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ANTWERPEN AAN ZEE
Opgave, observaties, stellingname

01.00

DE OPEN OPROEP

De Open Oproep behelst het ontwerp voor een vitaal
onderdeel van het Scheldekaaien-project. In het Masterplan
Scheldekaaien van 2010 krijgen de Kaaien een dubbelzinnige
rol toebedeeld. Het moet een dynamisch landschap worden,
een schouwtoneel van het stedelijk leven, en de belangrijkste
publieke ruimte van de stad, maar ook:  een leegte en een
contemplatieve ruimte, een vrijplaats. Terwijl de Kaaien een
vaste plaats in het stedelijke leven moeten gaan veroveren,
wordt tegelijkertijd gepleit voor een zekere onbestemdheid en
onbepaaldheid.  “De Kaaien zijn van niemand en iedereen”.
Het Droogdokkenpark, gelegen aan het uiterste uiteinde
van de Kaaien, vormt hiervan het culminatiepunt. Door de
uitwaartse ligging, aan de bocht waarmee de Schelde uit het
zicht van de stad verdwijnt, nodigt het Droogdokkenpark uit
tot afstand nemen en terugblikken. De locatie belichaamt het
beoogde contemplatieve karakter.
Omdat de haven, stad en rivier juist hier samenkomen kan de
plek tegelijkertijd een grote collectieve betekenis krijgen voor
de stad als geheel. De wens tot intensivering en het verlangen
naar verstilling lijken om de voorrang te strijden.
Wij zien dit niet als een tegenstrijdigheid. Deze paradox
raakt het wezen van de plek. De plek heeft de potentie om
aan beide verlangens te beantwoorden. Het park heeft alles
in zich om een trekpleister te worden van de hele stad, met
ruimte voor grootschalige evenementen maar waar het ook
goed toeven is als het stil en rustig is, en waar je in je eentje
van het stedelijk landschap kunt genieten. In een echt goed
park gaan beiden samen.
We vatten het op als een aansporing om te laten spreken wat
al aanwezig is. Alles is er al. Het komt erop aan de verborgen
rijkdom van het gebied te articuleren en zichtbaar te maken.
In dit hoofdstuk laten we zien uit welke draden het ontwerp
geweven wordt, aan welke geschiedenis het een hoofdstuk
toevoegt, en hoe het samenspel van stad, haven en rivier
verder wordt gespeeld. Het legt de fundamenten voor het
ontwerp, dat in hoofdstuk 2 wordt geïntroduceerd en in
hoofdstuk 3 in onderdelen wordt toegelicht.
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“Het Droogdokkenpark ligt op een magische plek: daar
waar de rivier tot zeearm wordt, en de stad tot haven.
De hectiek van de stad wijkt voor het ritme van het tij
en de seizoenen. Verstilling en verwaarlozing strijden
om de voorrang. Modder, gras, hardhout en graniet zijn
getuigen van de genese en geschiedenis van de stad.
De silhouetten van de stad en de haven tekenen zich
trots af tegen de lucht.
De opgave is te laten spreken wat al aanwezig is: een
oefening in terughoudendheid. De opgave om ruimte te
bieden aan een evenementenpark en om de waterkering
te verhogen vraagt tegelijkertijd om een stoere en doeltreffende ingreep. De uniciteit van de plek vraagt om
een zorgvuldige en subtiele verankering in de structuur
en morfologie van de stad. Het lijkt ons prachtig aan
deze opgave te mogen ontwerpen.”
citaat uit de inschrijving voor de Open Oproep 1908

thema_hoofdstuk

01.01 DE SCHELDE

Het estuarium van Schelde en Rijn vertoont een heftig
samenspel van elementen: water en land, zee en rivieren,
aarde, maan en zon, in ritmes van dag en nacht, van eb en
vloed, van seizoenen en tijdperken; cyclisch en toch elke keer
anders, voorspelbaar en onvoorspelbaar tegelijk. Het landschap is van nature veranderlijk en dynamisch: een continuüm van zeearmen, kreken, rivierbeddingen, en beeklopen,
dat nauwelijks harde scheidslijnen kent. Het neemt slechts
vaste vormen aan door menselijk ingrepen die ten doel
hebben om de natuurlijke dynamiek in te kaderen. Dijken zijn
daartoe het gangbare middel, aangevuld met kades, sluizen,
dokken, gemalen etc.
Zo zijn vaste vormen en scherpe contrasten ontstaan in een
in principe diffuus en veranderlijk landschap. Deze geschiedenis is niet voorbij, maar gaat door en is werkzaam onder
onze eigen ogen. De spanning tussen vast en beweeglijk,
tussen robuust en diffuus, tussen bepaald en onbepaald, is
het leidend motief voor ons ontwerp.
In de loop van de tijd heeft de invloed van de zee en het getij
op de rivier sterk gewisseld, doch vanaf de vroege jaartelling
is ze gestaag toegenomen.
De voortschrijdende verbreding en verdieping van het
rivierbed is gepaard gegaan met een steeds groter en dieper
doordringend tijverschil, met een steeds hogere stroomsnelheid en een toenemende volumeverplaatsing. De bedijkingen
(vanaf 1100) en de baggerwerken (vanaf de 19e eeuw) hebben
deze tendens nog versterkt.
Dit betekent dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan
de primaire waterkering. De scheidslijnen van de dijken worden steeds vaster en robuuster. Tegelijkertijd wordt er langs
de hele Schelde gezocht naar mogelijkheden om de ruimte
voor de natuurlijke dynamiek van het estuarium te vergroten.
Dit gaat gepaard met nieuwe reguleringsmechanismen, zoals
het GGG (gecontroleerde overstromingen met gereduceerd
getij).
De opgave voor het Droogdokkeneiland wordt primair door
deze dubbele taak getekend. In het ontwerp zoeken we extra
ruimte voor de rivier maar accepteren we ook de robuuste
eisen die aan de Sigma-dijken worden gesteld, als de actuele
gedaante van een eeuwenoude dynamiek.
gradient van zout naar zoet
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O1.02 GETIJDEnLANDSCHAP

Het Droogdokkeneiland is deel van dit estuarium en staat via
de dagelijkse waterbewegingen in contact met de zeer wijde
omgeving. Tegelijkertijd is ieder punt uniek, afhankelijk van
haar geschiedenis, de samenstelling van de grond, van de
mate waarin het tij wisselt, zout en zoet water elkaar beïnvloeden, etc.
Ter plaatse van het Droogdokkeneiland hebben ooit de
Schelde en de beeklopen van de Schijn en Vosseschijn in
open verbinding met elkaar gestaan. Op de Ferrariskaart uit
1777 is er al wel een dijk aangelegd die ze van elkaar scheidt,
maar is de uitwatering via een aantal sluizen nog goed herkenbaar. Met de aanleg van het Kattendijkdok is dit verband
verbroken. De relicten van de sluizen zijn als stille getuigen in
de dijk nog terug te vinden.
Het tijverschil ter hoogte van het DDK bedraagt ruim 5 meter,
met een gemiddeld springtij dat daar nog 1 meter aan toevoegt. Net als in de rest van de Zeeschelde ontwikkelt de zone
tussen laag- en hoogwater zich tot slikken, en de zone tussen
hoogtij en springtij tot schorren, die geleidelijk verlanden. Zij
bepalen de grondtoon van het Scheldelandschap. De lokale
inkleuring met flora en fauna wordt sterk bepaald door het
zout- resp. zoetwatergehalte per getijdenbeweging.
Ter hoogte van het DDK is er sprake van brak milieu, waardoor er op de schorren een maximale ontwikkeling van zuiver
en homogeen riet kan plaatsvinden: riet vormt de natuurlijke
climaxvegetatie in dit deel van het estuariene ecosysteem.
Het schorrenlandschap laat zich moeilijk kneden. De tijd en
het tij doen hun onverbiddelijke werk: zij vlakken elke gekunsteldheid uit. In plaats van het estuariene landschap tot een
getijdenpark te modelleren en op stedelijke en menselijke
schaal te snijden, stellen we voor de wetmatigheden en de
schaal van het getijdenlandschap te accepteren en in het
plan de ruimte te geven. Het karakteristieke beeld van de
uitgestrekte gouden rietkragen langsheen de hele Schelde is
tot uitgangspunt van het ontwerp genomen.
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01.03 DE HAVEN KLAPT OM 

De huidige Scheldekaaien zijn het resultaat van een radicale
19e eeuwse ingreep.
In de Middeleeuwen reikte het stadsweefsel tot in de Schelde.
De stad lag als een stenen uitstulping in de buitenbocht naar
voren geschoven. Stad, haven en rivierlandschap vertoonden
een innig onderling verband.
In de 19e eeuw werd de hele buitenbocht gladgestreken
en tot havenkade bestempeld. Een groot deel van de middeleeuwse stad werd er voor afgebroken. De nieuwe kaaien
dienden om de steeds dieper stekende schepen te kunnen
verwelkomen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de natuurlijke dynamiek van de rivier, nl. de diep uitgesleten buitenbocht. Rivier en haven gingen een monsterverbond aan, ten
koste van de stad.
Voor de verdere ontwikkeling van de haven werd ingezet op de
ontwikkeling van de Dokken. De haven werd losgemaakt van
de dynamiek van de rivier, en in het achterland gelegd, eerst
nog in de stad, maar daarna ernaast en erbuiten. Rondom de
dokken vormen water, kade en land een stabiel en continu
profiel, onafhankelijk van de bewegingen van het tij. De haven
nam afscheid van de rivier. De steeds grotere sluizen waren
de sleutel tot deze ontwikkeling.
Ter hoogte van de Kattendijksluis klapt de haven ‘binnenste
buiten’: hij keert zich af van de rivier en wordt ingesneden in
het vormvaste achterland. De rivier komt aan de achterkant
van de haven te liggen. De getijdenwerking, de wisseling van
zout en zoet, sedimentatie en erosie hebben hier vrij spel. Het
biedt de stad vanaf het Droogdokkeneiland een vrije blik op
de ‘eeuwig weerkerende’ dynamiek die aan haar geschiedenis
ten grondslag ligt. Het eiland biedt bij uitstek de aanknopingspunten voor een nieuw verband tussen de haven, de
rivier en de stad.
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01.04 PARK ZONDER STAD?  

Tot het begin van de 20ste eeuw liggen de dokken nog binnen
de verdedigingslinies van de stad. Zij voegen zich in de
geometrie van de 19e eeuwse stadsplattegrond. In het hele
gebied van het Eilandje zijn het stratengrid en de havenbekkens op elkaar betrokken, de vorm van de bebouwing volgt die
van de bekkens.
De verdere ontwikkeling van de haven ten noorden van de
Royerssluis breekt los van de structuur van de stad. De
havenbekkens volgen de bewegingen van de zeeschepen. Het
havenlandschap bestaat uit open terreinen met hekwerken,
installaties, met containeropslag en af en toe de ‘mastodonten’ van silocomplexen.
In en rondom het Eilandje heeft de haven een leegte achtergelaten die geleidelijk door de stad weer wordt opgevuld. De
grondplaat ligt er voor klaar.
Het Droogdokkeneiland vormt binnen het Eilandje het
meest afwijkende en perifeer gelegen deel. Hier behoeft
de grondplaat een nadere articulatie, voordat de stad er op
vanzelfsprekende wijze bezit van kan nemen. Voorlopig zal het
Droogdokkenpark nog een park zonder omringende stad zijn;
het zal vanuit zijn omgeving een definiëring in de 3e dimensie
ontberen.
Daarom moet de autonome kracht van de grondplaat zelf zijn
werk doen, voorafgaand aan de stad die haar in de toekomst
zal gaan omringen.
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01.05 STROOM VERSUS SPIEGEL  

De bestaande grondplaat van het DDK, gelegen op het
omklappunt van de rivierkade naar de dokkenhaven, wordt
bepaald door haar bijzondere randen.
Aan de Scheldezijde ligt de groots en meeslepende [wereld]
van het water als stroom: voortdurend in beweging onder
invloed van tij, wind en regen. Ook het land is beweeglijk:
onophoudelijk onderhevig aan het proces van aanslibben en
uitslijten.
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Aan de Dokkenzijde ligt het gebeeldhouwde en statisch
grondvlak van de droogdokken, in graniet gegoten. De tijd is
er getemd. Ook het water is stilgezet: het kent één peil, het
vormt geen stroom maar een spiegel, in een geometrisch
kader gevat, formeel en monumentaal.
Aan de noord en zuidzijde vormen de twee sluizen de essentiële dwarsverbindingen, zowel in technisch als ruimtelijk
opzicht. Ze koppelen het stromende water van de Schelde
met het spiegelende water in de dokken. Ze vormen scherpe
snedes over de volle breedte van het gebied, reikend van het

Kattendijkdok tot aan de boorden van de Schelde. De sluishoofden vormen prachtige Belvedères.
Het middendeel van het gebied is een indifferent gebied en
heeft met de karakteristieke randen nauwelijks contact. Hier
ligt de sleutel voor het ontwerp. Hoe kan de middenstrook
van het Droogdokkeneiland worden omgevormd van ‘vergeetputje’ tot ontmoetingsruimte en articulatievlak?

15

01.06 VISUEEL SPEKTAKELSTUK

  
Vanaf de sluishoofden toont Antwerpen twee gezichten.
Vanaf de zuidelijke Belvedere gezien ligt de fiere havenstad
met haar stadsfront en harde kade pal aan het water. Ze
wordt waargenomen in tegenlicht achter het kaatsend lichtvlak van de rivier. Een ragfijn silhouette in verlopende grijstinten dat zich in de loop van dag vrijmaakt uit de schaduw
en de nuances van haar gebouwen toont. De Belvedere biedt
een terugblik op de volle lengte van de complete boog van het
rivierfront. Van hieruit wordt Antwerpen weer waarneembaar
als trotse Stad aan de Stroom.
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Verder noordwaarts, gezien vanaf het hoekpunt van de
Royersluis, schuiven de schorren en slikken, de steigers en
de staketsels van de Schelde op de voorgrond van het tafereel. De staketsels op de voorgrond en het silhouette op de
achtergrond gaan een beeldrijm met elkaar aan. De stad gaat
op in een voorlopig landschap, zonder vaste grond; zij lijkt
terloops te zijn aangespoeld. Het samenspel van voorgrond
en achtergrond creeert een zeer sterke dieptewerking. Het is
een heel oud beeld, dat in eeuwen niet wezenlijk veranderd is.
Het contrast tussen deze twee panorama’s is één van de
leidende motieven voor het parkontwerp.
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01.07 GEVONDEN LIJNEN.

De huidige waterkering is de oudste lijn van het gebied. Hij is
op alle historische kaarten terug te vinden, en is gelardeerd
met diverse relicten. Als dijk is hij nauwelijks meer herkenbaar, omdat hij is opgegaan in het uitgestrekte grondlichaam
dat doorloopt naar de oostzijde van het eiland. In het parkontwerp krijgt dit historische dijktracee een eigentijdse vertaling.
Het verband van het Droogdokkeneiland met de rest van de
stad wordt gedicteerd door de bruggen bij de Kattendijksluis
en de Royersluis. Bij de Kattendijksluis is de oude brug in ere
hersteld; de later toegevoegde verkeerswegen worden verwijderd. Het eilandkarakter zal hierdoor sterk worden benadrukt.
In het verlengde van de toegangsbrug ontspringt een bundel
‘gevonden lijnen’, soms geometrisch gearticuleerd en
verankerd in de grondplaat van de Droogdokken, soms vrij en
willekeurig getrokken, in combinatie met voormalige spoorlijnen. Met name de oostelijke lijnen hebben zich in de loop van
de tijd telkens opnieuw bewezen, de westelijke lijnen hebben
met het verdwijnen van de sporen en bruggen hun functie
verloren.
In het parkontwerp wordt voortgeborduurd op deze patronen,
met name op de robuuste lijnen die zich ook in de 3e dimensie aftekenen. De bestaande logica van gevonden lijnen zal
overigens sterk worden beïnvloed door de verschuiving van de
westelijke sluisdeur en –brug bij de Royersluis.

18

antwerpen aan zee

01.08 gevonden gebouwen

Behalve gevonden lijnen zijn er gevonden gebouwen. De
grootste bouwwerken, de dokken, bevinden zich in en onder
het maaiveld. Ze zijn uit puur utilitaire motieven ontstaan,
maar hebben door hun getrapte doorsnede en hun langgerektheid de monumentaliteit gekregen van Romeinse arena’s.
In de dokken worden met behulp van provisorische stutten
en steigers allerlei technische toeren verricht: een gewaagd
spel met zwaartekracht en drijfvermogen. De dokken zijn een
attractie op zich.
Ook de bovengrondse gebouwen vormen ‘pragmatische
casco’s’. Het zijn verzamelgebouwen met kantoren, hoge hallen, werkplaatsen, lichtstraten, kelders etc., soms uit verschillende periodes afkomstig. Ook de jaren 60 bebouwing past
perfect in dit genre. De onderdelen van de gebouwen worden
bijeen gehouden door een strakke horizontale gevel, die zich
met precieze knikken en afrondingen naadloos voegt naar de
lijnen van de omringende straten en dokken. Alles getuigt van
een praktisch en zelfbewust vakmanschap.
De open struktuur van al deze bouwwerken is een dankbaar
gegeven voor de toekomst: het biedt bijna onbeperkte mogelijkheden tot hergebruik zonder wezenlijke aanpassing van de
struktuur. Alles is er al…
De sluismeesterswoning en de aanverwante paviljoens bij de
Royersluis hebben meer iets huiselijks, als onderdeel van een
denkbeeldig landgoed of een tuin: een surrealistische toets
in een technische omgeving. Dit vraagt om een specifiekere
vorm van hergebruik.
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02

DE GRONDPLAAT
Motieven,ontwerp, masterplan

02.00 Terugleggen, optrekken, kuif in de wind

Het contrast tussen het dynamische en ongrijpbare Scheldelandschap, en het in graniet gegoten grondvlak van
de Droogdokken is het leidende motief voor het ontwerp.
De grondplaat wordt opgewerkt tot een 3-dimensionale
sculptuur. De nieuwe waterkering op Sigmahoogte is de
katalysator. De middenzone wordt van vergeetputje tot
ontmoetingsruimte en articulatievlak.
Aan de Scheldezijde ligt de rijkdom van de locatie in de horizontale gelaagdheid van het rivierpanorama: van de dijkvoet
en de waterlijn, via de schorren, de slikken en het rivierbed,
tot aan het Sint Zandstrand, de stad en de ooibossen aan de
overzijde. Dit panorama gaat momenteel al schuil achter de
dijk, en zal bij dijkverhoging nog verder uit beeld verdwijnen.
In het ontwerp wordt de nieuwe waterkering landinwaarts
teruggetrokken, om de gelaagdheid van het uitzicht maximaal
de ruimte te geven en nieuwe ecologische gradiënten te laten
ontstaan. Het oude dijkje wordt als cultuurhistorisch relict
gehandhaafd maar weer afgegraven tot de oude hoogte van
de blauwe steen.
Aan de Droogdokkenzijde ligt de rijkdom onder het maaiveld
verscholen in de diepte, verwaaid in een verder nauwelijks
begrensde omgeving. Vanaf het maaiveld kijk je er overheen
en er aan voorbij.
In het ontwerp wordt voorgesteld om het maaiveld daar waar
het de nieuwe waterkering ontmoet, omhoog te vouwen en op
te trekken tot een robuuste keermuur. De keermuur begrenst
en articuleert de Droogdokkenzone en biedt vanaf de bovenzijde zicht tot in de verzonken wereld van de dokken.
Door het terugleggen van de primaire waterkering herwinnen de sluishoofden hun prominente positie als Belvedères.
Hierin dringt het park naar voren, het steekt de kuif in de wind
en biedt onbelemmerd zicht op Antwerpen als fiere Stad aan
de Stroom.
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de grondplaat
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02.01 Waterkering als sluitsteen

Aan de Scheldezijde wordt het getijdenlandschap vergroot
en naar binnen gehaald. Het bestaande dijkje wordt gehandhaafd, maar verlaagd en aan de uiteinden losgeknipt. Het
proces van uitslijten en aanslibben krijgt hier de ruimte.
Aan de Droogdokkenzijde behoudt het grondvlak zijn complete ‘gebeeldhouwde’ kwaliteit. De stad neemt geleidelijk
bezit van zijn historische grondvlak.

3

De Kattendijksluis wordt teruggebracht in zijn oorspronkelijke
staat als langgerekte, gelede en simmetrische sluis.
De Royersluis wordt ingrijpend vernieuwd en vergroot, volgens het gangbare model van andere Antwerpse zeesluizen.
Het ontwerp hiervoor wordt in het plan geaccepteerd. De twee
sluizen, beiden op Sigmahoogte, vormen het aangrijpingspunt voor de nieuwe waterkering.
De nieuwe waterkering wordt op zijn inwaartse positie
opgespannen tussen beide sluizen. Aan de Scheldezijde toont
hij zijn gezicht als stoere primaire kering, aan de Droogdokkenzijde als een ‘architectonische’ muur.
De dijk krijgt een overmaat in de breedte, waardoor hij ruimte
biedt aan het Stadspark annex manifestatie veld.
Het park ligt in zijn geheel als een zwevend tapijt op Sigmahoogte boven het getijdenlandschap en de Droogdokken.

2
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de grondplaat
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02.02 ElEmENTEN
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1. ligging aan de binnenbocht van de Schelde
met spectaculair uitzicht.

2. gemarkeerd door twee grote sluiscomplexen.

3. Sluiscomplexen kaderen het park in en geven
spectaculair zicht op de stad.

7. De fascinerende wereld van de droogdokken, de stenige wereld aan de oostkant van de
Droogdokkenweg.

8. Een muur sluit de wereld van de droogdokken op een passende wijze af en overbrugt het
hoogteverschil met de sigma-dijk.

9. Passtukken die de geschiedenis en differentiatie in de droogdokken markeren geven ruimte
aan een scala van kleinschalige acitviteieten
en evenementen. De maritieme wereld van het
Kattendijkdok voegt zich in het patroon van de
haven en dokken.

de gRoNdPlaat

4. De oude dijk als relict tussen de twee sluizen.

5. De nieuwe dijk op sigmahoogte laat ruimte
voor natuurbeleving, eb en vloed.

6. Ruimte voor karakteristieke rietkragen in
het tussengebied van oude en nieuwe dijk.

10. Het grote veld op sigma-hoogte geeft ruimte
voor het park en grootschalige evenementen.

11. fietsers in een korte route door het park.
Auto’s over de kade tussen Kattendijksluis en
Royerssluis.

11. Speciale plek op Belvedere als laagdrempelig
icoon gekoppeld aan de werld van staketsels en
rietkragen.
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02.03 Masterplan

Het Droogdokkeneiland krijgt aldus een nieuwe structuur,
waarin 8 deelgebieden of elementen zijn te onderscheiden,
ieder met een sterk eigen karakter. Deze structuur vormt de
basis voor het op te stellen Masterplan, waarvoor de hiernaast
afgebeelde tekening een eerste proeve biedt.

De keermuur
De Droogdokken
Het park/evenemententerrein
De nieuwe waterkering
Het oude dijkje
Het getijdelandschap
Sluis plus tuin
De blikvanger: het Nieuwe Palinghuis
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HET DROOGDOKKENPARK
Schetsontwerp in 8 onderdelen

03.00 plantekening

Het schetsontwerp voor het Droogdokkenpark zoemt in op de
samenstellende onderdelen en elementen van het Masterplan. Het neemt de bezoeker mee in wat het park te bieden
heeft. Het geeft een indruk van hoe de stad bezit kan nemen
van het gebied, meteen bij de aanleg en in de langere loop
van de tijd.
De rondgang begint bij de brug over de Kattendijksluis, in de
middellijn van het gebied. Daar springen de toegang tot het
park en de nieuwe keermuur in het oog, die hoog en laag,
groen en steen, ontspanning en arbeid met elkaar verbindt.
Vervolgens worden de Droogdokken besproken, daarna het
park en de Scheldezijde, en tenslotte de Royersluis en de pier.
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03.01  DE KEERMUUR

De keermuur ligt op de rand tussen het grondlichaam van de
nieuwe waterkering en de grondplaat van de Droogdokken.
De Droogdokken krijgen daarmee een ‘rug’ die past bij het
stoere, ‘no nonsens’ karakter van dit gebied en vanaf het park
heeft men op die manier een ruim zicht op en over de dokken.
De keermuur begeleidt de middenlijn van het gebied, en zorgt
in het verlengde van de Kattendoksluisbrug voor de orientatie op de stad. Hij volgt de reeks Droogdokken 1-7, vouwt
zich rondom de dokken 8-10, en legt de verbinding met de
DroogdokBrug.
Trappen en hellingen zijn in de lengterichting van de keermuur opgenomen, in het zicht van de belangrijkste looplijnen.
Ze verbinden het hoge en het lage niveau, zodat ook evenementen op de hoge en lage locaties op elkaar kunnen worden
betrokken.
In de keermuur kunnen naar behoefte ruimtes worden
opgenomen, met voorzieningen ten behoeve van manifestaties in het park en voor tijdelijke evenementen in en rondom
de dokken. Denk aan toiletgroepen, bergingen, opslag van
mobiel podiumdelen, verkooppunten, kiosken, bars of pubs,
maar ook aan opslagfaciliteiten voor de Groendienst.

bewerkingen van de keermuur: programma in werfkelder, bankelement, trapelement
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03.01  DE KEERMUUR

Het ontwerp van de muur ondersteunt de tactiele en perspectivische kwaliteit. De wand helt 5 graden naar achteren en zet
zich af tegen het dijklichaam. Hij is gemaakt van in situ beton
met basaltgranulaat. De stortnaden zijn als baardvoegen
uitgevoerd en nemen naar boven toe af om het perspectivisch
verloop te benadrukken. De neggen van de openingen hellen
ook 5 graden naar binnen. De opening knijpt subtiel en krijgt
de contour van een trapezium. Sommigen zijn transparant
(verblijfsfuncties), anderen zijn gesloten (bergingen, toiletten
etc.). De openingen kunnen desgewenst worden afgesloten
met grote, geklonken stalen schuifdeuren.
De borstwering is aan de parkzijde 1 meter hoog en 1 meter
diep.  In de muur zijn banken en verlichting verwerkt. Hierdoor wordt de grondplaat van de stad tactiel, comfortabel en
bruikbaar, als een meubelstuk.
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03.02 DE DROOGDOKKEN

Het plan accepteert met dankbaarheid de Droogdokken, laat
ze volledig in hun waarde, maar geeft mogelijkheden voor een
geleidelijke verandering van een haven functie naar een meer
culturele en recreatieve functie zonder de sfeer van dit bijzondere gebied geweld aan te doen. Integendeel. Het stenige,
gebouwde karakter blijft bestaan en wordt geaccentueerd
door het in te kaderen met de hoge keermuur. Het Droogdokkengebied kan zich verder ontwikkelen door in eerste instantie allerlei tijdelijke manifestaties en bouwwerken toe te laten
en later geleidelijk meer permanente gebouwen te ontwikkelen. Deze nieuwe gebouwen zijn familie van de bestaande
verzamelgebouwen, in de vorm van grote loodsen. Zij worden
als passtukken naadloos ingevoegd in de restruimtes tussen
de dokken en de straten. Zij geleden de open ruimte en articuleren het verschil tussen de dokken 1-2-3, de dokken 4-5-6 en
de dokken 7-8-9. Een bijzondere ontwikkeling is de uitbreiding
van één van de bestaande gebouwencomplexen over de twee
kleinste droogdokken waarmee deze dokken een bijzondere
functie binnen het geheel van dokken kunnen krijgen.
Het waarborgen van monumentale kwaliteit is geen doel op
zich, maar een hefboom om het Droogdokkenterrein programmatisch te (re)activeren. De meeste spin-off zal ontstaan
door de ontwikkeling van de maritieme functie te combineren
met het definiëren van kansenzones voor nieuwe functies en/
of gebouwen.
Nieuwe functies zullen de cultuurhistorische waarden van de
dokken en de verschillende gebouwen moeten respecteren,
en financieel draagvlak moeten creëren voor mogelijke
ontwikkelingen. Het aanbod van de gebouwen en dokken is
bepalend. Er is sprake van een grote diversiteit in de gebouwtypologie. Dit biedt straks kansen voor een bepaalde mix en
dynamiek in het hergebruik, en dus voor het interesseren van
partijen. Marktpartijen zullen verschillende mogelijkheden in
het gebruik zien. Functies die van tevoren te snel geselecteerd
en beoordeeld zijn, kunnen strijdig zijn met de vraag vanuit de
markt – en andersom. Daarom werkt het plan met een open
scenario t.a.v. de programmatische invulling van de gebouwen. Het thematiseren van het Droogdokkengebied is daarbij
een goede start. Het biedt een kader aan de markt waarin
gedefinieerd wordt wat je er kan, mag en moet. Het moet
zoveel mogelijk richting geven en zo min mogelijk uitsluiten.
Wij stellen een thematisering voor langs twee complementaire lijnen.
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De eerste lijn profileert de Droogdokken als “maritieme
werkplaats”. Ze vormen de bakermat voor vakmanschap en
kennisontwikkeling op het grensvlak van rivier, haven en
stad. Het toont respect aan het technisch vakmanschap dat
nu zo evident zichtbaar is. Productie, onderhoud, onderwijs,
onderzoek en publieksvoorlichting kunnen er hand in hand
gaan. Er wordt in principe voortgebouwd op de aanwezige
functies: continuering, uitbouw, geleidelijke vervanging
en/of verplaatsing, het moet in principe mogelijk zijn. Het
geleidelijk van kleur verschieten in de richting van vitale
publieksgerichte sectoren van de stedelijke economie (creatieve industrie, kunst en cultuur) moet zeker niet uitgesloten
worden. De dokken zijn zomaar de perfecte catwalk voor
Antwerpse modeontwerpers.
De tweede lijn gaat uit van de openheid van de dokken, hun
functieneutraliteit, die het mogelijk maakt om er de meest
uiteenlopende zaken op tijdelijke basis te ontvangen of te
herbergen, te overdekken, van onder- en bovenaf te bewerken, etc. Wat met schepen, duwbakken, en containers kan,
kan ook met andere constructies. Wanden zijn er al, daken
kunnen tijdelijk worden toegevoegd en weer verwijderd.
Water kan er in en eruit. De harde vorm van het grondvlak is
het uitgangspunt, de flexibiliteit van het gebruik kan worden
gevierd: de dokken als “arena’s voor improvisatie”.

het droogdokkenpark

evenementen, tijdelijke publieke,
park georienteerde functies

wonen op het water

tijdelijke havenfucnties

opstelplaats roerend maritieme erfgoed van Antwerpen

voormalige AWN gebouw - verzamelgebouw

pomphuis en aanbouwen - bijeenkomstfunctie (toneel, eetzaal, fuifzaal)

Zwembad
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03.02 DE DROOGDOKKEN

Een minimum scenario en een maximum scenario dienen om
de bandbreedte aan mogelijkheden te verbeelden.
In het MIN model blijft het AWN zo lang als mogelijk gebruik
maken van het terrein. De werf verdient een schoonmaak
beurt. Terrein en contouren moeten opgeruimd worden. De
havenbedrijfsactiviteiten kunnen blijven en zorgen voor een
bruisende omgeving waar van alles te zien en te beleven is.
Het AWN gebouw, het pomphuis, het sluismeesterhuis en
dokken 1-2-3 kunnen publiekstoegankelijk gemaakt worden
door midden van een ingekaderde “museale routing”. De
dokken 1-2-3 kunnen gebruikt worden als “natte dokken” en
fungeren als opstelplaats voor het roerend maritieme erfgoed
van de Stad Antwerpen. Deze wordt gedacht als een verplaatsing van of een aanvulling op de Bonaparte haven. Een
mooie referentie is het Museumhaven Zeeland in Zierikzee,
NL. Het publiek kan genieten van een drijvend museum en
tegelijkertijd een blik werpen achter de schermen. Vaklieden
werken aan schepen terwijl men onder begeleiding als
bezoeker de stoerheid en sfeer van de werf kan beleven. De
nieuwe muur wordt aangespannen tussen dokken en park,
als spannend overgangsgebied tussen de publieke zone en
de havenbedrijvigheid.
In het MAX model verlaat het AWN het terrein in het kader
van de centralisatie van havenactiviteiten. Terrein en contouren moeten opgeruimd worden. De havenbedrijfsactiviteit
in de oude kern muteert tot scheepsrestauratiewerk /museumhaven Antwerpen met bijeenkomsten faciliteiten. Het
voormalige AWN gebouw wordt uitgebreid en ingericht als
verzamelgebouw. Het oude pomphuis en aanbouwen worden
herbestemd voor een bijeenkomstfunctie ( toneel, eetzaal,
fuifzaal). Het sluismeesterhuis en aanbouwen wordt herbestemd als kantoorgebouw of toeristische informatiepunt. De
dokken 1-2-3 kunnen ook in dit scenario gebruikt worden als
“natte dokken” en fungeren als opstelplaats voor het roerend
maritieme erfgoed van de Stad Antwerpen. Dokken 4-5-6 en
7-8-9 kunnen voorzien worden van semipermanente functies /
invullingen. In dit lange termijn scenario kan ruimte geschapen worden voor nieuwe invullingen. Kansenzones worden
eerst op stedenbouwkundig niveau vastgesteld. De architectuur van de nieuwe invulling kan op het terrein geprojecteerd
worden en zal de logica van het gebruik volgen met behoud
van het maritieme karakter, zonder de ziel van dit bijzondere
stuk stad te verstoren.
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03.03 HET PARK/EVENEMENTEN TERREIN

Tussen het getijden landschap en de droogdokken ligt op
Sigma hoogte het eigenlijk park. Een groot en groots open
veld met een grasmat als een biljartlaken, die zich uitrolt
tot onder de forse boompartijen aan de noord en zuidzijde
die op hun beurt de twee sluizen markeren en begrenzen.
Een weelderige groene ruimte, een echte ‘green’, die talloze
evenementen kan herbergen maar op rustige momenten
voldoende herbergzaamheid biedt om bezoekers zich niet
verloren te laten voelen in de ruimte. De boomweides aan de
noord- en zuidzijde bieden daarvoor voldoende intimiteit. Van
daaruit kan men het grote veld als het ware veroveren en in
ieder geval gade slaan.
De randen van het veld zijn subtiel gedetailleerd om ze
ondanks hun forse lengte en hun krachtige gebaar, in
overeenstemming te brengen met de menselijke maat. Zo ligt
aan de Scheldezijde de brede promenade even lager dan het
veld waardoor een royale en langgerekte zitrand ontstaat. Aan
de zijde van de droogdokken ligt ook een promenade langs
de lange keerwand. De balustrade met zitbanken heeft een
overmaat passend bij het stoere en robuuste karakter van
deze wand en is zo breed dat er zitbanken in verwerkt kunnen worden. De ‘green’ helt aan de zuidzijde naar beneden
richting de brug over de Kattendijkssluis. Bezoekers vanuit de
binnenstad van Antwerpen worden op deze manier ruimhartig welkom geheten.
Het fietspad loopt op een simpele en logische wijze door het
park. Vanaf de binnenstad van Antwerpen gaat deze lange
afstandsroute over de Kattendijkssluisbrug, over de kasseien
om het eerste droogdok, dan langs de keermuur schuin
omhoog om vervolgens op de hoogte van het park de promenade langs de rivier te bereiken. Deze promenade volgend
bereikt de fietser en de wandelaar tenslotte de vernieuwde
Royerssluis.
De ‘green’ dient tevens als manifestatieveld. Grote massa’s
mensen kunnen er zich verzamelen. De toestroom over de
bruggen, trappartijen en hellingbanen is een spektakel op
zich. De bevoorrading en logistiek voltrekken zich a niveau
vanaf de weg langs de Royersluis, en vanaf de lagergelegen
weg langs rand van het Droogdokkengebied.
Voor parkeren wordt geen apart terrein gemaakt, maar
een overmaat gecreëerd aan de voet van de muur langs de
Droogdokken en aan de weg langs de Royersluis.
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03.04 DE NIEUWE WATERKERING

De nieuwe waterkering is landinwaarts geschoven om
maximaal ruimte te bieden aan de dynamiek van het getijdenlandschap. Hij is op simpele en logische wijze opgespannen
tussen de beide sluizen – zoals een waterstaatkundig ingenieur dat zou doen. De profilering van de gangbare Sigma dijk
is aangehouden, maar aan de bovenzijde op subtiele wijze
afgewerkt en aan het park verbonden.
Er is dus afgeweken van het voorgestelde profiel 7 uit Masterplan Scheldekaaien, om een zo groot mogelijk oppervlak
getijdenlandschap vrij te kunnen maken, en vervolgens het
vereiste oppervlak voor evenementen vrij te houden. Er is voor
gegeven aan een maximale uitstraling van samenstellende
elementen en de confrontatie stoer en robuust te maken. Je
mag zien dat het een waterkering is!
De kruin van de dijk is getrapt, de promenade is daarin
opgenomen. De bovenste rand valt samen met het kader van
de ‘green’ en vormt tevens een stelsel van zitranden.
Ter plaatse van de bocht snijden 2 ranke dijkstoepen schuin
in het talud naar beneden. Tussen de dijkstoepen ligt een
reeks trappartijen met grote aftrappende plateaus waarop
je kunt zitten of liggen. De bocht doet zich in het perspectief
voor als een amfitheater, een terloops brandpunt in het verloop van de dijk, met een meeslepend uitzicht op het rietland,
de pier, het dijkje, de rivier en de horizon. Alle routes van het
park komen als vanzelf op dit punt bijeen.
De dijk wordt met gezet basalt bekleed (geen prefab beton).
Het is aards en donker, het glimt bij regen of na stormtij, het
is een mooi kader voor de gouden rietlanden eronder.
De promenade aan de bovenrand wordt gemaakt van ter
plaatse gestort beton. Dit gladde betonvlak hangt met een
klein overstek over het talud; het werpt een schaduwrand die
rank maakt en in het perspectief de boog waarmee de dijk
zich om het getijdenlandschap buigt benadrukt.
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03.05 HET OUDE DIjkjE

Het oude dijkje wordt gehandhaafd als relict, als de oudste
lijn van het gebied. Het wordt
weer afgegraven tot zijn oorspronkelijke hoogte en behoudt
daarmee zijn elegante bochtige verloop, alleen nu iets dichter
bij de schelde en zowel aan de landzijde als de scheldezijde
omringd door natuur. ‘gevonden voorwerpen’ als de bunker,
de fundering van de voormalige sluizen (en wellicht het
voormalige Palinghuis) en de constructie voor de navigatieverlichting op de schelde worden als zodanig gemarkeerd en
vormgegeven.
De hoogte van het dijkje wordt teruggebracht tot het niveau
van de blauwe steen (7.00 meter), de dijkkruin blijft 8 meter
breed. Het zal daardoor sporadisch met stormtij overstromen, op de bijzondere en spectaculaire momenten dat dit
ook elders met de kaaien aan de hand is. Het dijkje wordt
losgeknipt aan de uiteinden ten behoeve van in/uitlaat zodat
schorren aan luwe zijde met hoogwater (2x per dag) vol kunnen stromen.

+8.30

Huidige dijk: amorf

+7.00

Dijk opfrissen en verfijnen

In- en uitlaat sluisjes

Het dijkje botst met nieuwe niveau 7.00 meter plus op de
beide belvedères bij de sluizen op 9,25 plus. In de belvedères
worden spannende trappen opgenomen om het dijkje bereikbaar te houden. Aan noordzijde wordt voorzien in hellingbaan
van 3 meter breed, ten behoeve van onderhoudsverkeer en
gehandicapten. Ook het scheepsverkeerslicht blijft voor
onderhoud bereikbaar.
Onderzocht moet worden in hoeverre de restanten van de
sluizen of hun locaties bruikbaar zijn voor in- en/of uitlaatwerken voor het nieuwe schorrenlandschap.
Het pad op de dijk blijft smal. Het wordt geasfalteerd. De
taluds worden ingezaaid als bloemendijk.

Grindpad over oude dijkje
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Loopbrug naar oude dijkje

het droogdokkenpark

47

03.06 HET GETIJDEnLANDSCHAP

Het gebied tussen de nieuwe en oude dijk wordt afgegraven
tot plusminus springtij hoogte (springtij 2008 is +5.73).
Het zal zich daarmee geleidelijk aan ontwikkelen tot een
uitgestrekt rietland, karakteristiek voor de oeverzones van
Antwerpen. Het oude dijkje dient als golfbreker tegen vanuit
het westen of zuidwesten opstuwende rivierwater en biedt
daarmee de luwte die voor rietgroei noodzakelijk is. Een
vlonderpad loopt door het rietland om dit gebied weer op een
geheel andere en meer avontuurlijke wijze te kunnen beleven.
Hoewel het verlandingsproces op den duur zal leiden tot een
homogeen veld van zuiver riet – de natuurlijke climaxvegetatie
van het schorrengebied – willen we aanvangen met een
gradiënt van slik naar schor. Het gebied wordt daarom bij
aanleg subtiel op één oor gelegd, aflopend van noord naar
zuid. Aan de zuidzijde zal bij aanvang dagelijks met hoogwater instroom plaatsvinden. De kracht van de instroom zal hier
verschorring helpen tegen te gaan. Aan de voet van het dijkje
(binnenzijde) verzamelt een geul het ingestroomde water om
het aan de noordzijde weer te lozen. Eventueel kunnen ook de
(locaties van) de voormalige sluizen worden gebruikt om de
in- en uitstroom te reguleren. In- en uitlaat kan automatisch
gravitair plaatsvinden, met een spindel om in geval van nood
(verontreiniging?) de sluisjes te sluiten.
Doel is om zo in de loop van vele jaren het verlandingsproces
voor de stedeling in beeld te brengen. Deze spontane aanslibbing voltrekt zich met een pakket van 1 tot maximaal 30 cm.
per jaar. Over 20 jaar zal de vacht van zuiver riet zijn ontstaan.
Om strooiselpakketten bij de uitstroom tegen te gaan is het
raadzaam het riet eens per jaar te maaien.
Het riet kent een geheel eigen micromilieu, met ’s zomers
flink oplopende temperaturen. Er nestelen zich zangvogels.
Het riet ruist en wuift, het vangt en weerkaatst licht en
verschiet in de loop van het jaar van kleur. Via het vlonderpad
kun je er in schuil gaan er soms weer boven uitkijken.
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03.06 HET GETIJDEnLANDSCHAP

Tureluur in het slik
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Rietzanger in de schor

het dRoogdokkeNPaRk

jaar 1: na aanleg

laagtij +0.07
2 x per dag

hoogtij +5.31
2 x per dag

springtij +5.73
2 x per maand

stormvloed +7.00 - +9.25
uitzonderlijk

laagtij +0.07
2 x per dag

hoogtij +5.31
2 x per dag

springtij +5.73
2 x per maand

stormvloed +7.00 - +9.25
uitzonderlijk

jaar 20: aangeslibd
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03.07 ROYERSLUIS EN TUIN

De ingrijpende vernieuwing en uitbreiding van de Royersluis
is uitgangspunt voor het plan. Het sluistype dat ook bij de
Van Cauwelaertsluis sluis en de Kallosluis is toegepast wordt
overgenomen. Vanwege de stedelijke context is het ruimtegebruik er omheen geoptimaliseerd. Het technisch circuit
van onderhoudswegen is waar mogelijk gecombineerd met
de openbare verkeerswegen, die tussen de beide bruggen zo
strak mogelijk langs de sluis zijn gelegd. Het sluizencomplex
als geheel vormt een strenge “technische” lineaire structuur
die reikt van rivierwater tot havenwater. De hele sluis en de
omringende wegen en bruggen liggen op Sigmapeil van 9,25
meter en sluiten zo naadloos aan het park en de waterkering.
Aan de zuidelijke flank van de sluis is een ruimte uitgespaard
op het huidige peil van 7.00 meter. Hierin zijn de waardevolle
monumenten opgenomen. Deze ruimte vormt een verzonken
tuin. De tuin is afgeschermd van de technische ruimte bij de
sluisdeuren, maar is verder openbaar toegankelijk en mooi
zichtbaar vanaf de verhoogde zuidelijke sluisweg. Het is een
verrassend ‘verborgen’ element in het weidse Droogdokkenlandschap: een weelderige, groene oase, in maximaal
contrast met de uiterst zakelijke en maritieme sfeer van de
omgeving. Een grote diversiteit aan bomen, vergelijkbaar met
een botanische tuin, en wellicht ook nieuwe gebouwen en
in ieder geval nieuwe, meer recreatieve functies kunnen de
onverwachte bijzonderheid, intimiteit en beslotenheid van
deze tuin versterken. Een theetuin of biertuin, een hotel in de
Sluismeesterswoning, een restaurant in het Sluiswachtershuis met eigen moestuinen behoren tot de mogelijkheden.
De Villa Augusta in Dordrecht, de Kas in Amsterdam (NL),
bieden inspirerende voorbeelden.

inplanting nieuwe pompgemaal

Terrein Royerssluis

Binnentuin Royerssluis

Nieuwe pompgemaal

Het nieuwe vijzelgemaal wordt aangehaakt aan de lineaire
structuur van de nieuwe sluis. Het ligt exact in het verlengde
van de bestaande aanvoerbuizen, en watert meteen buiten de
sluis uit op de Schelde. Het oude vijzelgemaal is helaas niet
te handhaven, vanwege de ligging van de nieuwe sluisdeuren
en de omringende wegen.

Royerssluis
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Liquidambar styraciflua

Liriodendron tulipifera
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03.08 BLIKVANGER: NIEUW PALINGHUIS   

De zuidrand van sluiscomplex zet zich voort als een pier
richting Schelde. Dit is het culminatiepunt van het Droogdokkenpark. De pier is smal, lang en hoog, robuust, bekleed met
basalt en strekt zich kaarsrecht uit boven de schorren, de slikken en de stroom van de rivier. Het nodigt uit “richting zee” te
wandelen, de kop in de wind te steken, en terug te blikken op
Antwerpen als ‘aangespoelde stad’ in het estuarium van de
Schelde.
De pier is over de volle lengte openbaar en ligt prachtig op de
zon. Aan de zuidzijde geven een verholen trap en hellingbaan
toegang tot het ruim 2 meter lager gelegen oude dijkje.
Aan de pier is Het Nieuw Palinghuis aangehaakt. Het vormt
de ultieme openbare functie met geringe foorprint, waar in
de Open Oproep om wordt gevraagd, en tevens beeldmerk
van het park. Een uitspanning aan de Schelde met het meest
weidse uitzicht dat men kan hebben, op een hoog staketsel,
passend bij de houten en betonnen constructies van de
aanwezige wacht- en aanlegpieren. Een maritiem gebouw,
niet groot maar wel uiterst karakteristiek.
Het ‘hangt’ aan de noordzijde naast en boven de pier, zodat
uitzicht en bezonning op de pier niet worden belemmerd.
Het moet een echte verpoosplek worden, zoals het Zuiderterras in de binnenstad of Hotel New York in Rotterdam (NL),
een einddoel van een wandeling, fietstocht of een middagje
park; je moet er heel goed en lang kunnen eten en drinken,
in je eentje met een krant, met de hele familie of in groot
gezelschap, en eindeloos naar de stad, de rivier en de haven
kunnen kijken, tot heel laat in de avond.
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03.09 maquette
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04

BIJLAGEN

04.00 fAcETkAARTEN

Ulmus hollandica ‘belgica’
salix alba ‘Rockanje’
Aesculus hippocastanum
mix (zie pagina 53)
bestaand
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auto verkeer

fiets verkeer

bijlagen

hoogtematen

+9.25
+8.00
+7.00
+6.00
+5.00
+4.70
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04.01 historie droogdokkeneiland
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1850:

1860:

1870:

1880:

Hoog palingshuizen en Windmolen in “den Houwer”,
versterkingen van Noorder fort en Kattendijk
bereiken het gebied van het Droogdokkeneiland.

Het eerste deel van het Kattendijkdok gegraven,
het eerste droogdok gebouwd,
Schijn bereikt de Schelde.

Kattendijkdok verbreed in de richting van de
stad,
droogdokken 2,3 gebouwd,
nieuwe bebouwing voor de haven,
het eerste pomphuis gebouwd.

Kattendijkdok verbreed naar het noorden,
droogdokken 4,5,6 gebouwd,
petroleum magazijnen gebouwd,
Kattendijksluis gebouwd in 1880.

bijlagen

1890:

1930:

1950:

2010:

Pomphuis en de petroleum magazijnen afgebrand
in 1889,
start aanleg nieuwe aansluiting naar de Schelde.

Nieuwe pomphuis en kapiteins woning gebouwd in
1895 en 1909,
eerste droogdok verlengt, droogdokken 7,8,9,10
gebouwd,
sluismeesterwoning, sluiswachterhuis en
dienstwoningen gebouwd in 1910,
spoorwegen ingevoerd in het gebied.

Gebied ontwikkelt met magazijnen,
AWN gebouwd

Gebied gaat leeg,
sommige waardevolle gebouwen staan nog
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04.02 fAsERINg

1: werf Royerssluis
Mogelijke ontwikkelingen in het Droogdokkenpark:
- Bouw van het pomphuis,
- ophoging van het Belvedere noord en zuid,
- aanleg van de Sigma-dijk.
De route voor de auto en de fiets over het Droogdokkeneiland is
afhankelijk van de werf van de Royerssluis
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BijlageN

2: Aanleg evenemententerrein
- Doorprikken en afgraven van de bestaande dijk, de grond wordt
gebruikt om het evenemententerrein op te hogen.
Mogelijke ontwikkelingen in het Droogdokkenpark:
- Bouw muur en aanleg park,
- aanleg Belvedere noord,
- aanleg schor en slik,
- aanleg binnengebied Royerssluis,
- verplaatsing activiteiten AWN aan de westzijde van de
Droogdokkenweg

3: Droogdokkenpark
Het Droogdokkenpark is gereed, de AWN is mogelijk nog (gedeeltelijk) in bedrijf.
De doorgaande wegen lopen niet via het Droogdokkeneiland, maar
via de Siberiastraat en de Mexicostraat.
Voor de ontsluiting van het Droogdokkeneiland zijn 3 varianten
mogelijk:
- Route langs/over het terrein van de AWN
- knip in de autoroute ter plaatse van het Droogdokkeneiland
- tijdelijke weg door het Droogdokkenpark

Fietsroute over het Droogdokkeneiland tijdens de aanleg.
Autoroute mogelijk via een tijdelijke weg, anders enkel
bestemmingsverkeer Droogdokken

De hoofdfietsroute loopt via de Kattendijkbrug en het Droogdokkenpark naar de Royerssluis

4: Droogdokkeneiland
De terreinen van de AWN zijn omgevormd tot een publiek toegankelijk gebied met activiteiten die gerelateerd zijn aan het
maritieme karakter van het gebied, ambacht en kleinschalige
evenementen. De doorgaande autoroute loopt via de Kattendjikbrug over de kaden richting de Siberiastraat en de Royerssluis.
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04.03 beheer

zone1
zone2
zone3
zone4
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extensief

intensief
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05

WERKPLAN EN RAMING 
VAN DE STUDIEKOSTEN

05.00 plan van aanpak

De Opdracht
Het is de ambitie om het Droogdokkeneiland te ontwikkelen
tot een eiland met een duidelijk publiek karakter. Een ontdekking op het omslagpunt tussen stad en haven welke een
beleving voor een ieder kan zijn. Belangrijk hierbij is dat er
zorgvuldig gekeken wordt naar het bestaande karakter van
deze plek. Waarbij enerzijds ‘het onaangepaste’ van deze plek
gekoesterd wordt, terwijl anderzijds de plek wordt ingericht
als een publiek gebied met een evenemententerrein, een park
en de herontwikkeling van de droogdokken tot gevarieerde
bedrijvigheid.
Het Masterplan Scheldekaaien is kaderstellend voor de
globale visie van het Droogdokkeneiland en het parkontwerp.
Hiervoor wordt als eerste een visie gevraagd voor het gehele
Droogdokkeneiland. De ligging en de betekenis van het
Droogdokkeneiland op ‘het eilandje’ en in de stad moet in
deze visie scherp worden gesteld. Als tweede gedeelte van
de opgave geldt de uitwerking van het parkontwerp. Hiervoor
moet, in navolging van het voorliggende schetsontwerp
van de open oproep, een voorontwerp, definitief ontwerp en
uitvoeringsplan gemaakt worden.
In het projectdossier staat een opzet van het procesverloop
voor de inrichting van het Droogdokkenpark. Dit procesverloop geldt als basis voor het onderstaande beknopte
werkplan.
Voorafgaand aan de werkzaamheden is het noodzakelijk het
werkplan grondig door te spreken en waar nodig fijn te slijpen
en aan te vullen.
Het team
Op het Droogdokkeneiland raakt de wereld van het estuarium
van de Schelde de culturele wereld van de haven en de droogdokken. Voeg daar aan toe het programma van een natuurlijk
park met een evenemententerrein en een door het gebied
lopende zeewering, en je krijgt een zeer gevarieerde opgave.
In dit relatief kleine gebied komen verschillende technischeen ontwerpdisciplines bij elkaar die zeer nauw met elkaar zijn
verbonden en waar verschillende aspecten integraal moeten
worden doorontwikkeld.
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Voor deze opdracht hebben we een zeer breed team
geformeerd waarin de veelheid aan disciplines sterk zijn
vertegenwoordigd.
Behalve kennis op het gebied van stedenbouw, landschapsontwerp, architectuur en civiele techniek hebben we het team
aangevuld met specialisten op het gebied van het estuarium
van de Schelde, ecologie en specialisten in cultuurhistorie en
herontwikkeling.
Het Proces
De inzending voor de open oproep wordt uitgewerkt tot een
Masterplan Droogdokkeneiland, en een voorontwerp en
definitief ontwerp van het Droogdokkenpark.
We stellen voor om te werken in een iteratief ontwerpproces
waarin we in een vierwekelijks ritme onze ontwerpstappen
voorleggen aan het projectteam.
Onze ervaring leert dat een dergelijk ritme voldoende ruimte
laat voor reflectie en voortgang.
De kern van het projectteam wordt, conform het bestek,
gevormd door de projectleider Droogdokkeneiland van AG 
Stadsplanning, de projectleider van Waterwegen en Zeekanalen en de projectleider uitvoering van AG Stadsplanning. Het
projectteam kan, als nodig, worden aangevuld met andere
disciplines van AG stadsplanning zoals verkeer, ecologie,
milieu en landschap.
AG-stadsplanning is verantwoordelijk voor het inplannen
van de vergaderingen. Het ontwerpteam draagt zorg voor de
verslaglegging.
De plannen die in het projectteam worden ontwikkeld zullen
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de stedelijke plangroep en het supervisieteam Scheldekaaien.
Per stap in het ontwerp is er de mogelijkheid om de plannen
voor te leggen aan bewoners en andere belanghebbenden.
Het ontwerpteam neemt actief deel aan dit participatietraject
middels presentaties en het beschikbaar stellen van illustratiemateriaal. Opmerkingen uit het participatietraject worden
meegenomen in verdere planvorming. De opdrachtgever
is verantwoordelijk voor de communicatie met bewoners

en andere belanghebbenden en neemt het voortouw in het
proces.
De ontwikkeling van het Droogdokkeneiland moet passen binnen de gehele ontwikkeling van ‘het Eilandje’, de vernieuwing
van de Royerssluis, de aanleg van de Oosterweelverbinding
en verhoging van de zeewring tot sigma-hoogte. Tijdens het
gehele proces zullen we alert moeten zijn op de interactie
tussen de ontwikkeling van het Droogdokkeneiland en al deze
omliggende projecten. Een zekere flexibiliteit en het scherp
reageren op ontwikkelingen in de omgeving wordt hiervoor
van het ontwerpteam verwacht. Soms zal in de uitwerking
van een planonderdeel vooruit gewerkt moeten worden of
juist ingehouden. De inpassing van het nieuwe pompgemaal
Royerssluis is hiervan een eerste voorbeeld. Het ontwerpteam
dat we hebben samengesteld begrijpt deze dynamiek en kan
uitstekend functioneren binnen een complexe gebiedsontwikkeling als ‘het eilandje’ en omgeving.
Stappen in het ontwerpproces
1. Globale visie Droogdokkeneiland (3 maanden)
Proces:
De tijdens de Open oproep getoonde visie vormt de basis
voor nadere planvorming. We willen de inzending dan ook
graag bij de start van het ontwerpproces presenteren aan de
projectgroep, de stedelijke plangroep en het supervisieteam.
Dit ontwerp kan vervolgens van commentaar worden voorzien
door de betrokken gemeentelijke diensten. Er ontstaat daarmee duidelijkheid over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de inzending. Op deze wijze wordt tijdens de eerste
projectgroepbijeenkomst de ontwerpopgave aangescherpt.
Op basis van deze nieuwe inzichten wordt de inzending
aangepast tot concept visie Droogdokkeneiland.
In de conceptvisie Droogdokkeneiland worden de planinzet
en de hernieuwde inzichten tot een nieuw, samenhangend
kaartbeeld getekend. Dit zou de ambitiekaart moeten zijn die
in hoofdlijnen gedragen wordt op ambtelijk en bestuurlijk
niveau. Het opstellen van de globale visie Droogdokkeneiland
loopt gelijk op met het maken van het voorontwerp Droogdokkenpark. Na afronding van de globale visie (3 maanden)
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loopt de afronding van het voorontwerp nog 1 maand door (4
maanden).
Product:
De globale visie Droogdokkeneiland zet de krijtlijnen waarbinnen de ontwikkelingen op het Droogdokkeneiland gaan
plaatsvinden. De ligging, betekenis en het karakter van het
nieuwe Droogdokkeneiland in de stad worden in de globale
visie vastgelegd.
Verschillende aspecten worden op hoofdlijnen uitgewerkt
waaronder:
- landschap en stedenbouw,
- aansluiting op de stad, verkeer,
- programmatische ontwikkeling,
- de zeewering
- duurzaamheid, milieu,
- ecologie,
- cultuurhistorie,
- scenario’s voor de herontwikkeling van de droogdokken en
het bestaande vastgoed.
Het product bestaat uit een rapportage van de visie en de
nodige plankaarten
2. Voorontwerp (4 maanden)
Proces:
Tijdens de fase van het voorontwerp wordt het schetsontwerp
uit de open oproep uitgewerkt tot een ontwerp op hoofdlijnen.
Alles wat getekend is in het schetsontwerp moet in deze fase
meer concreet worden en zodanig worden uitgewerkt dat
duidelijk is dat het realiseerbaar is.
We zien de fase van het voorontwerp als een uitermate
creatieve en verkennende fase: veel heen en weer praten
met kostendeskundigen en civieltechnische ingenieurs, en
ontdekken welke ingrepen mogelijk zijn binnen het gestelde
budget. Fasering van de uitvoering wordt hierin nadrukkelijk
meegenomen.
De inzending van de open oproep wordt in de zomermaanden
getoond aan het publiek. Voor communicatie met bewoners
en belanghebbenden hanteren wij een beeldende werkwijze.

Onze ervaring is dat hiermee de ontwerpmotieven achter
een plan goed overgebracht kunnen worden aan diverse
gezelschappen. Door duidelijk de keuzes, die in het ontwerp
besloten liggen, toe te lichten ontstaat veelal een trefzeker
gesprek over de planinzet. Graag werken we hierbij met
maquettes, een heel goed middel om zeer helder en beeldend
ontwerpkeuzes voor te leggen.
Het is onze ervaring dat communicatie met omwonenden en
belanghebbenden moet plaatsvinden op momenten dat het
ontwerp koers heeft gekozen en er iets te bediscussiëren en
te beoordelen valt. Niet om het ontwerp als voldongen feit
te presenteren, maar om zo duidelijk mogelijk een inzet te
kunnen tonen waarover een gesprek kan worden gevoerd.
In deze fase van het proces is dat een geschikt moment.
Aan het einde van het voorontwerp wordt het parkontwerp
teruggekoppeld naar bewoners en belanghebbenden waarna
opmerkingen verwerkt kunnen worden.
Product:
Het voorontwerp Droogdokkenpark is een parkontwerp op
hoofdlijnen.
De ontwerpkeuzen worden in het voorontwerp helder neergezet en getoetst op haalbaarheid. De volgende facetten van het
park worden uitgewerkt:
- grondplan,
- padenstructuur,
- programma, evenemententerrein,
- historie,
- beplantingen,
- ecologie en duurzaamheid,
- de waterkering en de oude dijk
- uitwerking van de muur, Belvedère Royerssluis en
bestaand belvedère
- uitwerking meubilair,
- materialisering,
- verlichting,
- fasering.
Het product bestaat uit een rapportage met een uitleg van
de planinzet, verbeelding van het park, grondplannen en

profielen uitgewerkt tot een schaal 1:500 – 1:200 en Principedetails uitgewerkt tot schaal 1:50.
Een kostenraming maakt onderdeel uit van het voorontwerp.

3. Definitief ontwerp (4 maanden)
Als er een heldere keuze voor het Voorlopig Ontwerp is
gemaakt wordt dit verder uitgewerkt tot Definitief Ontwerp.
In het definitief ontwerp wordt het beeld van het park precies
vastgelegd. Definitief grondplan en profielen, definitieve
details, precieze materialisering, fasering, alles wat het beeld
van het park bepaalt wordt in detail getekend en uitgewerkt
op haalbaarheid. Hiervoor wordt het voorontwerp, in samenwerking met civiel ingenieurs en kostendeskundigen uitgewerkt en verbeeld.
Product:
Een gedetailleerd ontwerp Droogdokkenpark.
- topografische opmeting
- grondplan,
- padenstructuur,
- programma, evenemententerrein
- beplantingen,
- uitwerking van de muur, Belvedère Royerssluis en
bestaand belvedère
- uitwerking meubilair,
- materialisering,
- verlichting,
- fasering.
Het product bestaat uit een rapportage met een uitleg van
de planinzet, verbeelding van het park, grondplannen en
profielen uitgewerkt tot een schaal 1:200 en definitieve details
uitgewerkt tot schaal 1:10.
Een definitieve raming maakt onderdeel uit van het definitief
ontwerp.
Het definitieve ontwerp dient als uitgangspunt voor het te
maken uitvoeringsontwerp en de uitvoering van het park.
Deze fases worden te zijner tijd in detail uitgewerkt.
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