
Nieuwe Zuiderdokken
Plaats van Uitwisseling



De Zuiderdokken speelden, dankzij haar havenactiviteiten, een belangrijke rol in de ontwikkeling van het 

zuidelijke stadsdeel aan het einde van de 19de eeuw. Ondanks een snelle uitbreiding zijn één eeuw later 

deze werkzaamheden verhuisd naar het noorden van de stad. Deze verschuiving liet de Zuiderdokken 

onbestemd achter. Wat nu bestaat is een unieke publieke ruimte op ‘het Zuid’ op zoek naar een nieuwe 

invulling.

Het is onze ambitie om de Zuiderdokken te hernieuwen door zowel heden als verleden te verbinden om 

een duurzame toekomst te creëren.

Ons voorstel  heeft drie doelstellingen :

1 Identiteit

De nieuwe Zuiderdokken moeten de van oorsprong monumentale en unieke ruimte bewaren. Op deze 

wijze wordt de ambitie van de stad Antwerpen bevestigd, die zich kan meten met andere fantastische 

stedelijke ruimten in eender welke Europese stad. De voetafdruk van de oude dokken en de eenvoud van 

de ruimte moeten behouden en leesbaar blijven.  Alle nieuwe structuren zouden de industriële kwaliteit van 

de historische dokken en kaaien kunnen aanboren als inspiratiebron.

2 Diversiteit en flexibiliteit

De nieuwe Zuiderdokken moeten een variatie aan plaatsen creëren om verschillende activiteiten te 

acommoderen, zowel  sociaal, cultureel en recreatief. Een kruising van verschillende landschapstypen, 

namelijk water, steen en aarde (veld). Ze moeten bestaan als passend decor voor zowel 

gemeenschapsevenementen als individuele ervaringen gedurende het hele jaar. Ze moeten intimiteit 

evokeren en tegelijkertijd groots zijn, alsook geometrisch en informeel. Ze moeten inspiratie bieden voor 

zowel dag- als nachtelijke activiteiten en in combinatie met de seizoensveranderingen op alle mogelijke 

momenten een vrolijke en levendige plek zijn.

3 Duurzaamheid

Om van de Nieuwe Zuiderdokken een succes te maken moet het duurzame karakter zowel milieukundig, 

sociaal en economisch in balans zijn. Het moet antwoord bieden aan de versteende klimatologische 

situatie van de stad en antwoorden bevatten die de drainageproblemen het hoofd bieden bij excessieve 

regenval. Overstromingszones en -bekkens worden opgenomen in de ruimte zonder een negatieve 

invloed uit te oefenen op het dagelijkse leven en mogelijk een tijdelijk spelelement te kunnen worden. De 

nieuwe aanplantingen verminderen ‘heat stress’ door afkoeling en schaduwvorming. Nieuwe habitats 

worden gecreëerd en bieden voedselbronnen en nestgelegenheid voor vogels, vleermuizen, vlinders, 

bijen en andere organismen.  

De ruimte moet fysiek open zijn en toegankelijk vanuit de andere wijken, als plaats waar de inwoners elkaar 

kunnen inspireren. De voorzieningen moeten toegankelijk en verwelkomend zijn voor de hele buurt. Ze 

moet de locale economie versterken door uitbreiding in de buurt van bestaande  en nieuwe commerciële, 

recreatieve en culturele activiteiten.

Doelen en krachtlijnen
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Toekomstige verbindingen
Twee naastgelegen ontwikkelingen zullen een behoorlijke impact hebben op de toekomst 
van de Zuiderdokken. De mogelijke afbraak van het Hof van Beroep zou de aansluiting met 
de Scheldkaaien optimaliseren, aansluitend aan de parkontwikkeling op de kaaien zelf. De 
voorgestelde lineaire parken - Waalse- & Vlaamsekaai - zullen de voetgangersverbinding 
en de groene vegetatieve link aansluiten aan de wijk en verder aan het centrum van de 
stad.

Grootstedelijke verbindingen
De Zuiderdokken hebben vier hoofdroutes, die de ruimte in drie deelzones onderverdelen.
Aan beide koppen bevinden zich de toeganswegen met een dubbele rijrichting, die 
Zuiderdokken en Scheldekaaien van aansluiting voorzien. Met een gelijke tussenafstand  
bevinden zich doorsteken, waar vroeger de bruggen tussen de dokken zich bevonden. 
Verschillende culturele instellingen zijn gevestigd  naast of op het einde van deze straten, 
waardoor hun belangrijkheid wordt onderstreept.

Bakens en Zichten
Kijkend vanuit de Zuiderdokken zijn diverse beeldbepalende gebouwen zichtbaar boven 
de boomkruinen en fungeren als oriëntatiebakens, zowel lokaal als in de omgeving. De 
toren van Onze-Lieve-Vrouwekathedraal verbindt het historische hart van de stad met 
de ruimte. Het Zuiderpershuis, Waterpoort en appartementsgebouw bieden lokale 
oriëntatie. Ook de diagonale straten naar Schelde en wijk verbeelden impressionante 
zichten.

Ruimtelijke structuur en groene linken
Door hun bestemming in het verleden zijn de Zuiderdokken een uitzonderlijke grote 
lineaire stedelijke ruimte. Deze lineaire geometrie wordt nog versterkt door de aanplant 
van platanen (Platanus x hispanica) langsheen de oude kaaimuren. Deze bomen creëren 
een groene draad, die vanuit de stedelijke vezel vanuit het noordelijk stadsdeel een link 
vormt met de Nieuw Zuidwijk, als nieuwste zuidelijke stadsontwikkeling. 

Context en Onderzoek
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De Zuiderdokken waren tijdens de havenactiviteiten van vorige eeuw een plaats 

van uitwisseling, met name bij het verhandelen en stouwen van goederen. 

De dokken verbonden Antwerpen met de wijde wereld, wat een hectische 

activiteit opleverde op de kaaien en de omliggende gebouwen, die in directe 

verbinding stonden met deze activiteiten. Het is de ambitie om de Gedempte 

Zuiderdokken te hernieuwen door een hedendaagse interpretatie te geven 

aan de geschiedenis en de activiteiten die er plaatsvonden.

Wij beschouwen de toekomst van de Zuiderdokken als een nieuwe plaats 

van uitwisseling. Voortbouwend op de vroegere activiteiten wensen wij de 

Nieuwe Zuiderdokken uit te bouwen als een plaats van culturele, sociale en 

economische uitwisseling, wat ons inziens alle aspecten van de gemeenschap 

samenbrengt. Een ontmoetingsplaats, een speelzone of slenterend relaxen in 

een levendige omgeving als achtergrond van het dagelijkse leven.

Puttend uit de historische ruimtelijke kwaliteit van de Zuiderdokken stellen wij 

een centraal park voor volgens de voetafdruk van de vroegere dokken met 

belendend de intensieve en actieve randen, die refereren aan de kaaien en 

stouwplaatsen.

Deze strategie bezorgt de Zuiderdokken een duidelijke identiteit, die  qua 

kwaliteit kan tippen aan elke publieke ruimte van eender welke Europese stad 

en herkenbaar zal zijn in de wereld.

    Plaats van Uitwisseling

Uitwisseling van Goederen Sociale en Culturele Uitwisseling

Voorgestelde ruimtelijke structuurHistorische ruimtelijke structuur
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De basis voor de ontwikkeling voor de Nieuwe Zuiderdokken is het behoud 

van de grote bestaande open ruimte . Haar afmetingen maken het een unieke 

ruimte in de stad en mag vooral niet verloren gaan. De ruimtelijke beleving wordt 

momenteel afgelijnd door de volwassen platanen (Platanus x hispanica). Wij 

stellen voor om de grote ruimte te versmallen naar de originele belijning van de 

historische dokken, namelijk Steen- & Kooldok. Het nieuwe Centraal Park zal 

een drieledige verdeling krijgen, refererend aan de drie dokken, die voordien 

de site bevatte. Elke zone van de totale ruimte krijgt een andere afwerking en 

detail. Deze oppervlaktebehandeling zal dirigeren hoe het Centraal Park wordt 

gebruikt en bevolkt.

Centraal gelegen is het Kasseiplein, de kasseibestrating biedt een open en 

flexibel platform voor een verscheidenheid aan grote openlucht evenementen.  

Naar het noorden bevindt zich de verdiepte Watertuin, verwijzend naar het 

vroegere dok en nu geïnterpreteerd als een plek met waterreflecties, fonteinen 

en misteffecten, ook als spelelement. In het zuidelijke deel van het drieluik is een 

Bloemrijk Speelveld voorzien. Een uitgebreide groene long voor het zuidelijke 

stadsdeel, met als vegetatie een tapijt van verschillende gras- en grazige 

matten afgewisseld met bloemrijke mengsels voor spel en ontdekking.

De voormalige dokkaaien worden opgezet als Lineaire Parken, die fungeren 

als buffer tussen het grote Centraal Park en de omliggende wijken. Deze 

Lineaire Parken worden gekarakteriseerd door intimiteit, kleinschaligheid 

en bieden vegetatieve landschapelementen met  een fysieke transitie van 

plantengemeenschappen met een nat en voedselrijk karakter tot droog en met 

voedselarme eigenschappen.

Aan de Scheldestraat stellen wij voor om de bekende Antwerpse hangars te 

voorzien die afgebroken worden aan de Scheldeboord. We zijn overtuigd dat 

deze metalen loodsen kunnen ontmanteld en gerenoveerd worden om een 

Overdekte Markt te creëren, die kleine overdekte en lokale evenementen 

kan herbergen. Aanliggend aan de Van Der Sweepstraat stellen wij een 

therapeutische zwemvijver voor die wordt gevoed met regenwater. Dit complex 

biedt een uniek spa-center voor de buurt.

De ruimtelijke strategie wordt hierdoor onderveeld in vier afgelijnde zones :

1. Centraal Park

2. Lineaire Parken - Vlaamsekaai & Waalsekaai

3. Overdekte Markt

4. Therapeutische Zwemvijver   

Plangebied  Strategie                                                   
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Het Centraal Park is geconcipieerd als één grote 

open ruimte. Het Centraal Park is opgebouwd uit de 

volgende landschapstypen met hun uitgesproken 

karakter, namelijk:

• Kasseiplein 

• Bloemrijk Speelveld   

• Watertuin

Centraal Park

Kasseiplein - Evenementenruimte

Het Kasseiplein is een monumentale ruimte, die wordt ervaren als het hart van de Nieuwe Zuiderdokken. 

De ruimte wordt gedefinieerd door het kasseioppervlak met belendende stalen constructies, waaraan een 

bovenhangend verlichtingssysteem is bevestigd. Het zal aanvoelen als één grote, flexibele buitenkamer - 

50mB x 280mL x 20mH - die grootschalige evenementen, zoals concerten, cinema, tentoonstellingen, 

beurzen, catwalks & festivals kan accommoderen. De ruimte moet de mogelijkheid bieden voor een 

uitgebreid en gevariëerd programma gedurende het hele jaar, zowel met dagactiviteiten en avondlijke 

evenementen over alle seizoenen heen. De stalen constructie heeft een industriële kwaliteit en wordt 

gevormd door rechthoekige kolommen, 14 m uit elkaar, met driehoekige stalen dwarsbalken, gepositioneerd 

ongeveer 20mH boven vloerniveau. Vanuit deze dwarsbalken vertrekken gespannen kabels, waaraan het 

bovenhangende verlichtingsvlak is gefixeerd. Langs de hoofdas vervolgt het landschap onder de stalen 

constructie om de grootsheid van de ruimte te bewaren. Wij opteren om de bestaande kasseien deels uit 

te breiden en grotendeels te bewaren en deze vervolgens organisch te laten overgaan in de zone van het 

Bloemrijk Speelveld en Watertuin aan beide kanten.
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Bloemrijk Speelveld

Ten zuiden van het Kasseiplein is een groot 

Bloemrijk Speelveld gesitueerd.

De omvangrijke open ruimte bezorgt de buurt een 

groene long, waar het aangenaam vertoeven is 

buiten drukte en lawaai van de stad.

Het Bloemrijk Speelveld is verdiept geplaatst met 

450mm ten opzichte van de omliggende niveaus. 

Hierdoor wordt er andermaal verwezen naar 

de historische afdruk van het Steendok en doet 

de opkant dienst als zitgelegenheid rondom het 

speelveld om te observeren. Bijkomend fungeert 

deze verdiepte zone als een overstromingszone 

gedurende perioden van aanhoudende regenval.

Watertuin

Ten noorden van het Kasseiplein is een uitgestrekte 

watertuin voorzien met een waterdiepte van 

maximaal 5 mm. De waterrijke ruimte bezorgt 

de buurt een blauwe long, waar het observeren  

van fonteinen, misteffecten en reflecties een 

spel wordt. Uitermate geschikt voor kinderen en 

iedereen die gefascineerd is door water in diverse 

verschijningsvormen. De Watertuin is verdiept 

geplaatst met 450mm om water te kunnen bufferen 

bij langdurige regenval. Zoals het Bloemrijk 

Speelveld is de belijning in correspondentie met het 

voormalige dok, namelijk Kooldok en kan de opkant 

gebruikt worden als zitplaats. 
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Overdekte Markt

Therapeutische Zwemtuin

In het noordelijke deel van de Zuiderdokken, aansluitend aan de Scheldestraat, stellen 

wij een marktplaats voor, overkapt met de hangars, die plaats moeten ruimen aan de 

Scheldeboord. De bestaande structuren zullen ontmanteld en gerenoveerd worden om 

een overdekte ruimte te creëren, die dienst kan doen als plaats voor rommelmarkten, 

antiekverkopen en andere goederen. Uiteraard kan het ook fungeren voor kleine 

evenementen die een minimum aan bescherming behoeven. De locatie is efficiënt 

toegankelijk vanuit de Scheldestraat en de ondergrondse parkeergarage. Op deze wijze 

blijft het industrieel erfgoed bewaard en de verwijzing naar de dokken aanwezig.

Op het zuidelijkste punt van de Zuiderdokken stellen wij een natuurlijke zwemvijvertuin 

voor met therapeutische kwaliteiten. Het systeem wordt gevoed door natuurlijke 

regenval en zal middels natuurlijke filtratie operationeel zijn. Een grote zwemvijver is 

verstopt in een omsloten landschapstuin die aanvoelt als een sacrale kloostertuin 

met Zen kwaliteiten. Het paviljoen voorziet in voldoende verkleedruimten, sauna’s en 

stoombaden en behartigt ieders privacy waardoor ongestoord genieten gegarandeerd 

wordt. Om de ontsnapping aan de stad nog meer te onderstrepen wordt de binnentuin 

aangeplant met een bostype van grove den (Pinus sylvestris) en lariks (Larix decidua) 

met als kruid- & heesterlaag een geselecteerde plantengemeenschap, die aromatische 

beleving ten top voert.
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Lineaire Parken

Langsheen de randen van het Centraal Park worden 
bijkomende bomen voorzien en in combinatie met 
de bestaande platanen(Platanus x hispanica) van 
Waalse- & Vlaamsekaai, vormen deze entiteiten de 
nieuwe belijning van de  Lineaire Parken.
Deze parken zullen intieme ruimten creëren waar 
kleinschalige activiteiten kunnen doorgaan in 
de luwte tussen de aanliggende straten en het 
Centraal Park.
Voortbouwend op het idee van ‘plaats van 
uitwisseling’ worden de lineaire parken – Waalse & 
Vlaamsekaai – opgebouwd met zowel inheemse als 
uitheemse plantensoorten en -gemeenschappen.
De micro landschapstypen zijn ontworpen met 
de seizoenen als leidraad om de specifieke 
veranderende planteigenschappen het hele jaar te 
kunnen aanschouwen.
Om de biodiversiteit te verhogen en ondersteunen 
in de lineaire parken aan beide zijden van de kaaien 
worden verschillende habitats gecreëerd middels 
speciale grondmengsels en substraten.
Het lineaire en variabele karakter van de parken 
illustreert de transitie van droge landschappen naar 
natte en voedselrijke plantengemeenschappen. 
Beide parken bieden onderling een variatie aan 
plantensoorten vanwege hun bezonningspatroon. 
De plantengemeenschappen worden 
samengesteld om vlinders, bijenpopulaties, 
insecten en amfibieën optimaal te laten gedijen.
De aanplanting wordt uitgevoerd in drie 
plantbeurten en het onderhoud is extensief.
Interacties met geïnteresseerde partijen met 
natuurbeheer kwalificaties zal meer betrokkenheid 
van de buurt opleveren. 
De beoogde landschapstypen kunnen ook 
educatief worden aangewend voor scholen en 
groepen uit de buurt. De interactie kan uitgebreid 
worden naar apps en QR-coderingen die vlot via 
communicatiemiddelen te consulteren zijn.

Dipsacus fullonum Echinacea purpurea Echinops ritro Eryngium giganteum Molinia ‘Moorhexe’

Koeleria glauca Euphorbia amygdaloides Deschampsia flexuosa Stachys officinalis Molinia caeruleaStachys byzantina

Glechoma hederacea Epimedium grandiflorum var. Narcissus ssp. Carex foliosissima ‘Irish Green’ Lamiastrum galeobdolonFragaria vesca

Waldsteinia ternata Liriope muscari Aruncus dioicus Campanula glomerata Anemone ‘Honorine Jobert’Scilla siberica ‘Spring Beauty’

Allium ‘Gladiator’ Ilex verticillata Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ Physostegia virginianaCrocosmia ‘Emberglow’

Santolina chamaecyparissus

Aster ageratoides ‘Asran’
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Lineair Park _ type Nat & Voedselrijk
De vochtige aarde en natte zone van het Lineaire Park worden gekarakteriseerd door aquatische vegetatie 

en kleine watervlakken afgewisseld met uitbundige en grootbladige bladvormen, die goed gedijen op 

voedselrijke standplaatsen. Binnen deze rijke habitat zijn insecten en amfibiën zeer actief. De bestaande 

platanen (Platanus x hispanica) geven de onderliggende plantengroepen voldoende bescherming tegen 

uitdroging en vormen een buffer tot de straat. De honingbomen (Sophora japonica) scheiden deze zone 

van het naastgelegen Centraal Plein. Het stilstaand water evokeert rust en kalmte en er is voldoende 

zitgelegenheid voorzien om te  observeren  en  te genieten.
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Lineair Park _ Bostype Berk(Betula pendula)

20

Het berkenbos introduceert meer boomvormen in het Lineair Park en draagt algemeen bij tot de soorten 

in de Nieuwe Zuiderdokken. De jonge bomen vormen een specifieke biotoop en zijn als pionier goed 

geplaatst om een snelle impact te creëren. Hierdoor introduceren deze boomgroepen een habitat voor 

kruid- en struiklaag die haar bescherming geeft. Het bostype ondergaat een transitie van kleine naar 

grotere groepen waardoor densiteit en onderbeplanting variëren. Door deze transitie wijzigen ook de 

plantensoorten van droog naar vochtige toestand, wat een positief effect zal hebben op de biodiversiteit, 

waarvan varens en struikgrassen de grootste groep zullen uitmaken.  Zitgelegenheid is ruim aanwezig en 

geeft gelegenheid om in alle rust te mediteren.



Lineair Park _ Fruitgaard                        
De Fruitgaard introduceert fruitbomen en struiken in de Nieuwe Zuiderdokken. Appel(Malus domestica) 

en pruim-soorten(Prunus domestica) worden gemixt met zowel inheemse als exotische vruchtbomen en 

-struiken. De soorten zijn geselecteerd om visuele prikkels te bieden qua kleur en bloesem gedurende het 

groeiseizoen.  De geassocieerde kruidlaag is rijkbloeiend om vlinders, bijen en insecten massaal aan te 

trekken en zodoende de bloesems te bestuiven. Een proces dat vanuit de zitgelegenheid goed is te volgen 

vanop de houten zigurats, die een getrapte en verhoogde positie bieden waardoor de observatiepost 

strategisch kan geplaatst worden. Na bloesems en vruchtzetting zijn er vruchten te bekomen, die kunnen 

gedeeld worden met diverse fauna .

21



Lineair Park _ Droog en Voedselarm
De droge zone met geassocieerde plantengemeenschappen is naast de Watertuin gelegen en bestaat 

voornamelijk uit grazige soorten. De vegetatie  is minder soortenrijk en heeft een beperktere planthoogte 

waardoor een open zicht verkregen wordt op de rijke achitecturale omgeving zoals het Zuiderpershuis.  

De bestaande platanen(Platanus x hispanica), die het straatlandschap belijnen zullen een uitgebreide 

standplaatsverbetering  ondergaan om als toekomstboom volwaardig te kunnen groeien. De nieuwe 

bomen  die geplaatst worden tussen het Lineaire Park en de Watertuin zijn Japanse notenbomen (Ginkgo 

biloba), die in het kader van de plaats van uitwisseling verwijzen naar de overlevende boomsoort uit het 

pre-historische tijdperk en startpunt van de gebruikte plantensoorten. Zitgelegenheid biedt een rustpunt.
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Structuren & Paviljoenen

Speelzone

Een aantal parkstructuren en paviljoenen worden op strategische plaatsen 

voorzien tussen de Lineaire Parken en het Centraal Park.

Deze structuren hebben een dubbele functie. Enerzijds herbergen zij liften en 

trappen, die de ondergrondse parkeergarage bedienen. Anderzijds bieden 

zij bovengronds een verhoogd platform  of podium voor voorstellingen en 

tentoonstelingen met een directe link naar de aanwezige culturele instellingen 

rond de Nieuwe Zuiderdokken. De ontworpen voorzieningen behelzen een 

openlucht amfitheater recht tegenover het Zuiderpershuis, een tentoonstelling 

‘etalage’ ter hoogte van het MUKHA, een schuilplaats aan de overzijde van de 

Zuiderkroon, een verhoogde catwalk voor het Museum voor Fotografie en een 

toren voor zichten vanuit een hoogteperspectief.

Elke structuur is geconstrueerd in CorTen staal met de industriële kwaliteit 

verwijzend naar het industriële erfgoed

Naast het centrale deel van de Waalsekaai ter hoogte van het middendok stellen 

wij in de verbrede zone een speelzone voor. Beide bestaande speelzones 

ter hoogte van de respectievelijke koppen van de Zuiderdokken worden 

samengebracht en centraal geplaatst, waardoor het Lineair Park wordt bevolkt.

Deze speelzones worden ontworpen om alle leeftijden te bekoren. Aansluitend 

aan de kinderspeeltuigen voor diverse leeftijdsgroepen worden er ruimten en 

voorzieningen aangelegd voor petanque, schaak, een buitengym en andere 

activiteiten. Openbare faciliteiten zoals toiletten worden bijkomend voorzien 

dichtbij de activiteitenzones en bevinden zich in de paviljoenen in de Parkrand.
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Straat beleving 

Het is onze ambitie om een omgeving te 

creëren waar de economische activiteiten van 

de omliggende straten kan groeien. Om dit te 

bewerkstelligen  zijn de volgende  veranderingen 

aan het bestaande straatlandschap nodig.

Met de bouw van twee nieuwe ondergrondse 

parkeergarages kunnen de bovengrondse 

straatparkings verwijderd worden van de Waalse - 

& Vlaamsekaai. Dit laat toe om de voetgangerzones 

royaal uit te breiden, alsook de zitgelegeheid voor de 

diverse café en restaurants en kleinhandelszaken 

aan de randen van de Zuiderdokken. Autoverkeer 

en leveringen worden beperkt en doorgaand 

verkeer zal niet meer mogelijk zijn.

Bijkomend stellen wij voor om de commerciële 

panden de mogelijkheid te bieden tot uitbreding 

langsheen het Lineair Park. Hier worden overdekte 

tentstructuren voor tafels voorzien, met zicht op 

het park, wat moet leiden tot een bruisend geheel. 

De overdekte tentstructuren moeten als een 

standaard component worden aangeboden, zoals 

momenteel wordt toegepast op De Keyserlei. Deze 

visies samen zullen de sociale ontmoetingsplaats 

terug aanzwengelen en tevens  de uitwisseling 

met de internationale bezoeker versterken bij een 

bezoek aan de Nieuwe Zuiderdokken.

Als versterking stellen wij voor om de Waterpoort 

opnieuw in functie te stellen als informatiecentrum 

voor evenementen en attracties op het Zuid.
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Verlichting en infrastructuur

De verlichtingsstrategie is ontwikkeld om de avondlijke variatie uit te breiden 

en specifieke atmosferen te creëren in de Zuiderdokken. Deze strategie werd 

ge ï nspireerd door in de natuur voorkomende licht fenomenen. 

Kasseiplein - ‘Aurora’

De verlichting van het Kasseiplein voorziet een krachtig nachtelijke identiteit 

voor de NIeuwe Zuiderdokken. Een stalen structuur ondersteunt een 

bovenhangende verlichte hemel met een raster aan lichtpunten. De verlichting 

is volledig reactief en hierdoor kunnen diverse effecten gecomponeerd worden 

van algemene achtergrondverlichting to dramatische kunstverlichting ter 

ondersteuning van een speciaal evenement. De mogelijkheid kan bestudeerd 

worden om de verlichting interactief te gebruiken en via een app de gebruiker 

de controle van kleur en intensiteit te laten bepalen.

Watertuin - ‘Fosforescentie’

Een reeks van kleine lichtpunten die  worden ingebouwd in de afwerkingslaag 

van de watervlakken. Deze lichtpunten zullen gestuurd worden via een 

programmeerbare controle unit, die middels dimmen en versterken en 

fantastisch lichtpattroon uitstraalt waarboven het watereffect het geheel nog 

meer feëeriek zal aanreiken. De waterfonteinen worden individueel aangelicht.

Bloemrijk Speelveld - ‘Maanlicht’

Spotverlichting wordt voorzien in de honingbomen (Sophora japonica), die het 

Bloemrijke Speelveld omzoomen. Deze kleine armaturen schijnen hun licht 

door de takstructuur en bladerdek waardoor vreemde ‘Moonlight’ schaduwen 

op het Bloemrijk Speelveld ontstaan.

Lineair Parken - ‘Maanlicht’

Het verlichtingspatroon zal een gelijkaardig effect bekomen als het Bloemrijk 

Speelveld. Het zal bijkomend verlicht worden met indirecte verlichting middels 

een onzichtbare lichtlijn onder de zitbanken.

Bijkomende infrastructuur - ‘Toekomst’ 

Om het potentieel van geintegreerde energie en water voor de Nieuwe 

Zuiderdokken te voorzien, wordt slimme stadstechnology geïncorporeerd 

doorheen het park. Aansluitpunten zullen opgenomen worden in de structuren 

die zich op de scheidingslijn bevinden tussen Centraal Park en Lineair Park. 

Deze verbindingspunten zullen ook uitbreidingsmogelijkheden kunnen 

faciliteren, wat de toekomstige technologische benodigdheden van de ruimte 

veiligstelt voor een lange tijd.

Kasseiplein - aurora

Lineaire Parken - ‘Maanlicht’, om te komen tot intieme sfeerverlichting

Watertuin - fosforescentie 
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Duurzaamheid

Milieu

De Nieuwe Zuiderdokken reageren positief op de klimatologische parameters van Antwerpen.  

Het ontwerp voorziet in twee grote overstromingsbekkens, met een capaciteit van 4500 m³, die het hoofd 

moeten bieden aan de voorspelde langdurige regenval en als buffer voor het gebruik van waterdoorlatende  

oppervlakken. Bijna alle platanen(Platanus x hispanica) worden behouden met een voorziene 

standplaatsverbetering en worden met bijkomende boomsoorten versterkt. Bovendien moeten ze instaan 

voor verkoeling en fijn stof- en CO2 captatie. De nieuwe solitaire bomen worden aangeplant in bunkers om 

hun standplaats op lange termijn te beschermen.  Landschappelijke plantengemeenschappen worden 

fors uitgebreid en door hun biodiversiteit zullen ze nestgelegenheid bieden aan een uiteenlopende fauna, 

waaronder vogels, vleermuizen, vlinders, bijen en amfibieën. Educatie moet inbegrepen zijn in het beheer. 

Materialisatie

Ons voorstel integreert de herbruik van bestaande materialen op de site. De kasseien worden  behouden 

en waar nodig met de gerecycleerde partijen, die tijdens de bouw van de ondergrondse parkeergarages 

vrijkomen, aangevuld.  Ook de bestaande historische hangars  krijgen een plaats  in de Nieuwe 

Zuiderdokken.

Nieuwe materialen moeten bij voorkeur van een lokale bron afkomstig zijn en indien mogelijk een recyclage 

component in zich dragen. Materialen die veel energie vergen en niet recycleerbaar zijn worden vermeden.  

De verlichtingsarmaturen zijn opgebouwd met de laatste LED-technologie. Water-& pomptechnieken 

worden gekozen op hun duurzaamheid en operationele betrouwbaarheid.

Economisch

Ons voorstel zal een belangrijke rol spelen in het opwaarderen van de commerciële lokale omgeving door het 

vernieuwingseffect, alsook door de diverse uitbreidingsmogelijkeheden in de Lineaire Parken. Bijkomend 

wordt er een impuls verwacht in culturele activiteiten, waarvoor de kleinhandelszaken uitermate geschikt 

zijn om aan de vraag te beantwoorden. Vraag en duurzaam aanbod blijft de economische facilitator met de 

Nieuwe Zuiderdokken als generator.

Sociaal

Het dagelijkse leven  voor de buurtbewoners zal sterk verbeterd worden door het wegnemen van de 

voertuigen en in de plaats de groene ruimte te creëren, die functioneel maar ook visueel stimuleert. Alle 

ontwerpcomponenten  moeten bijdragen aan een betere leefomgeving en -kwaliteit voor alle lagen van 

de bevolking, jong & oud en man & vrouw. Door de katalisator functie moet heel de Zuidwijk opfleuren en 

nieuwe initiatieven en impulsen opleveren en ook nieuwe inwoners, kmo’s en bezoekers aantrekken. 

Beheer & Educatie

De Lineaire parken zijn zodanig flexibel opgebouwd dat wijzigingen makkelijk kunnen doorgevoerd 

worden en daardoor geen littekens of uitgebreide verbouwingswerken nodig zijn. Een duurzaam ontwerp 

kan veranderingen in tijd moeiteloos doorstaan. De plantengemeenschappen bestaan grotendeels 

uit onderhoudsarme groepen, wat een extensief beheer voortbrengt. Interacties met geïnteresseerde 

partijen met natuurbeheer kwalificaties zal meer betrokkenheid opleveren. De beoogde landschapstypen 

kunnen ook educatief worden aangewend door scholen en groepen uit de buurt. De interactie kan 

uitgebreid worden naar apps en QR-coderingen die vlot via communicatiemiddelen te consulteren zijn.
nieuwe bomen landschappelijke biodiversiteit nieuwe habitats water stormbekkens

Economische uitbreiding Culturele uitbreiding Bestaande kasseien Herbruiken hangars
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Aarde-Steen-Water
Het Centraal Park is een hybride landschap opgemaakt uit drie 
verschillende materialen. De centrale zone behoudt en breidt de kasseien 
uit - deels na recuperatie - om een ruimte te vormen voor grootschalige 
evenementen en activiteiten.  Aan beide zijden van deze ruimte vertrapt 
het landschap langzaam in twee verdiepte tuinen, ten zuiden het groene  
Bloemrijk Speelveld en ten noorden de blauwe  Watertuin.

Economisch
De Lineaire Parken bieden intieme en kleinschalige zones aan, die benut 
kunnen worden door de belendende winkels en kleinhandelszaken op 
zowel Waalse- als Vlaamsekaai. Zowel dag- als avondlijke activiteiten 
kunnen van deze opportuniteit gebruik maken om deze zones in gebruik 
te nemen met een positief effect op de gehele buurt. De culturele 
centra kunnen eveneens gebruik maken van het podium en platform 
dat gecreëerd wordt, enerzijds in de lineaire parken anderzijds in het 
centraal park.

Ruimtelijke Structuur
De ruimtelijke structuur van de historische Zuiderdokken is feitelijk een 
ruimte die door drie ruimten wordt gevormd. Twee van deze ruimten 
worden verdiept geplaatst als verwijzing naar het verleden.  De globale 
ruimte wordt ingesloten door twee structuren, aan de ene kant een 
Marktplaats en aan de ander kant een omsloten Zwemtuin. Bijkomende 
bomen staan strategisch op de oude doklijn, waardoor deze versterkend 
werken  voor de grote ruimte en bescherming bieden aan de Lineaire 
Parken, die aan de randen  intieme en kleinschalige landschappen 
creëren. 

Samenvatting Ontwerpdoelen

Bestaande bomen
De Bestaande platanen(Platanus x hispanica) vormen een sterk visueel
raamwerk, die de grote lege ruimtelijke kwaliteit versterken. Deze bomen
zullen bevrijd worden van de bestaande kasseien en zodanig wordt hun
groeiplaatsverbetering ingezet. In combinatie met de waterdoorlatende 
gebonden kiezellaag zullen deze bomen zorgen voor een gunstig 
toekomstig klimaat, meewerkend aan fijnstof en CO2 captatie.

Voorgestelde bomen
De nieuwe bomen zullen de bestaande platanen (Platanuis x hispanica)
versterken alsook de belijning van de dokkenstructuur informeel 
bevestigen. Ter hoogte van de Watertuin worden Japanse notenbomen 
(Gingko biloba) gebruikt en langsheen het Bloemrijk Speelveld worden 
honingbomen (Sophora japonica) aangeplant. De boomsoorten zijn 
gekozen omdat hun herfstkleur mooi aansluit bij de gouden-bruine 
bladverkleuring van de plataan.

Lineaire Parken
De Lineaire Parken aan beide zijden van het Centraal Plein zijn zodanig
ontworpen dat een reeks van verschillende atmosferen worden 
geevoceerd. De natuurlijke overgang van habitats wordt er geïllustreerd, 
waardoor de biodiversiteit in landschappen sterk toeneemt. De 
plantengemeenschappen zullen bestaan uit inheemse soorten 
aangevuld met exoten met speciale eigenschappen om het idee van 
Plaats van Uitwisseling te ondersteunen.
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Verlichting
De verlichtingsstrategie voor de Nieuwe Zuiderdokken is gebaseerd  op 
de ontwikkeling van natuurlijk voorkomende fenomenen. De centrale 
evenementenruimte wordt bepaald bij nacht door haar lichthemel 
(aurora). Het betreft een bovenhangend kabelframe dat opgehouden 
wordt door stalen kolommen. De Watertuin wordt verlicht met kleine  
grondbehuisde lichtpunten om een effect van fosforescentie te 
bekomen. Het Bloemrijk Speelveld en Lineaire Parken worden feeëriek 
verlicht met een ‘moonlighting’ lichtkwaliteit.

Klimaatadaptatie
Het hitte-eilandeffect in de stad wordt beperkt door de toepassing van 
vegetatie in alle vormen en typen. Ook bomen leveren verdamping en 
verkoeling en zijn, in volwassen capaciteit, een noodzakelijkheid in de 
stad, ook voor de captatie van fijn stof en CO2. Bijkomend zorgen grote 
watervlakken voor verkoeling. Zij fungeren ook als waterreservoir bij 
hevige regenval en verlengen zo de koelende eigenschappen in tijd. 

Microklimaat
De bijkomende bomen rond het Centraal Park en het bos in de omsloten 
zwemtuin zullen een voldoende windscherm bieden als bescherming 
tijdens activiteiten in de evenementen zone. Bijkomend zal het plaatselijk 
microklimaat in de Lineaire Parken supplementaire bescherming bieden 
door de grote hoeveelheid aan diverse plantengemeenschappen.

Samenvatting Ontwerpdoelen

Mobiliteit - gemotoriseerd verkeer en fiets
De bestaande verkeersstromen worden aangepast aan 
éénrichtingsverkeer in lussen om doorgaand verkeer af te remmen 
en de Nieuwe Zuiderdokken in combinatie met de ondergrondse 
parkeergarages verkeersluw te promoten. De respectievelijke 
toegangen naar de ondergrondse parkeergarages bevinden zich in de 
Scheldestraat en Namenstraat. Fietsparkeren is geïntegreerd in vier 
toegewezen zones langsheen de volledige lengte van de ruimte.

Mobiliteit - voetganger
Voetganger circulatie rond de Nieuwe Zuiderdokken wordt gestuurd 
door de Lineaire Parken wat een prettige drukte en veiligheidsgevoel 
moet opleveren. Het Centraal Plein zal voornamelijk gekruist worden 
vanuit de aanpalende straten aankomend aan Waalse- & Vlaamsekaai. All 
deze bewegingen zullen een versterkend effect creëren door de ruimte 
waarbij het Centraal Park een focuspunt wordt voor geïntegreerde 
activiteiten.

Bakens
Twee belangrijke structuren, die fungeren als baken worden op de kopse 
einden van het Centraal Park geplaatst. Ten noorden wordt de Overdekte 
Markt voorzien, bestaande uit te recycleren historische hangars van de 
Scheldekaaien. Op het zuidelijkste punt wordt een paviljoen voorzien 
die een Therapeutische Zwemtuin herbergt. Kleinere structuren 
worden voorzien langsheen de rand van het Centraal Park en bieden 
mogelijkheden voor verhoogd uitkijken, bescherming, tentoonstellen, 
alsook  toegang naar de ondergelegen parkeergarage. 28



Plan van Actie

30

Fasering Proces Competenties 

jan 2015 -  jan 2016

jan 2016 - jul 2016

jul 2016 - okt 2016

okt 2016 - apr 2017

apr 2017 -  jan 2018

jan 2018 - aug 2018

Start fasering

Ontwerpwedstrijd - Open oproep 3030
Voorstelling van de resultaten
Participatiemoment met de bevolking
Bemerkingen  jury /bouwheer integreren in 
het ontwerp
Bemerkingen  integreren aan het beleid

Voorontwerp
Bemerkingen jury en bouwheer integreren in 
het concept
Bemerkingen integreren aan het beleid en de 
bevolking

Definitief ontwerp
Bemerkingen integreren aan het beleid en de 
bevolking
Vergadering met het technisch team 
Antwerpen

Bouwvergunning
Vergadering bouwteam 
Vergadering met het technisch team 
Antwerpen 
Stand van zaken van de geleverde prestaties

Aanbesteding
Vergadering bouwteam 
Werfvergaderingen 
Stand van zaken van de geleverde prestaties

Contractonderhandelingen / BAFO
Werfvoorbereidingen

Uitvoering
Vergadering bouwteam 
Werfvergaderingen en - opvolging 

Ons multidisciplinair team bestaat uit architecten, ingenieurs, 
landschapsarchitecten en wetenschappers met diverse expertise en 
ervaring. Wij zijn ook overtuigt dat alle specifieke know-how beschikbaar 
is om tot een goed resultaat te komen. Wanneer verder onderzoek en 
besprekingen uitwijzen dat extra deskundigheid is vereist wordt het team 
uitgebreid. De ondersteunende rol van het ingenieursbedrijf, dat alle 
diensten in huis heeft is hierbij cruciaal. De bedrijven en namen, die de 
competenties in huis hebben wordt in het niet anonieme deel beschreven 
en is toegevoegd onder gesloten omslag bij deze indiening.

Procesgerichtheid
De zuiderdokken heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het 
is de ambitie van het ontwerpteam om een interactieve, duurzame en 
verbindende publieke ruimte aan te reiken. Het spreekt voor zich dat 
niet alle verkregen informatie, aanbevelingen en verwachtingen kunnen 
verwerkt worden in dit ontwerp. Alhoewel gebaseerd op gedegen 
onderzoek van ruimte, informatie en feiten is het een ontwerp een aanzet 
tot dialoog en betrokkenheid. Niet geremd worden door de lokale kennis 
geeft ons inzien een duidelijk en open beeld van wat de ruimte kan 
behelzen. Door de openbare consultaties is een deel van het parcours 
reeds interactief geweest.
Met de belangengroepen moet nu elk belang - groot of klein - in kaart 
gebracht worden en de consensus bepaald in relatie met het voorgestelde 
ontwerp. De belangen zijn variërend voor elke belangengroep en moet 
worden afgewogen tegenover haar leefomgeving en –kwaliteit, het 
sociale  evenwicht en de economische impact. Het is de overtuiging van 
het team om het voorstel toe te lichten. Het medium en platvorm zal in 
overleg moeten worden bepaald. Het team gaat uit dat de opdrachtgever 
inspraakmomenten organiseert waar zij ondersteuning verzorgen, 
zowel grafisch als mondeling. 

Procesbereidheid
Het traject van overleg begint NU en wij zijn bereid.

Fase 1:  9/2018 - 10/2019 Fase 2:  10/2019 - 7/2020 Fase 3: jul 2020 - apr 2021 Fase 4:  apr 2021 - jan 2022

Integraal 
projectleider

Integraal 
ontwerp

Management

Budgetbewaking

Onderhandelend
ontwerpen

Stedenbouw &
Publieke ruimte

Infrastructuur & 
engineering

Verkeer & 
mobiliteit

Landschap & 
kunstintegratie

Technieken & 
verlichting

Openbaar groen 
& boomspecialist

Bodem

Architectuur &
Stedenbouw

Landschaps-
architectuur

Ingenieur
Disciplines




