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inleiding

‘Het is de ambitie van de stad Antwerpen om de Groenplaats als evenementen- en verblijfsruimte te versterken. De Groenplaats moet een 

multifunctioneel, sober, transparant en groen vier seizoenen plein zijn waar doorstroming voor zachte weggebruikers, de organisatie van 

het openbaar vervoersknooppunt, de taxistandplaats en de aansluiting op de ondergrondse infrastructuur is afgestemd op andere functies 

zoals terrasbezoek, kuieren, ontmoeten maar ook de mogelijkheid om evenementen op schaal van de ruimte te organiseren. De ambitie is 

een harmonieus, tijdloos en duurzaam totaalontwerp uit te werken dat hedendaags is maar tegelijk de lokaliteit, geschiedenis en traditie 

genegen is en ondersteunend en versterkend is voor het omliggend erfgoed, in het bijzonder de kathedraal.’ 

Dit fragment uit de projectdefinitie vat de veelzijdigheid van de Groenplaats treffend samen. Binnen de veelzijdige ambities zijn er drie 

ruimtelijke uitgangspunten sturend geweest voor de opmaak van ons voorstel. Ze vormen de basis waarbinnen verschillende onderdelen 

van het plein zich naar voegen. We hebben alvast met veel plezier gewerkt aan deze boeiende opgave, op zoek naar ‘de juiste natuur voor 

de Groenplaats’.

centrale as als ordenend principe

De Groenplaats heeft in de loop van de geschiedenis verschillende gestaltes gekend. Sinds het ontwerp als begraafplaats werd en later als 

‘square’, werd het plein steeds gestructureerd vanuit het middelpunt, van waaruit de noord-zuid as de geometrie van het plein bepaalden. 

Het centrale punt wordt sinds 1843 bepaald door het standbeeld Rubens.

Zonder een historische reconstructie na te streven van een vroegere pleinlayout, vormt deze as een belangrijke historische referentie van 

het plein. 

grote bomen als authentieke sfeer 

Bomen zijn doorheen de geschiedenis steeds een beelddrager geweest voor de Groenplaats. Op oude postkaarten zien we dat het plein 

werd bedekt met een genereus bladerdak. In contrast met de stenige binnenstad had het boomrijk plein bijna een parkachtig karakter.

De huidige ondergrondse parking en de metro maken dat er slechts op een aantal plaatsen voldoende grond aanwezig is. Deze plaatsen 

zijn bepaald vanuit een ondergrondse structuur, en hebben niets te maken met de logica van het plein zelf.

Het authentieke karakter van de Groenplaats is een plein waar grote monumentale bomen het beeld en de structuur bepalen. Dit beeld 

moet opnieuw onderdeel worden van het collectief geheugen van de stad.

groene foyer van de binnenstad

De Groenplaats is het grootste plein in de historische binnenstad. Het plein wordt vandaag gebruikt voor evenementen zoals het 

Bollekesfeest, de Kerstmarkt, de wekelijkse Bloemenmarkt en diverse andere activiteiten. Uiteraard moet dat in de toekomst ook mogelijk 

zijn. De mate waarin het plein activiteiten kan opnemen wordt grotendeels bepaald door haar open en obstakelvrije ruimte. 

Tegelijkertijd is de Groenplaats bij uitstek een ‘rustplaats’ in de binnenstad. Wij kennen geen ander plein waar de talrijke bankjes op een 

zonnige dag steeds gevuld zijn. Dat dit de grote charme is van de Groenplaats blijkt ook uit de enquete, waar ‘verblijven’ als belangrijkste 

functie naar voren wordt gebracht. 

We willen van de Groenplaats een open, maar tegelijk intiem plein maken. Een plein dat intelligent en maximaal programmeerbaar is, en 

waar het verblijfskarakter een uitgeproken plek krijgt. Een plaats om iets te gaan drinken, een plek om te spelen, elkaar te ontmoeten,... de 

Groenplaats als foyer van de historische binnenstad.

historische evolutie van de ruimtelijke structuur
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ruimtelijk concept

We kiezen ervoor om het plein in een zachte bolling te leggen. Daarmee maken we een éénvoudige en krachtige topografie, met Rubens 

als hoogste punt. Door het bolle maaiveld ontstaat er voldoende substraatzone om grote bomen aan te planten. De bomen staan centraal 

op het plein, waardoor ze een grote ruimtelijke impact hebben. Verschillende pleinelementen voegen zich op een vanzelfsprekende wijze 

in de historische structuur en het stedelijk weefsel, en activeren het plein tot een bruisend centrum van de oude binnenstad.

Aan de noordkant van het plein wordt de bolling opgevangen met lange treden. Deze treden geven de zij ingang van de Kathedraal een 

prominente plaats op het plein en markeren aan de bovenzijde -onder de bomen- een luwere plek om te vertoeven. Daar worden banken 

voorzien en een waterelement.

Het stijgpunt van de metro wordt uitgelijnd op de centrale as van de Groenplaats, reizigers komen boven met zicht op het plein. De circulatie 

tussen de metro en het plein wordt overzichtelijker en compacter gemaakt. We kiezen ervoor om het stijgpunt een minimale voetafdruk te 

geven op het plein ten voordele van maximale ruimte voor evenementen. 

We voorzien een ruime ondergrondse fietsenstalling als schakel tussen de metro, de ondergrondse parking, en de entree van het 

shoppingcenter. De hellingbaan voor de fietsers wordt tegen de huidige entree van de ondergrondse parking geplaatst. 
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LEGENDE

1. zittreden

2. waterelement

3. terrasluifel

4. stijgpunt ondergrondse parking

5. kiosk

6. verbijzondering pleinvloer - kunstintegratie

7. platform - podium

8. nieuw stijgpunt 

9. tramhalte

10. fietstrap naar nieuwe ondergondse fietsenstalling

dwarsdoorsnede (1/500)

langsdoorsnede (1/500)
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ontwerp op hoofdlijnen 
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principedetail plaatsing bomen op dak van ondergrondse parkeergarage (1/25)

locatie bomen ten opzichte van ondergrond groeiplaatsverbetering voor bomen in volle grond en
1 grote boomspiegel voor bomen op de parkeergarage

boomsoorten

Liquidambar styraciflua (verplant)

Liquidambar styraciflua (bestaand)

Tilia tomentosa (nieuw)

Tilia tomentosa 
(bestaand)

Tilia x Euchlora (bestaand)
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DE BOMEN

Op basis van de boomstudie blijkt dat slechts een fractie van de bestaande bomen 

op de Groenplaats in goede conditie is. Ten zuiden van het plein wordt een groep van 

zilverlindes ( Tilia tomentosa ) en een groep van krimlindes ( Tilia x Euchlora ) behouden. 

Ten noorden op het plein worden een aantal bestaande amberbomen ( Liquidambar 

styracyflua ) ingepast in het nieuwe ontwerp. 

Centraal op het plein worden grote bomen aangeplant. We kiezen voor een éénvoudige, 

maar krachtige boomstructuur, welke de historische, geometrische structuur van het 

plein zichtbaar maakt. Onze voorkeur gaat uit naar zilverlinde (Tilia tomentosa). Een 

zilverlinde stelt weinig bijzondere bodemeisen, verdraagt wind, stof en strooizout en kan 

goed in verharding worden toegepast. Deze lindesoort heeft ook weinig last van druipen. 

Verder is hij goed bestand tegen droogte en wordt hij weinig aangetast door ziektes. 

Het is een klassieke stadsboom die in de Antwerpse binnenstad op veel plaatsen goed 

gedijt. Gezien de heel specifieke groeiomstandigheden voor de bomen, zal nog nader 

onderzoek worden verricht naar de definitieve keuze van de boomsoort.  

techniek van de nieuwe bomen

We willen monumentale bomen op het plein een lange toekomstwaarde te geven. 

Gezien de specifieke ondergrond worden de volgende ingrepen voorgesteld om dit 

doel te bereiken: vergroting substraathoogte en substraatvolume, het ontwerp van de 

ondergrondse boomspiegel, het voorzien van een bevloeiingssysteem en de aanplant 

van een grote plantmaat.

•	 substraathoogte: Door de opbolling van het maaiveld wordt de bestaande 

substraathoogte vergroot. In combinatie met een efficiëntere verhardingsopbouw 

ten opzichte van de bestaande situatie, geeft dit een aanzienlijke vergroting van de 

substraathoogte. 

•	 substraatvolume: er wordt een substraatvolume van 50 m3 per boom voorzien. Dit 

volume is mogelijk door enerzijds een vergroting van de opbouwhoogte, maar ook 

door de afstemming van de onderlinge afstand tussen de bomen. 

•	 boomspiegel: We voorzien één grote aaneengesloten boomspiegel voor de 

bomen centraal op het plein. Daardoor profiteren de bomen van de naastliggende 

substraatvolumes. De boomspiegel wordt gewapend met ondergrondse boomkratten 

die ervoor zorgen dat bovengrondse druk op de wortels wordt vermeden. Deze 

vormen de basis voor de fundering van de verharding. 

•	 ondergronds bevloeiingsysteem: we voorzien een ondergronds bevloeiingssyteem, 

waardoor de vochtregulatie van de bomen voortdurend op peil wordt gehouden.  

•	 plantmaat: de opteren voor een grote plantmaat om meteen een ruimtelijke impact van 

de bomen te creëren. Aangezien we verwachten dat de bomen relatief traag zullen 

groeien, hebben ze daarmee een belangrijk deel van hun groeiproces doorlopen.

•	 aanvullend op bovenstaande ingrepen zorgt de centrale inplanting van de bomen 

ervoor dat ze vrij staan van dagelijkse belasting van laden en lossen. 

techniek van de bestaande bomen

Op basis van de boomstudie is ook gebleken dat de groeiplaatsconditie van de bestaande 

bomen ruim onvoldoende is. Gezien de zeer specifieke condities per boomlocatie 

kunnen we niet in detail ingaan op maatregelen per boom. Het maximaliseren van het 

substraatvolume, het voorzien van een ondergronds bevloeiingssyteem zal gecombineerd 

worden met andere standplaatsspecifieke maatregelen.

draagkracht bestaande dakplaat

Om de bomen bovenop de parking voldoende groeikansen te geven dient het grondpakket 

bovenop de parking verhoogd te worden. Uit de beschikbare gegevens kunnen we

afleiden dat de huidige draagkracht 35 kN/m2 bedraagt. Indien we 5 kN/m2 aftrekken 

voor de mobiele belasting voor evenementen en 20 kN/m2 voor het grondpakket en 

de bomen blijft er nog een ruime marge van 10 kN/m2 over. Verder studiewerk van de 

bestaande parking dient een beter zicht te geven op de as-built situatie van de parking. 

Eventueel kan de draagkracht van de R-balken verder verhoogd worden met bijvoorbeeld 

ondergekleefde koolstofvezels. 

Liquidambar styraciflua (bestaand)

Tilia tomentosa 
(bestaand)
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topografie

verharding

principe afwatering

schema pleinelementen

graniet, grijs genuanceerd

zone met banken 
kiosk

platform

graniet, grijs genunaceerd ingestort in 
prefab tramsporen 

rijweg in uitgewassen beton, 
grijs genuanceerd

verfijning 
pleinvloer

traptreden

waterelement

traptreden 
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topografie en afwatering 

Het plein is opgebouwd als een zachte bolling van het maaiveld met een hellingspercentage 

van 2%. Dit komt overeen met een normaal afwateringspercentage voor publieke ruimte. 

De afwatering van het plein wordt daarmee éénvoudig opgelost door middel van 

lijngoten in de randen van het plein. Op basis van een meer gedetailleerde studie zal nog 

onderzocht worden of sommige plaatsen nog een extra afwatering noodzakelijk is.

verharding plein 

Het plein wordt als een doorlopend tapijt van gevel tot gevel gemaakt. We stellen voor 

om een steen in een lichte kleur graniet te gebruiken met een aantal grijsnuances. De 

afwerking is gezaagd en gebrand. Door de kleur en éénvormigheid zal het plein als een 

lichte ruimte ervaren worden.

Ter hoogte van het centrum van het plein -onder de bomen- stellen we voor op deze 

basisvloer te verfijnen, als lichttapijt of als tekening in de vloer. De verbijzondering van 

deze vloer kan eventueel als kunstproject worden geïnitieerd als extra ‘laag’ op het plein. 

Een aantal referenties van verfijningen in de vloer worden getoond in de referentiebeelden. 

Voor de rijbaan aan de zuidzijde van het plein stellen we voor om de verharding in 

grindbeton door te trekken. Dit om een overzichtelijke routing voor de auto’s over het plein 

te verzekeren. De tram-busbaan -die ter hoogte van het kruispunt  Groenkerkhofstraat- 

Nationalestraat - Groenplaats losgelegd wordt van de rijbaan wordt uitgevoerd in dezelfde 

granietsteen als het plein. Deze zullen in betonplaten worden gestort om de stabiliteit te 

verzekeren.

banken

De Groenplaats wordt als ‘foyer van de binnenstad’ naar voren gebracht. Voor de 

positionering van de banken is rekening gehouden dat deze tijdens evenementen zoveel 

mogelijk gebruikt kunnen blijven.

De zone onder de bomen ten noorden van het standbeeld Rubens wordt als 

ontmoetingsplaats ingericht met banken in verschillende richtingen. De posities van de 

banken geven de mogelijkheid om in alle richtingen op het plein te zitten. Het aantal 

formele zitplekken wordt met het nieuwe voorstel aanzienlijk vergroot ten opzichte van 

de huidige situatie. Een grote informele zitruimte  wordt gemaakt met de traptreden die 

georiënteerd zijn naar de zij ingang van de kathedraal en Jan Blomstraat. 

waterelement

In de centrale as ten noorden van het standbeeld Rubens wordt een zone voorzien voor 

een waterelement dat aanleiding geeft om te spelen. 

platform

Ter hoogte van de bestaande bomengroep ten zuiden op het plein wordt een platform 

voorzien. Het platform kan gebruikt worden om te zitten, en geeft ruimte voor kleinschalige 

muziekbeleving, of als podium voor straatartiesten.

kiosk

Er wordt een kiosk geïntegreerd in het stijpunt van de ondergrondse parking ter hoogte 

van de zone met de banken. Deze ruimte kan bijvoorbeeld ingevuld worden met een 

aperitiefbar of een andere vorm van kleinschalige, ambulante handel. Een interessante 

referentie qua invulling is te vinden op de Kouter in Gent, waar een zondagse aperitiefbar 

met oesters ondergebracht is een kleinschalig pleinpaviljoen.

PLEINVLAK EN PLEINELEMENTEN 

zone met banken 
kiosk

platform
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zicht vanaf het zuiden van het plein
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zicht vanaf de noordzijde van het plein
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brandweerbaan laden 
en lossen

Vélo station

halte toeristisch treintje

fietsenstalling

evenemententram 
calamiteitenspoor

tramhalte

taxistrook ca. 15 plaatsen

fietstrap naar ondergrondse 
fietsenstalling

nieuw stijgpunt 
roltrappen en trap

stijgpunt 
ondergrondse parking
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MULTIMODALE KNOOP

De Groenplaats is een belangrijk multimodaal knooppunt voor de binnenstad. Zowel 

bovengronds als ondergronds ligt een belangrijke opgave. In de projectdefinitie is een 

eerste aanzet gemaakt tot vereenvoudiging van de huidige multimodale knoop op de 

Groenplaats bovengronds. Op basis van ons eerste ontwerpend onderzoek is nagedacht 

over een efficiënte afwikkeling van de verschillende modi, en een gepaste relatie tussen de 

verschillende modi. In het bijzonder voor de ondergrondse laag zijn daarbij de volgende 

standpunten ingenomen: 

 

•	 we maken de verbinding tussen de premetrohaltes en het plein compacter en 

efficiënter.

•	 we gaan uit van een minimale voetafdruk van de stijgpunten ten voordele van 

maximale pleinruimte bovengronds. De meerwaarde van daglicht in de ondergrond 

weegt niet op ten opzichte een grotere pleinruimte.

•	 de ondergrondse fietsenstalling bevindt zich centraal in de ondergrondse 

circulatiezone in functie van zichtbaarheid, sociale veiligheid en eigendomsstructuur. 

Uiteraard worden in dit onderzoek een aantal keuzes gemaakt die in het vervolgtraject 

met de verschillende stakeholders zullen moeten besproken worden. 

een compacte tramhalte

We stellen voor de calamiteitenroute te combineren met het spoor voor de dinertram. 

Deze route loopt parallel aan de andere sporen, over het plein. Hierdoor kan een spoor 

minder aangelegd worden en worden de tramhaltes compacter. 

We stellen ook voor om het door de stad getekende tramtrace meer parallel aan de 

zuidgevel te draaien. Daardoor ontstaat meer ruimte voor voetgangers op de hoek van 

Groenplaats met Groenkerkhofstraat. Bovendien kan hierdoor de in- en uitrit van de 

ondergrondse parking duidelijk georganiseerd worden.

bovengrondse fietsenstalling en velostations

Op het plein wordt een fietsenstalling voorzien met 30 plaatsen. Het aantal is beperkt 

gehouden ten voordele van het functioneren van de ondergrondse fietsenstalling. De 

twee velostations blijven nagenoeg op dezelfde plaats behouden. 

taxistrook 

We stellen voor om de taxistrook te organiseren in het laatste deel van de Nationalestraat 

aan de zijde van de Karel De Grote Hogeschool. Deze strook biedt plaats aan 15 taxi’s. 

Deze locatie valt nog binnen het visuele bereik van de Groenplaats, en uitgaande van 

het voorlopige werkscenario met enkelrichtingcirculatie in de Meirbrug, kunnen de taxi’s 

vanuit de Nationalestraat zowel de route via de Groenkerkhofstraat als de route naar de 

Meirbrug nemen.

De integratie van een taxistrook in de Nationalestraat heeft invloed op de profilering van dit 

deel van de straat. Het aangepaste principeprofiel houdt rekening met brede voetpaden, 

een gecombineerde rijbaan voor auto’s, tram en fietsen in de richting van de Groenplaats 

en een afzonderlijke, gecombineerde trambedding in de richting van ‘t Zuid. De fietsers 

richting ‘t Zuid rijden eveneens op deze strook.

inpassing bestaande inrit naar ondergrondse parking 

Het compact maken van de trambundel zorgt voor meer plaats ter hoogte van de in- en 

uitrit van de parkeergarage. Hierdoor kan een rechte aansluiting gerealiseerd worden. De 

inrichting van de in-en uitrit wordt zoals het plein gematerialiseerd. De in-en uitrit wordt 

daarmee ondergeschikt aan het kruispunt. 

brandweerroute – laden en lossen

De brandweerroute wordt voorzien volgens de geldende regelgeving met een breedte 

van 4 meter en draaicirkels met stralen van 11 en 15 m. Een markering van goten en 

de positionering van de verlichtingsarmaturen markeren deze route op een voldoende 

zichtbare manier.

Laden en lossen gebeurt via dezelfde route als de brandweerbaan. Een aantal zones 

langs deze weg kunnen gebruikt worden voor het kort halteren van de bestelwagens 

waardoor de doorgaande route vrij blijft voor eventuele andere leveranciers en brandweer. 

voorstel profiel tramhalte voorstel profiel Nationalestraat
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lift plein - ondergrondse 
hal -1 - perron -3

lift ondergrondse hal -1 - 
perron -2

ondergrondse fietsenstalling 
ca. 220 plaatsen

nieuw stijgpunt 
roltrappen en trap

fietstrap naar plein

stijgpunt 
ondergrondse parking

omvorming  bestaande 
stijgpunt naar vluchttrap
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nieuwe positie stijgpunt

Het stijgpunt van de metro wordt uitgelijnd op de centrale as van de Groenplaats. De 

circulatie van de premetro wordt daarmee overzichtelijk en compact. Reizigers komen 

boven met zicht op het plein. 

fietsenstalling en fietshelling

De ondergrondse fietsenstalling wordt centraal in de ondergrondse circulatiezone 

gepositioneerd. Deze positie is gunstig naar zichtbaarheid, sociale veiligheid en 

eigendomsstructuur. De fietsenstalling wordt toegankelijk gemaakt vanaf het plein door 

een fietstrap parallel aan de bestaande in- en uitrit van de parkeergarage te voorzien. De 

fietstrap komt uit op het plein. De fietsenstalling biedt plaats aan 250 fietsen. Dit aantal kan 

nog geoptimaliseerd worden door een (gedeeltelijk) gebruik van dubbelhoge fietsrekken.

liften naar de perrons

De Lijn voorziet in de toekomst de integratie van drie liften om het pre-metrostation 

Groenplaats integraal toegankelijk te maken: een lift van het plein naar de ondergrondse 

hal ( -1), een lift van de hal naar het perron -2 en een lift van de hal naar het perron -3. 

In ons voorstel is het mogelijk om de lift van perron Linkeroever tot op het pleinniveau te 

brengen. Deze lift wordt geïntegreerd in de noordelijke tramluifel. 

relatie Grand Bazart - ondergrondse parking Vinci relatie premetro De Lijn - Grand Bazart

relatie parking Vinci - Grand Bazart relatie fietsenberging - premetro De Lijn - Grand Bazart
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bloemenmarkt

kerstmarkt bollekesfeest

terrassen
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De opdeling van het plein laat de organisatie van verschillende evenementen en 

kleinschalige handel toe. De zuidelijke helft van het plein is opgevat als een obstakelvrije 

zone waarin deels onder de bomen evenementen kunnen georganiseerd worden. De 

tussenmaat van de bomen is ruim opgevat (raster van 9 x 9 m) zodat tussen de bomen, 

tenten, stalletjes en kramen kunnen opgesteld worden. Deze maat is vergelijkbaar met 

de tussenmaat van palen van de luifel op het Schouwburgplein, alsook de afstand tussen 

de Platanen op de Leopold De Waelplaats. Ook voor grotere objecten zoals bijvoorbeeld 

de spiegeltent tijdens de kerstmarkt is er een voldoende grote ruimte beschikbaar in 

de zuidelijke pleinhelft. De noordelijke pleinhelft met de zitbanken blijft binnen deze 

configuratie steeds beschikbaar bij evenementen. 

VISIE TERRASSEN

We kiezen ervoor om de terrassen op een afstand van twee meter van de gevels te 

leggen. Hierdoor kan het daglicht op de historische panden vallen waardoor de details 

in kroonlijsten en gevels volwaardig tot hun recht komen. Bovendien kunnen de panden 

‘s avonds mooi aangelicht worden. Als bijkomend voordeel geeft dit de mogelijkheid dat 

de vele leegstaande bovenverdiepingen kunnen geactiveerd worden als appartementen, 

waardoor de terraszones ook niet hoeven onderbroken te worden voor private toegangen 

van deze appartementen. Er wordt uitgegaan van een gelijkaardige terrasoppervlakte 

zoals vandaag. Bovendien is rekening gehouden met een uitbreiding voor de panden die 

vandaag nog geen horeca functie bevatten. We stellen voor om gebruik te maken van 

uniforme terrasluifels, naar analogie met de luifels op de Keyserlei.

AMBULANT PLEINPROGRAMMA
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verlichting monumenten en bouwkundig erfgoedfunctionele verlichting
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CONCEPT VERLICHTING
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accentverlichting

In de projectdefinitie wordt gevraagd een concept op te maken ter ondersteuning van het 

liohtplan. Het lichtplan moet voorzien in een goede functionele verlichting, in aansluiting 

op het stadsweefsel. Tegelijkertijd zien we een interessante uitdaging in de koppeling van 

het lichtplan met het rijke erfgoed dat het beeld van de Groenplaats bepaald. Zoals in vorig 

hoofdstuk aangegeven kiezen we ervoor om de nieuwe terrassen los van de gevels te 

leggen, waardoor er licht kan vallen op de diverse historische gevels aan de Groenplaats. 

Daarmee is ook een belangrijke basis gelegd voor het lichtplan. Onderaan beschrijven 

we kort een eerste aanzet om te evolueren naar een rijk en gevarieerd avondbeeld voor 

de Groenplaats. 

belichten van het bouwkundig erfgoed

De Groenplaats is een plein met een rijkdom aan bouwkundig erfgoed. We onderscheiden 

vier belichtingsprincipes: het schijnwerpen, verlichten van binnenuit, spotlicht en 

contextlicht. Met deze vier principes kan op een heel genuanceerde wijze per gevel 

een lichtschema worden opgemaakt. Hiermee kunnen details van gevelornamenten en 

kroonlijsten in de verf komen te staan. Bijvoorbeeld het glasraam van de kathedraal kan 

van binnenuit verlicht worden. Het fronton van het  Hilton hotel, het torentje van de Oude 

Posterijen en uiteraard ook het standbeeld van Rubens zijn bijvoorbeeld accenten die 

meer met spotlicht kunnen zichtbaar gemaakt worden.

functionele basisverlichting

De  functionele verlichting bestaat uit een basis, contextverlichting langs de randen van 

het plein. Lage masten creëren een verlichte strook langs de pleinwanden. De toegangen 

van de diverse stijgpunten en tramhaltes worden eveneens functioneel uitgelicht. 

accentverlichting

Een accent in het verlichtingsschema wordt aangebracht onder de centrale bomengroep. 

Deze zone kan voorzien worden van kleine lichtpuntjes in het pleinvlak. Dit concept kan 

samenvallen met het idee om de pleinvloer op deze plek te verfijnen . 
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nota duurzaamheid

De implementatie van duurzaamheid in relatie tot de heraanleg van de Groenplaats delen 

we in op 3 niveaus: niveau planning, niveau bouwstenen en op het niveau van beheer. 

Onderaan is een overzichtstabel met alle maatregelen per niveau opgelijst, waarvan we 

een aantal maatregelen verder toelichten. 

DUURZAAMHEID IN PLANFASE

flexibele structuur

Het plan bestaat uit een stevig ruimtelijk casco waarbinnen een grote flexibiliteit aan 

gebruik kan gegenereerd worden. Het uitgangspunt is dan ook om een multifunctionele 

en inwisselbare ruimte te maken. 

duurzame mobiliteit

Groenplaats is een belangrijke multimodale knoop in de historische binnenstad. Inzetten 

op de verschillende verkeersmodi is een belangrijke beleidskeuze. Een comfortabele en 

efficiënte openbaar vervoersinfrastructuur werkt uitnodigend. Een tweede aspect voor een 

duurzamere mobiliteit op de Groenplaats is de investering in een ruime, ondergrondse 

fietsenberging. 

verbetering microklimaat van het plein

De positionering van de bomen, de fontein en het gebruik van lichte materialen hebben 

een gunstige invloed op het microklimaat van het plein. De centrale positie van de bomen 

in combinatie met de terrasluifels creëren voldoende lommerrijke zones op het plein 

waardoor het gevoel van oververhitting op warme momenten tot een minimum kan herleidt 

worden. In de studie van VITO blijkt net dat in de huidige toestand, de centrale ruimte hier 

het meest gevoelig voor is.

DUURZAAMHEID BOUWSTENEN

veelzijdige verharding 

Tijdens het ontwerp is rekening gehouden met het gebruik van een veelzijdige 

verharding, namelijk graniet. Deze materialisatie is afgestemd op de verschillende 

gebruiksmogelijkheden met zware belasting. Graniet is een materiaal dat onbeperkt 

herbruikt kan worden.

pleinverlichting

Verlichting is het middel bij uitstek om een sfeervol plein te creëren. Een goed uitgewerkt 

lichtplan zet in op een zuinig energieverbruik en een beperkt onderhoud.  Het gebruik van 

LED technologie vindt steeds vaker zijn ingang in het uitlichten van het openbaar domein 

en kan een interessante denkpiste zijn bij de uitwerking van het lichtplan.

boomkeuze

Het gebruik van bomen is een duurzame investering voor het stadsklimaat. Er wordt een 

robuuste boomstructuur gecreëerd met bomen van eerste orde, die een lange levensduur 

hebben. In het plan is rekening gehouden met de positionering van de bomen en wordt er 

geïnvesteerd in de groeiplaats. Hierdoor kan voor de bomen ook op latere leeftijd gunstige 

groeiomstandigheden gegarandeerd worden. De bomen die volgens de bomenstudie 

geïnventariseerd zijn als ‘in matige tot goede conditie’ en niet gerecupereerd worden in 

het pfdfdroject zelf, kunnen verplant worden naar de bomenbank van de stad. 

DUURZAAMHEID IN BEHEER

sensibilisering in gebruik van terrasverwarming

Aan de zogenaamde winterterrassen wordt bijzonder veel energie verloren. Het dagelijks 

verbruik van één gaskachel is vergelijkbaar met het verbruik van een gezin met 4 personen 

van 2 dagen. Het terras aan de noordzijde van de Groenplaats is hét winterterras van 

Antwerpen. Het hele jaar rond worden de terrassen gebruikt. Samen met het ontwikkelen 

van een terrasplan kan deze sensbilisering meegenomen worden. 

Het beste advies tot duurzame terrasverwarming is uiteraard het weglaten ervan. In steden 

als Rotterdam, Kopenhagen en Gent worden horeca ondernemers geadvsieerd over 

alternatieven. Indien er toch geopteerd wordt voor terrasverwarmers, dan kan het gebruik 

van stralers van een korte golftype aangeraden worden. Er zijn eveneens systemen op de 

met aanwezigheidsdetectie en dimmers. 

onderhoud

In het voorstel is uitgegaan van robuuste bouwstenen en groentechnieken die zich 

eenvoudig laten laten inschrijven in het reguliere onderhoudsprogramma van de 

stadsdiensten.

respectievelijk gemiddelde en maximale PMW waarde op 24 juli 2012 (VITO) overzichtsschema maatregelen duurzaamheid in planfase, bij bouwstoffen en in beheer

toetsingsschema duurzaamheid in het proces

pl
an

fa
se

-	flexibele	structuur,	maximale	ruimte	voor	activiteiten,	inwisselbare	programmering

-	waterinfiltratie	en	buffering

-	flexibele	wegprofilering

- afstemming trace kabels en leidingen op toekomstig gebruik

- beperken verstoring oppervlaktewater en grondwater

- afstemming ondergrondse infrastructuur met bovengrondse infrastructuur

- investeren in duurzame mobiliteit

- groenzones, en waardevolle bomen planologisch veilig stellen

- ondergrondse ruimte voor bomen

- opmaak lichtplan met energiezuinige doelstelling

- verankering duurzaam bouwen in de projectorganisatie

- verbetering microklimaat van het plein

bo
uw

at
en

en

- straatmeubilair inwisselbaar in onderdelen

-	gebruik	van	materialen	met	gekeurde	durzaamheidslabels	en	certificaten

-	efficiënte	funderingen

- toepassing secundaire en herbruikbare materialen bij grondwerken

- materialen gemakkelijk demonteerbaar en te scheiden

- gebruik van bodembedekkende planttypen

- Hout FSC 

- dynamisch gestuurde verlichting, verlichting met hoog rendement

- toepassing van PVC, gerecycled PVC of PVC met hergebruikgarantie

- niet vermengen van geologische lagen

- gebruiken van lokale bouwstoffen

- voorkomen van het vrijkomen van afvalstoffen

be
he

er

-	infiltreren	van	strooizout	voorkomen

- beheer aan de hand van beheerplan

- sensibilisering in gebruik van terrasverwarming

- beheerprincipes volgens harmonisch park-en groenbeheer
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GLOBALE	  RAMING	  GROENPLAATS	  ANTWERPEN	  PLEININRICHTING

A	  -‐	  VOORBEREIDENDE	  WERKEN 95.025,00
opbraak	  verhardingen	  incl.	  goten	  en	  opsluitingen m² 13.500,00 5,00	  € 67.500,00	  €
opbraak	  meubilair	  etc. GP 1,00 5.000,00	  € 5.000,00	  €
rooien	  bomen st 95,00 75,00	  € 7.125,00	  €
meerprijs	  verplanten	  bomen	  naar	  bomenbank st 44,00 350,00	  € 15.400,00	  €
B	  -‐	  VERHARDINGEN 1.588.935,95
cementbetonverharding	  uitgewassen	  (rijweg),	   m² 362,00 65,10	  € 23.566,20	  €
natuursteentegels	  in	  portugees	  graniet m² 12.827,00 119,25	  € 1.529.619,75	  €
meerprijs	  graniettegels	  tussen	  tramsporen m 325,00 110,00	  € 35.750,00	  €
C	  -‐	  LIJNVORMIGE	  ELEMENTEN 23.415,00
trottoirband	  recht	  breed	  20cm	  in	  portugees	  graniet m 191,00 69,00	  € 13.179,00	  €
trottoirband	  gebogen	  breed	  20cm	  in	  portugees	  graniet m 8,00 92,00	  € 736,00	  €
perronband	  recht	  breed	  20cm	  in	  portugees	  graniet m 100,00 95,00	  € 9.500,00	  €
B	  -‐	  RIOLERING	  -‐	  RIOOLAANSLUITINGEN 40.875,00
Aansluitingen	  kolk st 75,00 449,00	  € 33.675,00	  €
lijngoot m 30,00 240,00	  € 7.200,00	  €
C	  -‐	  BEPLANTING 358.700,00
bomen	  Tilia	  tomentosa	  'Doornik'	  50/60	  incl	  ondrgrondse	  verankering st 24,00 1.730,00	  € 41.520,00	  €
bomen,	  verplanten	  bestaande	  bomen	  incl.	  ondergrondse	  verankering st 3,00 1.130,00	  € 3.390,00	  €
optimalisatie	  ondergrondse	  groeicondities	  nieuwe	  bomen st 27,00 7.500,00	  € 202.500,00	  €
optimalisatie	  ondergrondse	  groeicondities	  bestaande	  te	  behouden	  bomen st 11,00 8.200,00	  € 90.200,00	  €
boomspiegel,	  stalen	  ring	  +	  verkleefd	  grind st 38,00 555,00	  € 21.090,00	  €
D	  -‐	  ALLERLEI 269.317,00
bank,	  dubbele	  met	  centrale	  rugleuning st 6,00 4.500,00	  € 27.000,00	  €
bank,	  enkele	  met	  rugleuning st 18,00 2.400,00	  € 43.200,00	  €
platform st 1,00 75.000,00	  € 75.000,00	  €
fietsbeugels st 17,00 280,00	  € 4.760,00	  €
afvalbak st 12,00 1.450,00	  € 17.400,00	  €
traptreden	  dik	  10cm,	  recht,	  	  in	  portugees	  graniet m 291,00 72,00	  € 20.952,00	  €
traptreden	  dik	  10cm,	  gebogen,	  	  in	  portugees	  graniet m 79,00 95,00	  € 7.505,00	  €
ondergrondse	  glascontainer st 2,00 23.000,00	  € 46.000,00	  €
Standbeeld	  Rubens	  verplaatsen st 1,00 25.000,00	  € 25.000,00	  €
signalisatie	  (definitief) TVS 1,00 2.500,00	  € 2.500,00	  €
E	  -‐	  ONVOORZIEN
Onvoorziene	  werken	  5% TVS 1,00 118.813,40	  € 118.813,40	  €
totaal 118.813,40	  €

TOTAAL	  excl.	  Btw 2.447.568,85

GLOBALE	  RAMING	  GROENPLAATS	  ANTWERPEN	  ARCHITECTUUR	  EN	  AANPASSINGEN	  ONDERGROND

A	  -‐	  AFBRAAKWERKEN 215.380,00	  €
Afbraak	  paviljoen	  parking	  Oost m² -‐ -‐ 7.500,00	  €
Afbraak	  paviljoen	  /	  lift	  parking	  West m² -‐ -‐ 20.000,00	  €
Afbraak	  borstwering	  parking	  inrit m² 45 70,00	  € 3.150,00	  €
Afbraak	  kiosk m² -‐ 70,00	  € 7.500,00	  €
Afdichten	  gat	  kiosk m² 72 200,00	  € 14.400,00	  €
Afbraak	  borstwering	  ingang	  premetro	  Zuid m² 32 70,00	  € 2.240,00	  €
Afbraak	  ingang	  premetro	  Noord m² -‐ -‐ 15.000,00	  €
Afbraak	  plaat	  boven	  fietsenstalling m² 633 45,00	  € 28.485,00	  €
Grondwerken	  fietsenstalling m² 633 185,00	  € 117.105,00	  €
B	  -‐	  PAVILJOEN	  GROENPLAATS 161.900,00	  €
Plaatsing	  lift	  parking	  -‐	  5	  stops m² -‐ 40.000,00	  € 40.000,00	  €
Verkoopskiosk	  -‐	  tussenklimaat m² 27 1.200,00	  € 32.400,00	  €
Ingang	  parking	  -‐	  buitenomgeving m² 27 1.100,00	  € 29.700,00	  €
Dakplaat	  -‐	  incl.	  groendak m² 92 650,00	  € 59.800,00	  €
C	  -‐	  FIETSENSTALLING 436.250,00	  €
Fietsenstalling	  -‐	  incl.	  toegangstrap m² 700 600,00	  € 420.000,00	  €
Fietsenrekken m² 125 130,00	  € 16.250,00	  €
D	  -‐	  INRIT	  PARKING 33.750,00	  €
Borstwering	  glas	  parking	  inrit m 45 750,00	  € 33.750,00	  €
E	  -‐	  INGANG	  PREMETRO	  NOORD 76.250,00	  €
Borstwering	  glas	  ingang	  premetro	  Noord m² 25 750,00	  € 18.750,00	  €
Roltrap	  premetro	  Noord m² -‐ -‐ 30.000,00	  €
Trap	  premetro	  Noord m² -‐ -‐ 20.000,00	  €
structurele	  aanpassingen	  toegang	   m² -‐ -‐ 7.500,00	  €
F	  -‐	  INGANG	  PREMETRO	  ZUID 24.000,00	  €
Borstwering	  glas	  ingang	  premetro	  Zuid m 32 750,00	  € 24.000,00	  €
G	  -‐	  TRAMHALTE 89.000,00	  €
Vernieuwing	  tramhalte	  Noord m² 38 650,00	  € 24.700,00	  €
Vernieuwing	  tramhalte	  Zuid m² 38 550,00	  € 20.900,00	  €
Borstwering	  glas	  tramhalte	  Zuid m² 62 700,00	  € 43.400,00	  €
H	  -‐	  DE	  LIJN 233.000,00	  €
Herinrichting	  verkoopskantoor m² 45 800,00	  € 36.000,00	  €
Herinrichting	  personeelsruimte m² 160 700,00	  € 112.000,00	  €
Liftschacht	  premetro	  Noord	  -‐	  incl.	  afbraakwerken m² -‐ 12.500,00	  € 12.500,00	  €
Liftschacht	  premetro	  Zuid	  -‐	  incl.	  afbraakwerken m² -‐ 12.500,00	  € 12.500,00	  €
Plaatsing	  lift	  premetro	  Noord	  -‐	  3	  stops m² -‐ 30.000,00	  € 30.000,00	  €
Plaatsing	  lift	  premetro	  Zuid	  -‐	  3	  stops m² -‐ 30.000,00	  € 30.000,00	  €
I	  -‐	  ONVOORZIEN 116.184,00	  €
Diversen	  /	  onvoorzien	  10% 116.184,00	  €

TOTAAL	  excl.	  Btw 1.170.334,00
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kostenraming

Op basis van voorliggend eerste voorstel is een kostenraming voor de heraanleg van het 

plein opgemaakt. Daarbij is uitgegaan van een beschikbaar budget van 2.469 333,42 euro. 

Dit is het bedrag exclusief BTW na aftrek van 10% onvoorzien op het investeringsbedrag 

en na aftrek van de erelonen van 7%. Op de kostenraming zelf is nog een post onvoorzien 

van 5% gerekend. 

Volgende onderdelen zijn niet in de raming inbegrepen: 

•	 waterelement

•	 verlichting

•	 reinigingskosten eventueel vervuilde bodem

•	 aanpassen kabels en leidingen 

•	 de aanleg en de afbraak van de sporen

•	 de aanleg en de afbraak van de bovenleidingen van de tram

•	 kunstintegratie pleinvloer

Verder is een globale kostenraming opgemaakt voor de verschillende ingrepen in de  

ondergrondse laag. Deze globale kostenraming is gebaseerd op grote eenheidsprijzen 

en volgens de ter beschikking gestelde plannen van de ondergrond. 
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TEAMSAMENSTELLING

team in functie van de opdracht

Voor deze opdracht is een team op maat opgesteld op drie niveaus: een ontwerpteam, 
een team voor de technische uitwerking en een expertteam voor aanvullende disciplines 
stabiliteit en architectuur. We kiezen ervoor om tussen het ontwerpteam en het technisch 
team geen strikte opsplitsing te maken. Een aantal teamleden zullen voor beide onderdelen 
volledig blijven meedraaien. De voortdurende wisselwerking tussen beide ‘niveaus’ is een 
belangrijke randvoorwaarde voor een kwalitatief resultaat, zeker omwille van de complexe 

ondergrond.

projectcoördinatie

De projectcoördinatie is gebaseerd op het aansturen van drie gerelateerde processen: 
het communicatieproces, het ontwerpproces en de kostenbeheersing. Om een ambitieus 
en gedragen ontwerp op te maken dienen deze drie processen goed op elkaar 
afgestemd te worden. De projectleider zal instaan voor de totale projectorganisatie en 
projectaandrijving, en voor de communicatie naar de opdrachtgever en andere betrokken 

partijen. Verder staat de projectleider in voor de kostenbewaking van het project.

VOORSTEL KOSTENBEHEERSING

kostenbewust ontwerpen

Vanaf de eerste stappen van de ontwerpfase wordt steeds een kostenraming 
gemaakt, waardoor het ontwerp kan getoetst worden met het beschikbare budget. De 
kostenraming is een eigen systeem, dat regelmatig wordt aangevuld met reële prijzen 
op basis van aanbestedingen. Tijdens de uitvoeringsfase wordt de evolutie van het 
aanbestedingsbedrag tot de eindafrekening gedetailleerd uitgelijst in een overzichtelijke 
spreadsheet. Deze geeft meer- en minwerken aan de beslissingsmomenten om deze 
goed te keuren.

Het ontwerp kan budgettair geëvalueerd worden en bijgestuurd worden door middel 
van de kostenraming. Deze is opgebouwd, zodat op basis van elementen eenvoudig 
simulaties kunnen gemaakt worden. 

Afhankelijk van de grootte van de bouwkost en de complexiteit van de opdracht wordt 
een onvoorziene post opgenomen als percentage van de totale bouwkost. Gedurende het 
proces zal de onvoorziene post afnemen, omdat de onbekende factoren kleiner worden. 
Binnen het investeringsbudget is door de Stad Antwerpen al een onvoorziene post 
opgenomen van 10%. Voor de voorliggende raming wordt nog een aparte onvoorziene 

post van 5% berekend.

uitvoeringsontwerp

Het uitvoeringsontwerp wordt budgettair geëvalueerd door een gedetailleerde raming 
gebaseerd op digitaal opgemeten eenheden. De eenheidsprijzen worden berekend 
aan de hand van recente aanbestedingen in vergelijkbare projecten. In deze fase 
worden steeds leveranciers gecontacteerd ter controle van de prijzen van materialen en 

bouwstoffen. 

uitvoering

Tijdens de uitvoering wordt de evolutie van de vordering en de verrekeningen geëvalueerd 
tijdens de kostenvergadering, waarin leden van het projectteam en de aannemer(s) 

zetelen. 

werfopvolging

Tijdens de uitvoering der werken zal de projectingenieur aanwezig zijn tijdens de wekelijkse 
werfvergaderingen en hiervan een verslag opmaken. De bijstand tijdens uitvoering omvat 
het nazicht van ontwerpdetails, de controle op de uitvoering der werken, de coördinatie 

werkzaamheden nutsleidingen en actief kostenmanagement en kwaliteitsbewaking. 

AANPAK IN FASEN 

De overeenkomst “studieopdracht voor de opmaal van een ontwerp, de opmaak van een 
uitvoeringsdossier en de opvolging van de uitvoering van de werken voor de heraanleg 
van de Groenplaats gelegen te Antwerpen” geeft een uitgebreide onderverdeling van de 
verschillende taken en producten die per fase moeten doorlopen worden. 

Het betreft een klassieke indeling van een uitvoeringsbudget: de conceptfase, de 
ontwerpfase (voorontwerp en definitief ontwerp), fase uitvoeringsdossier ( aanvraag 
vergunning en opmaak aanbesteding)  en uitvoeringsfase. Elke fase wordt onderverdeeld 
in een takenpakket, de in te leveren producten, de timing en het overleg- en 
communicatietraject. Het is vanzelfsprekend dat we hierop aansluiten. Bij aanvang van een 
fase wordt een gedetailleerd planningsproces opgesteld met heldere mijlpalen, waarin de 
beslissingsmomenten, het interne en externe communicatietraject, de taakomschrijving 

per fase en de timing zijn opgenomen. 

ONTWERPMETHODIEK

Voor het opmaken van een inrichtingsplan gebruikt het ontwerpteam verschillende 
werkwijzen door elkaar. Uit deze werkwijzen ontstaat een natuurlijke selectie van de 
‘sterkste’ bouwstenen of krachtlijnen van het plan, die reeds in schetsontwerpfase getoetst 

zijn naar uitvoerbaarheid. De verschillende werkwijzen zijn: 

werken op verschillende schaalniveaus 
In de eerste stappen voor het opmaken van het ontwerp wordt enerzijds een ontwik-
kelingsvisie gemaakt op hoofdlijnen, waarbij tegelijkertijd de visie wordt ‘getest’ op een 
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plan van aanpak

maatvast plan en met principeprofielen. Door wisselend op deze 2 schaalniveaus te 
werken, kan snel en efficiënt een ruimtelijke inrichting getest worden. Het is een iteratief 
proces waarbij verschillende schaalniveaus elkaar constant beïnvloeden. Hiermee kan 
ook reeds in een vroeg stadium een aantal kritieke maatvoeringen uitgezet worden, die 
bepalend kunnen zijn voor de basisuitgangspunten van het plan. In het bijzonder voor 

straatprofielen is deze aanpak interessant.  

werken met scenario’s

Een efficiënte methode in het ontwikkelen van een ontwerp is te werken met diverse 
ontwikkelingsscenario’s. Onze ervaring is dat bij complexe projecten met veel 
belanghebbenden het beter is niet meteen te zoeken naar overeenstemming. Om 
een intelligente en grondige discussie over denkbare oplossingen te beginnen is het 
noodzakelijk een groot aantal mogelijkheden te onderzoeken, ook de op het eerste 
gezicht minst voor de handliggende scenario’s. De scenario’s evolueren gedurende het 
planproces en worden opgemaakt in een open denkproces, welke vervolgens gefilterd 
worden. In de vorm van brainstorms, workshops en overlegmomenten met het projectteam 
worden de scenario’s opgebouwd, getoetst en geëlimineerd. Het uiteindelijke doel is 
een voorkeursscenario over te houden dat het meest beantwoord aan de opgave en de 
verschillende belanghebbenden. Tijdens de prijsvraagfase is een uitgebreid ontwerpend 
onderzoek verricht naar mogelijkheden om de ondergrondse laag te reorganiseren, 
met onder andere een inpassing van een fietsenstalling, een herpositionering van het 
stijgpunt van de premetro, etc. Uiteraard hebben we voor deze fase een voorkeursvariant 
uitgewerkt. In onderhandeling met de verschillende stakeholders kunnen nog verschillende 

scenario’s uitgewerkt worden. 

werken met diverse visualisatietechnieken

Elke schaal en fase heeft nood aan een eigen manier van visualiseren. Plannen zijn vaak 
abstract en te weinig didactisch om inzicht te geven. We trachten voor elk project en elke 
fase de juiste presentatietechniek te gebruiken. In aanvulling op de abstracte schema’s 
werken we steeds met andere presentatietechnieken zoals werk- en presentatiemaquettes, 
schetsen en 3D beelden. Het doel is hierbij om een zo juist mogelijk beeld te brengen van 
de inhoud. Tijdens de opmaak van het schetsontwerp voor de Groenplaats is zowel een 

werkmaquette als een digitaal 3D model gemaakt van het ontwerp. 

referentieonderzoek en realiteitstoets

Een vergelijkend onderzoek wordt door ons vaak gebruikt om de ambitie af te tasten, 
om een beeldkwaliteit te onderzoeken, of om een gevoel te krijgen van de schaal, de 
scope of de sfeer van de opgave. Bij dit onderzoek worden referentiebeelden en 
referentieprojecten van gerealiseerde projecten gebruikt om een vergelijking te maken 
met het betreffende project. Bij een vergelijkend onderzoek is het steeds belangrijk om 
de relevantie duidelijk te maken: gaat het om een schaalvergelijking, een vergelijkende 
ambitie naar materialisatie, een schaalvergelijking, een vergelijkbare sfeer... We hechten 
er veel belang aan dat de vergelijking een ‘correcte’ realiteitswaarde heeft, en niet als 

‘gratuite’ verkoopplaatje wordt voorgelegd. Voor het opmaken van deze studie heeft het 
team een zeer uitgebreide beeldenbank beschikbaar die projectmatig voortdurend wordt 
aangevuld. 

PLANNING EN TIMING

Het uitvoeren van de opdracht gebeurt in verschillende fasen. Onderstaand tijdsschema 
is geeft een overzicht van de tijdspanne die voor elke fase is voorzien. We hebben ons 
hierbij gebaseerd op de timing die in het bestek is voorgeschreven. In hoofdlijnen wordt 
een timing voorzien voor de ontwerpfase (concept-voorontwerp-definitief ontwerp) van 
9 maanden, ervan uitgaande dat het project begin mei 2015 zou opstarten. Aangezien 
er wellicht met verschillende stakeholders zal moeten overlegd worden, zal deze timing 
heel strak zijn. Bovendien zal voor nagenoeg elke fase ook een formele besluitronde 
noodzakelijk zijn. 

FLEXIBILITEIT EN FASEERBAARHEID 

Zoals reeds aangegeven in de bundel zijn voor de herorganisatie van de ondergrond een 
aantal standpunten ingenomen om te komen tot een kwaliteitsvol ontwerp. Daarin worden 
ingrepen voorgesteld die met de parkeeruitbater Vinci en met de Lijn zullen kortgesloten 
moeten worden. 

In het ontwerp is rekening gehouden met een zekere flexibiliteit, in die zin dat de 
pleininrichting relatief eenvoudig kan ingepast worden in de huidige toestand. Het zijn 
uiteraard terugvalscenario’s die niet wenselijk zijn, maar tegelijk ook niet onhaalbaar. 

Onderaan wordt een schema getoond waarin het bestaande stijgpunt van de premetro 
ingepast wordt in het plan. Uiteraard is in dat scenario dan ook geen sprake van een 
ondergrondse fietsenstalling. 

Het volgende schema toont het nieuwe ontwerp met de projectie van het stijgpunt van 
de ondergrondse parking. Indien dat als terugvalscenario wordt ingebracht, zal een 
beperkte planaanpassing nodig zijn, waarbij de trap iets verder naar het westen zal 
moeten schuiven. 

Anderzijds is tijdens ons ontwerptraject ook in vraag gesteld of het zuidelijke stijgpunt van 
de premetro (onder de Karel De Grote Hogeschool) noodzakelijk is. In de ondergrondse 
hal liggen op die route immers een aantal traptreden die de toegankelijkheid niet 
vanzelfsprekend maken. Bovendien hypothekeert het stijgpunt een mogelijke interessante 
locatie om de Hogeschool of een andere functie op het plein zetten. Afhankelijk van de 
input van de Lijn en Vinci zijn eventueel ook andere scenario’s mogelijk om verder in detail 

te bekijken. Tevens kan nog in detail bekeken worden of een aantal ingrepen in relatie tot 

de ondergrond gefaseerd kunnen uitgevoerd worden. 

behoud bestaande stijgpunt premetro De Lijn behoud bestaande stijgpunten ondergrondse parking Vinci potentiële invulling hoek Karel De Grote Hogeschool




