weergangen, kapel, ingangspoort) met 
belangwekkende bouwsporen vormen een geheel en staan in juxtapositie 
t.o.v. huis De Mol, in de 16de eeuw de strafbehuizing voor de meer begoede 
klasse.

Van beide voornoemde opties verkiezen we zelf de tweede optie, omdat de 
16de eeuw in deze ruimten beeldbepalend is en de aansluiting met secundaire 
ruimten zoals torens met 16de-eeuws schrijnwerk en vliespleister ruimtelijk 
consequenter wordt. In beide opties zijn de bouwarcheologische relicten, 
eventueel via kijkvensters, te integreren. Een definitieve beslissing wensen we 
pas te nemen na verder onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit het maken van 
sleuven doorheen de 19de-eeuwse wandbepleistering met het oog op verdere 
verkenning van de 16de-eeuwse toestand. Naarmate meer bouwsporen uit de 
16de eeuw worden aangetroffen, wordt het hernemen van een 16de-eeuwse 
afwerking meer en meer verdedigbaar. Indien deze sleuven relevant materiaal 
opleveren, kan zelfs overwogen worden om tot een volledige ontpleistering 
tot op de 16de eeuwse afwerking (of de afwerking voor 1887) over te gaan.

In beide opties worden kelders en zolders op dezelfde wijze gerestaureerd.
De kelders worden hersteld in hun toestand van voor 1952. Wanden en 
gewelven worden opnieuw gekaleid, op de vloeren worden opnieuw keramische 
rode of zwarte plavuizen (10x10 cm), bij voorkeur uit het recuperatie-circuit, 
– traditioneel - koud in kalkmortel op zandbed tegen elkaar geplaatst. Deze 
afwerking sluit ook aan bij de bewaarde 16de-eeuwse morfologie van deze 
kelders. Het oorspronkelijk binnen- en buitenschrijnwerk van de kelders is 
volledig verdwenen. Vanuit traditie weten we enkel dat de gebruikte materialen 
voor schrijnwerk (eiken)hout en smeedijzer was. 
Het schrijnwerk zal in functie van het belevingsparcours hernomen worden, 
waarbij vermoedelijk in hedendaagse, eerder minimalistische, vormentaal zal 
gerefereerd worden naar het verleden. Er wordt geen hypothetische replica 
aangebracht. 

De zolders worden ontdaan van recentere aankledingen: linoleum, 
gipsplaatbekledingen en vlieringszolder in huis De Mol worden weggenomen. 
De 16de-eeuwse kapconstructie met Keldermans’ gebinten met gebolde 
Sint-Andrieskruisen wordt gepresenteerd in zijn toestand van 16de tot 
eerste helft 20ste eeuw. Bestaande oude, vermoedelijk 16de-eeuwse eiken 
bebording, genageld met zware smeedijzeren nagels, wordt behouden en 
verder aangevuld met een bebording van brede planken. De bebording wordt 
zichtbaar gepresenteerd, de vacuümisolatie wordt bovenop de bebording 
geplaatst. Spanten met weggenomen trekbalk worden versterkt, bij voorbeeld 
met een onzichtbaar ingewerkte staalplaat, die de knoop verstijft.
De 19de-eeuwse houten vloer in huis De Mol wordt vrijgelegd. Op de zolder 
boven de Gemene Steen wordt  een traditionele plavuizenbekleding hernomen 
(traditioneel met kalkmortel in zandbed, met historisch correct koudgeplaatste 
keramische tegels 10x10 cm).
De in de 20ste eeuw hermetselde noordelijke en zuidelijke  trapgevels 
worden aan de binnenzijde gekaleid. Deze afwerking sluit aan bij de 16de- 
en 19de-eeuwse traditie voor bewoonde ruimten, verzacht de zeer harde 
restauratiegreep van de 20ste eeuw en maakt de overgang naar de belendende 
torens, waar oorspronkelijk 16de-eeuwse afwerkingen zijn bewaard.

De inrichting van de gelijkvloerse ruimte tussen het portiersverblijf en de 
wenteltrap naar de verdiepingen van de Gemene Steen is niet van het niveau 
dat men van een 19de-eeuwse eclectische architecturale benadering en 
vakmanschap verwacht. De schouw, waarvan de schouwwangen aanvangen op 
de muurplint, is voor de 19de eeuw conceptueel pover, door de aanwezigheid 
van een laaggeplaatste strijkbalk kon de bovenregel van het bovenlicht van 
het schrijnwerk niet in hout uitgewerkt worden, doch werd met glas-in-lood 
een noodoplossing gevonden. Deze ruimte is dan ook van mindere kwaliteit 
en tegelijkertijd uiterst goed gelegen aan het begin van de bezoekerstroom 
na de poort. Bescheiden functionele aanpassingen in deze ruimte lijken ons 
dan ook mogelijk.

II.Energetische ingrepen op niveau van het bouwelement
In het historisch Steen zijn een aantal energetische ingrepen verder te 
overleggen, na aftoetsing op eventueel verlies van erfgoedwaarden.

II.1. Daken
Als dakisolatie onderzoeken we, naar buitenlands voorbeeld, de mogelijkheid 
van een dunne, geïsoleerde dakopbouw met een sarkingsysteem opgebouwd 
uit vacuümpanelen. Tussen tengels en op de bebording worden vacuümpanelen 
of VIP-panelen (20-40 mm, λ 0,0042 – 0,009 W/mK) op een zwart lucht- 
en dampscherm geplaatst.  Aansluitingen worden uitgewerkt met houten 
passtukken of PIR-platen.  De leien worden bevestigd op panlatten genageld 
op de tengels.  Toepassing van dit dakisolatiesysteem geeft een dak met zeer 
geringe bijkomende dakopbouw (40 tot 60 mm), waarbij dakaansluitingen aan 
trapgevels het gevelbeeld niet verstoren, en een isolatiewaarde binnen de 
EPB-regelgeving of minstens deze regelgeving dicht benaderend (U= 0,2 à 
0,4 W/m2K).

II.2. Vloeren
Isolatie op vloerniveau geschiedt ofwel op niveau van de te vernieuwen 
keldervloeren, ofwel op niveau van het beperkt aantal naar oorspronkelijk 
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NIEUWBOUW HET STEEN
Als basismateriaal wordt baksteen gebruikt, het kozijnen worden in stalen 
schrijnwerk uitgevoerd.
Het materiaal wordt niet enkel gebruikt als omhulling, maar tevens als onthulling 
van de architectuurexpressie. De keuze van het materiaal is geen toevallige, 
maar een bewuste en weloverwogen keuze. Het materiaal is complementair 
met zijn context en zal verschillen in expressie en tactiliteit door de belichting 
en perceptie. De ambitie van dit project is niet alleen een symboolfunctie 
zijn, maar om in overeenkomst met Het Steen een ensemble te genereren. 
Het kleurenpalet voor de baksteen bestaat uit blanke, beige, bruine en grijze 
kleurnuances. Bakstenen met een rijke kleurschakering en structuur geven 
een mooie expressie van massa en plasticiteit in associatie met Het Steen. 
Het metselwerk bestaat uit verschillende baksteenformaten en -verbanden 
en in- en uitspringende baksteenlagen. De architectuur(expressie) van de 
nieuwbouw wordt niet alleen gemaakt door de constellatie van gevelvlakken, 
maar vooral door de tektonische expressie, detaillering en aansluiting van 
metselwerkvelden, schaduw- en dilatatievoegen, .... 
Materie als huid en expressie!

Voor het interieur worden verschillende materialen geselecteerd om elke 
‘kamer’ een geschikte materialiteit en eigenheid te geven. Wanden worden 
gestuct, bekleed met hout, textiel, messing, gepolijWst aluminium ... 
Materialen met hun verschillende eigenschappen, zoals vb.: stootvastheid, 
akoestische kwaliteit, reflectie etc. ...versterken de onzichtbare kwaliteiten 
van het interieur. Een intelligent gebruik van deze materialen.

DUURZAAMHEID in MATERIAAL
De toepassingen van baksteen, doorheen de tijd begint met de bouw 
van de ziggurat van Urnammu in Ur (2100 voor Chr.) Vanuit de vele 
architectuurvoorbeelden kunnen we -ondanks de vele bouwkundige 
veranderingen, toenemende kennis en productevolutie-  vaststellen dat er toch 
een constante of continuïteit bestaat in de architectuur. Namelijk het gebruik 
van BAKSTEEN. De duurzaamheid van een gebouw heeft ook te maken met 
de levensduur van een gebouw, ruimtelijkheid en noodzaak in onderhoud. Een 
gebouw voor de toekomst, niet enkel in technologische abstractie, maar ook 
in een ruimtelijke duurzaamheid.

DUURZAAMHEID in BAKSTEEN
Een gebouw kan alleen maar duurzaam zijn, wanneer het ook in zijn 
constructiefase (productie bouwmaterialen + bouw), gebruiksfase en 
afbraakfase (hergebruik van bouwmaterialen) een minimale impact heeft op 
zijn omgeving. Baksteen op basis van een natuurlijke grondstof -klei- is één 
van de meeste performante bouwmaterialen om aan de nodige hedendaagse 
comforteisen en duurzaamheidseisen te kunnen voldoen.
Naast de reductie van CO2 emmisie als duurzaamheidsuitgangspunt moeten 
bouwwerken en -producten (baksteen) ook voldoen aan bijkomende vereisten, 
zoals deze voor dit project zeer belangrijk zijn:
Mechanische resistentie en stabiliteit | Brandveiligheid | Veiligheid en 
Gezondheid | Gebruiksvriendelijk | Bescherming tegen akoestiek | Economisch 
energieverbruik & warmte retentie | Duurzaam gebruik van natuurlijke 
grondstoffen.

Uitgaande van een holistische benadering van duurzaamheid zijn bovenstaande 
aspecten reeds onderdeel van de ultieme kwaliteit van
een baksteen.

CRUISETERMINAL
De gevels van de cruiseterminal zijn bekleed met gepolijst aluminium en glas, 
waarin Het Steen, de hangars, de Schelde wordt weerspiegeld. Zo wordt de 
continuïteit tussen de cruiseterminal en het omliggende gewaarborgd. 
De sokkel en vloer is beton. Er worden materialen met een monochroom 
en bij elkaar horend kleurenpalet geselecteerd. Licht, transparantie en 
reflectie zijn de voornaamste karakteristieken van het materiaal. Zij geven de 
cruiseterminal een duidelijke expressie en identiteit, zij worden één met hun 
omgeving, weliswaar ondergeschikt aan de bestaande hangarstructuur. 

(1) schrijnwerk bovenpaneel glas-in-lood

(3) balegem hermetselen

(2) doornikse steen

     (4) prothese

     (5) stadsmuur

     (6) Steenstraat

     (7) behoud patine

     (8) zuiderterras
Detail_schaal 1:50



ECONOMISCHE DUURZAAMHEID
Het Steen is een intelligente ruïne, de hangars zijn intelligente casco’s.
Zijn erfgoedwaarde maakt van het Steen vanzelfsprekend een duurzaam 
icoon. De geschiedenis toont aan dat het Steen een duurzaam gebouw is. Het 
gebouw is immers ontworpen voor onvoorspelbare gebeurtenissen. Het Steen 
werd gemaakt om te veranderen. Dezelfde flexibiliteit dragen de hangars in 
zich, klaar om een nieuwe invulling te krijgen.

SOCIALE DUURZAAMHEID : CULTURELE DUURZAAMHEID
Dit project wil op een intelligente manier omgaan en leren vanuit de 
gescheidenis. Het Steen met nieuw bezoekerscentrum heeft ook een culturele 
duurzaamheid. Door zijn aanwezigheid sinds eeuwen heeft het betekenis en 
bestaanrecht gekregen. Het project wil vooral de historisch maatschappelijke 
waarden valoriseren en het begrip ‘duurzaamheid’ een extra dimensie geven 
binnen deze nieuwe stedelijke ontwikkeling, los van elke andere connotatie. 
Niet alleen beeld, maar vooral betekenis zijn.

DUURZAAMHEID IN ECOLOGIE
Onze lange termijn strategie voor het realiseren van een CO2-neutrale 
duurzame site bestaat erin: 
•eerst die maatregelen te implementeren die een lange levensduur hebben, 
die compatibel zijn met de context en die op dit ogenblik een haalbare 
kostprijs hebben. De implementatie gebeurt zo dat de latere toepassing van 
meer verregaande maatregelen niet wordt gehypothekeerd.
•de implementatie van duurdere en contextgebonden maatregelen voor 
te bereiden, maar nog niet onmiddellijk uit te voeren. Deze strategie zorgt 
ervoor dat duurdere technologieën pas geïmplementeerd worden als ze door 
een bredere toepassing en de technologische evolutie een lagere kostprijs 
hebben.

De sterke punten van het project zijn:
•het conserveren voor een lange periode en het hergebruik van een historisch 
waardevol gebouw.
•het benutten van hernieuwbare energie dat op de site voorhanden is: de 
Schelde als warmtebron, het zuidgeoriënteerde dakoppervlak.
•de mogelijkheid om een CO2-neutrale site het Steen te realiseren 
door maximaal in te zetten op bijna energieneutrale gebouwen waarbij 
de energievraag grotendeels met plaatselijk opgewekte hernieuwbare 
energiebronnen gedekt wordt en aangevuld met de aankoop van groene 
elektriciteit.
•de verschillende bezoekersstromen van elkaar scheiden.

I Energie
“Klimaatneutraal bouwen begint bij het nemen van de juiste onomkeerbare 
beslissingen op het gepaste moment. Een maximalisatie van het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen vraagt lage energiebehoefte, gepaste 
afgiftesystemen en een goed controlesysteem.”

II.1 Visie
De EU heeft de doelstelling om tegen 2050 de CO2-uitstoot van de gebouwen 
te reduceren tot 10% van de uitstoot van 1990. Om die doelstelling te kunnen 
halen, moeten tegen 2021 alle nieuwe gebouwen in de EU bijna energie 
neutraal (BEN) zijn. Het beleid stuurt aan op het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen. Tegen 2050 zullen alle gebouwen bijna energieneutraal 
moeten zijn om aan deze doelstelling te komen. Dit zal leiden tot een grote 
(energetische) renovatiegolf. Een gebouw van en voor de toekomst is een bijna 
energieneutraal gebouw of een gebouw dat gemakkelijk opgewaardeerd kan 
worden tot dit niveau. 

Bij historisch waardevolle gebouwen is het behoud van culturele waarde van 
een hogere orde dan het reduceren van het energieverbuik. Het gebruik van 
ons patrimonium is de beste manier om ze te bewaren. Echter gebruikers 
verwachten een goed comfort met een laag energieverbruik / -factuur.
We menen dat ‘de maatschappij’ bewust ons historisch waardevol patrimonium 
moet definiëren dat we koste wat het kost willen bewaren. Dat houdt in dat we 
samen de kost dragen voor het extra energieverbruik dat er mee gepaard gaat 

om ze te kunnen blijven gebruiken. Dit kunnen we ten volle doen als dit aantal 
gebouwen beperkt is. De meeste historisch waardevolle gebouwen laten toe 
om enkele ingrepen te doen om ze comfortabel te maken met een beperkter 
energieverbruik en te verzoenen met hun culturele waarde. 

II.2 Energetische ingrepen door organisatie van het bouwprogramma
Het historische Steen vormt een afgesloten deel van het belevingsparcours, 
dat moeilijker te isoleren is naar hedendaagse standaarden. Enkel daken, 
vloeren en eventueel schrijnwerk kunnen op niet-storende wijze geïsoleerd 
worden.
De belangrijkste energie-ingreep situeren we evenwel bouwprogrammatorisch. 

1. Het historische Steen op 12°C.
We stellen voor om het historische Steen slechts tot een temperatuur van 
12°C te verwarmen, de comforttemperatuur in wintersituatie voor mensen 
met jas. In de beleving van een historisch strafcomplex lijkt dit verantwoord. 

2. Het belevingsparcours in een passiefconstructie op 21°C.
Het belevingsparcours in het nieuwbouwdeel wordt thermisch gescheiden 
en uitgevoerd volgens passiefstandaard. Dit nieuwbouwdeel huisvest ook 
secundaire functies. Het deel van het belevingsparcours in het 19de eeuwse 
bouwdeel (o.a. de boekentoren) wordt met binnenisolatie, voorzetramen of 
isolerende beglazing EPB-conform gemaakt. Ventilatie volgens systeem D.

3. Het onthaal met inforuimte, stadswinkel en lounge op het gelijkvoers op 
18°C.
Het onthaal bevindt zich in het 19de eeuwse bouwdeel van de museumuitbreiding 
van 1887. Het wordt eveneens EPB-conform geïsoleerd met binnenisolatie 
en voorzetremen of isolerende beglazing. Hybride ventilatiesysteem omwille 
van een sterk variërende bezetting : bij rustige periodes met voldoende hoge 
buitentemperatuur (> 14°C) natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie via 
CO2 en temperatuurssturing bij hogere bezetting en lagere temperaturen.

II.3 Energetische ingrepen vanuit economie
We gaan in het project spaarzaam om met grijze energie en recupereren 
maximaal energie. Mogelijke natuurlijke bronnen in het project, naast de 
aankoop van groene energie, zijn Schelde, zon en het toekomstig warmtenet. 
Een kosten-batenanalyse leert dat de investeringskost om Scheldewater voor 
koeling te gebruiken en zon als warmtebron of bron van elektrische energie 
op kortere terugverdientermijn heeft. Scheldewater voor verwarming is minder 
rendabel omwille van een bijkomende installatiekosten.
Warmte, in het bijzonder in de luchtgroepen, wordt maximaal gerecupereerd. 
Technische installaties zijn zuinig (energielabel A) en worden door inplanting in 
het gebouw, dimensionering en uitvoeringswijze energetisch geoptimaliseerd. 
Het gebouwbeheersysteem laat toe verbruiken te minimaliseren.

II.4 Concrete maatregelen
Hieronder geven we de concrete vertaling op de architectuur per gebouwdeel.

II.4.1 Deel zestiende eeuw: maximale conservering
Het zestiende eeuwse deel wordt in gebruik genomen als een getuige uit het 
verleden. De klimaatconditionering gebeurt niet voor de bezoekers, maar wel 
voor een optimale conservering van het gebouw.
Concreet betekent dit:
•geen toevoeging van thermische isolatielagen in de verticale schildelen (nog 
in de ondoorzichtige delen, noch in de doorzichtige delen).
•keldervloerisolatie voor alle ( niet-originele) keldervloeren + vloerverwarming.
•dakisolatie: dunne geïsoleerde dakopbouw met een sarkingsysteem 
opgebouwd uit vacuumpanelen.
•verwarming tot een basistemperatuur van 12 ˚C, warmteafgifte met 
gietijzeren radiatoren.
•volledige afsluitingsmogelijkheid met deuren van alle openingen tussen het 
Middeleeuwse steen en de andere gebouwdelen, om zo de vochttoevoer uit 
ruimten op hogere temperatuur te vermijden, wat aanleiding zou geven tot 
condensvorming op de bestaande ramen en ongeïsoleerde wanden.
•geen verbetering van de isolatiekwaliteit en luchtdichtheid van de ramen, 

wat bijkomende ventilatievoorzieningen voor de binnenluchtkwaliteit voor de 
bezoekers overbodig maakt.
•in de kelder wordt het schrijnwerk vervangen door luchtondicht schrijnwerk 
met enkele beglazing.

II.4.2 Deel negentiende eeuw: respectvolle hedendaagse kwaliteit
We willen in de boekentoren een hedendaags comfort bieden, zodat ook dit 
deel van het Steen zijn functie onder optimale omstandigheden kan vervullen.
Concreet betekent dit:
•minerale binnenisolatie in de boekentoren, met lokale oplossing van de 
koudebrugwerking ter hoogte van de betonnen vloeren.
•toevoeging van houten voorzetramen (die kunnen geopend worden en zo 
gedetailleerd worden dat ze later zonder schade opnieuw kunnen weggenomen 
worden) ter verbetering van de luchtdichtheid en thermische isolatiekwaliteit.
•toevoeging van balansventilatie, met opstelling van de luchtbehandelingskast 
op de hoogste zolder. Deze ingreep verzekert een correcte binnenluchtkwaliteit 
voor de gebruikers en het gebouw.

II.4.3 Nieuwbouwgedeelte
We onderscheiden in het nieuwbouwgedeelte drie grote delen:
1. de inforuimte/stadswinkel met een sterk variabele bezetting en gebruikers 
die in ‘buitenkledij’ naar binnen komen. De binnentemperatuur hoeft hier 
niet zo warm te zijn als in een kantooromgeving voor personen met andere 
kledij en een hoofdzakelijk zittende activiteit. We stellen 18°C voor. Er zal 
enkel geventileerd worden naar het aantal personen dat aanwezig is. Bij 
buitentemperaturen meer dan 14°C en een lage tot gemiddelde bezetting kan 
natuurlijke ventilatie het over nemen van het mechanisch ventilatiesysteem. 
Voor de loketbedienden wordt een loket voorzien waarvan het comfort 
beantwoordt aan hun behoefte. 
2. verbruiksruimte, belevenisparcours, flexwerkplekken en vergaderzalen met 
eveneens een sterk variabele bezetting. De ventilatie en verlichting zullen 
vraaggestuurd zijn. We voeren dit deel uit als een bijna energieneutraal 
gebouw.
3. de cruiseterminal dat enkel gebruikt wordt bij aankomst of vertrek van 
een cruiseschip. Dit is een sterk variabele bezetting en beperkt in de tijd. 
Het is belangrijk dat het gebouw snel kan opwarmen of een aangenaam 
zomercomfort kan geven. Dit kan met een luchtverwarming- of koeling. 
Het gebouw zal hoofdzakelijk buiten het stookseizoen gebruikt worden. Is 
er verwarming nodig? Omdat de gebruikers van het gebouw hoofdzakelijk 
‘oudere’ personen zijn die ergens moeten kunnen wachten, lijkt het ons 
belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te realiseren (min. 21°C - max 
25°C). Om het gebruik van het gebouw te maximaliseren laat de architectuur 
het toe om een deel te gebruiken als polyvalente ruimte.

II.5 Energiebesparing
Een CO2-neutrale site begint bij een site met een zeer lage energievraag. 
We geven een overzicht van de basisvereisten,  in hiërarchische volgorde 
van belang. Op basis van de trias energetica worden de meest dwingende 
maatregelen bovenaan de lijst geplaatst. De lijst bevat zowel gebouwgebonden 
als gebruikersgebonden aspecten:
•isolatiekwaliteit en luchtdichtheid van het gebouw op passiefgebouwniveau .
•vraaggestuurde ventilatiestrategie met relatief hoge debieten (hoge 
bezetting) en efficiënte warmterecuperatie voor goede binnenluchtkwaliteit.
•In de stadswinkel en verbruiksruimte mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie 
bij buitentemperaturen hoger dan 14°C om het energieverbruik van de 
ventilatoren voor de mechanische ventilatie te minimaliseren. 
•strikte beperking van het energieverbruik van elektrische toestellen om de 
elektriciteitskosten en interne warmtewinsten onder controle te houden. Dit 
laat bovendien toe passieve maatregelen voor zomercomfort te benutten, en 
mechanische koeling te beperken.
•zeer lage temperatuur warmteafgiftesystemen in de gebouwen (30-40˚C)
vloerverwarming / betonkernactivering in combinatie met radiatoren / 
convectoren.
•goede en regelbare daglichttoetreding en mobiele zonnewering om 
het elektriciteitsverbruik voor kunstverlichting maximaal te beperken en 
zomercomfort te verzekeren.
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Betreft de herbestemming van het Steen en de aanleg van een cruiseterminal 
zijn volgende aspecten bepalend.

NIEUWBOUW HET STEEN.
Twee belangrijke uitdagingen in dit project zijn de inplanting en de stapeling 
van het programma. Het basisidee is de nieuwbouw zodanig te ontwerpen dat 
deze een minimale impact heeft op het bestaande Steen en de ondergrondse 
archeologische elementen. Het volume valt uiteen in drie delen.
Een deel van het belevingsparcours wordt ondergebracht in een hoog 
balkvolume net naast het ‘oorspronkelijk’ Steen. Het volume refereert naar 
de oude woningen waaruit het Steen is samengesteld. Structureel wordt de 
volume opgebouwd uit een klassieke betonstructuur van ter plaatse gestorte 
wanden en deel geprefabriceerde platen. Een eerste draagwand wordt net 
naast de bestaande zijgevel van het Steen geplaatst en wordt onafhankelijk 
gefundeerd. De tweede draagwand is een wandbalk centraal in de nieuwbouw 
die afdraagt naar twee kolommen aan de uiteinden van deze wand. Op 
deze manier kan de kelder kolomvrij gehouden worden en hoeven ook geen 
funderingen te worden aangelegd in deze archeologisch waardevolle zone.
In een hoog kubusvolume worden de grotere ruimten ondergebracht. Dit 
volume wordt opgebouwd uit een klassieke betonstructuur van ter plaatse 
gestorte wanden en deel geprefabriceerde platen en draagt af naar de centrale 
wandbalk en een enkele hoekkolom die apart gefundeerd wordt.
Tenslotte wordt een kleine inkomvolume voorzien aan de zijde van de 
Jordaenskaai die eveneens op een klassieke manier kan opgebouwd worden.
De structuur van de nieuwbouw is robuust, zowel naar duurzaamheid als 
brandstabiliteit.

Fig. Doorbuiging in vloerplaten

CRUISETERMINAL
De cruiseterminal wordt ondergebracht in een nieuw volume onder de 
bestaande loodsen. Dit volume wordt opgebouwd uit een lichte staalstructuur 
waardoor deze makkelijk kan gemonteerd worden onder het bestaande dak. 
De structuur is logische, rationeel en is een hedendaagse verwijzing naar de
structuur van de bestaande loodsen. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de integratie van het sigmaplan in het globale ontwerp. Onder het 
bestaande wanderterras wordt een dijklichaam in de vorm van een getrapte 
verhoging voorgesteld waarin de mobiele kering wordt geïntegreerd. Naast het 
voordeel dat hierdoor een overkapte wandeling ontstaat, verhoogt dit ook de 
duurzaamheid van de mobiele kering die op deze manier deels beschermd 
wordt van het weer. De cruiseterminal wordt op hetzelfde niveau aangelegd 
als de permanente verhoging.
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II.6 Hernieuwbare energie
De gebruikte energie in een CO2-neutrale site is hoofdzakelijk hernieuwbaar. 
De site van het Steen heeft twee opportuniteiten. Ten eerste is de site 
gelegen aan een grote ‘warmte’bron, met name de Schelde. Ten tweede is er 
een dakoppervlak zuidgeorienteerd beschikbaar, ideaal voor fotovolataïsche 
panelen.

We stellen voor dat de verwarming in eerste instantie gebeurt met een 
warmtepomp op Scheldewater. Daarom wordt er een warmtenet voorzien met 
een collectieve warmtewisselaar op het Scheldewater. Een warmtepomp per 
gebouw kan de warmte uit het Scheldewater gebruiken om het gebouw te 
verwarmen. De koude wordt terug gestuurd naar de Schelde of opgeslagen in 
een koudebuffertank. De koude uit de koudebuffertank kan gebruikt worden 
om het gebouw te koelen. De bezetting in veel gebruikte vergaderzalen is 
te hoog om een goed zomercomfort te realiseren zonder koeling. Ook voor 
de cruiseterminal is een heel hoge interne bezetting mogelijk op een warme 

zomerdag. Aangezien het publiek voor cruises vaak ‘ouder’ is, is het belangrijk 
om een actieve koeling te voorzien. Het Scheldewater als ‘koudebron’ kan 
dan goed dienen. Een condenserende gasketel springt de verwarming bij in 
piekmomenten en zorgt voor een redundant systeem. Op deze manier gebeurt 
de verwarming grotendeels via hernieuwbare energie. In de toekomst kan dit 
systeem aangesloten worden op het warmtenet van Antwerpen en kan de 
warmtewisselaar eventueel dienst doen als substation van het warmtenet.

Het elektriciteitsverbruik voor hoofdzakelijk elektrische toestellen, maar ook 
voor hulpenergieverbruik zoals ventilatoren, pompen en regelsystemen kan 
het beste opgewekt worden met fotovoltaische (PV)-panelen. We menen dat 
we structuur van de hangars kunnen benutten om fotovoltaïsche panelen 
te dragen. Deze panelen kunnen volledig zwart uitgevoerd worden zodat dit 
nauwelijks zichtbaar is. Voor het verder uitwerken van dit idee (financiële en 
technische haalbaarheid, detaillering en positionering) is er grondig overleg 
nodig met opdrachtgever en commissie onroerend erfgoed. Een kostenoptimale 
oppervlakte PV-panelen zal afhankelijk zijn van een inschatting van het gebruik 
van de cruiseterminal. Een zinvolle dimensionering zou kunnen zijn, wat is het 
elektriciteitsverbruik in juli en hoeveel panelen hebben we nodig om dit te 
dekken. De opslag van de niet-zelf-gebruikte elektriciteit buiten gebruiksuren 
gebeurt via het elektriciteitsnet. Laat het net dit toe? Of dimensioneren 
we het beste op een basislast dat er continu is, vb. ventilatoren voor het 
bezoekerscentrum e.d. 

De eis naar hernieuwbare energie voor BEN is momenteel minimum 10 kWh/
m²/jaar. Voor de nieuwbouw kan dit gedekt worden via de warmtepomp op 
Scheldewater of via 120 m² PV-panelen. Voor de cruiseterminal zijn er 55 
m² PV-panelen nodig. Ook hier kan een warmtepomp gebruikt worden. De 
financiële haalbaarheid is afhankelijk van de inschatting van het aantal 
gebruiksuren van het gebouw in het stookseizoen.

We stellen voor een CO2-neutrale site te realiseren naar analogie met de 
CO2-neutrale bedrijventerreinen. De gebruikers verbinden zich ertoe om 
groene elektriciteit aan te kopen. De productie van eigen elektriciteit via 
PV zou de compensatie kunnen zijn voor de aankoop van de gas voor de 
gascondensatieketel.

II.7 Om een Bijna energieneutraal project te realiseren stellen we volgende 
concrete maatregelen voor.

II.7.1.Bouwkundig
•Isolatiekwaliteit en isolatiedikte: opake delen:  U <  0.24  W/m²K  / ramen:U  
< 1.5 W/m²K 
•Zonwering : automatisch gestuurde buitenzonwering op alle ramen tussen 
oost en west en dakramen gglas = 0.6, gzonwering + glas = 0.12
•Thermische inertie: onbeklede massieve vloer
•Daken: PV-panelen of witte dakbekleding (hernieuwbare energie opwekking 
+ regenwaterrecuperatie + zomercomfort) 
•Luchtdichtheid (n50):  0.6 h-1  alle buitenwanden bepleisterd / plafond 
luchtdicht aangesloten op wand / schrijnwerk luchtdichtheidsklasse 4 
luchtdicht aangesloten op bepleistering / aansluiting vloer – gevel met 
luchtdichtheidsfolie / alle doorvoer van kabels e.d. door de luchtdichte schil 
gebeuren met voorgevormde manchetten /  regelbare ventilatietoevoeropening 
liftschacht (bluekit …)

II.7.2.0. Installatietechnisch verwarming: warmte- en koudeproductie 
aangesloten op een collectieve warmtewisselaar met Scheldewater
•Productie: warmtepomp aangesloten op Scheldewater / condenserende 
gasketel 107% / centrale warmteopslag
•Circulatie: vraaggestuurd en toerentalgeregelde pompen / isolatiedikte 
leidingen: R > 3.5 m²K/W
•Afgifteregime: 40/30° (lage temperatuurverwarming)
•Afgifte : kantoren: convectoren / radiatoren

II.7.2.1.Installatietechnisch koeling:
•Opengaande ramen in verblijfsruimten

•Productie: warmtepomp aangesloten Scheldewater
•Circulatie: koudenet
•Afgifte : vloerkoeling, koeling op de lucht, convectoren, koelplafonds in 
vergaderzalen

II.7.2.2.Installatietechnisch ventilatie: Systeem D (mechanische pulsie en 
extractie)
•Debiet: debiet conform epb
•Warmteterugwinning: rendement > 80 % met volledige bypass (bijlage G 
EPB)
•Vochtrecuperatie: rendement > 50 % met volledige bypass (EN 308)
•Sturing: vraagsturing (CO2, vocht, temperatuur)
•Ventilatoren: toerentalgeregelde, max SFP 3

II.7.2.3.Installatietechnisch verlichting: zoveel mogelijk daglichttoetreding
•Verblijfsruimten: 1.5 W/m²/100 lux, aanwezigheidsgestuurd, LED-verlichting
•Sanitair, circulatie: 2.5 W/m²/100 lux, aanwezigheidsgestuurd, LED-
verlichting

II.7.2.4.Installatietechnisch bijkomend:
•PV-panelen : BEN-eis 10 kWh/m²/jaar: 120 m² nodig voor nieuwbouw, 55 
m² cruiseterminal. +/- 170 m² is mogelijk op nieuwbouw, te bespreken met 
commissie onroerend erfgoed
•Aankoop groene elektriciteit 
•Monitoring: elektriciteitsverbruik luchtgroepen, pompen, verlichting,  gas-
verbruik condensatieketel, elektriciteitsproductie PV , temperatuur warmtenet
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