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OPEN OPROEP ANTWERPEN / GROENPLAATS OO 2703 D 

Volledige studieopdracht voor de heraanleg van de Groenplaats tot stedelijk 
evenementen- en verblijfsplein 

Ambitie 
 
Het is de ambitie van de stad Antwerpen om de Groenplaats als ruimte voor evenementen en verblijf te 
versterken. De Groenplaats moet een multifunctioneel, sober,  transparante en groen 
vierseizoenenplein zijn waar doorstroming voor de zachte weggebruikers, de organisatie van het 
openbaar vervoersknooppunt, de taxiplaats en de aansluiting op de ondergrondse infrastructuur is 
afgestemd op de andere functies zoals terrasbezoek, kuieren, ontmoeten. Ook de mogelijkheid om 
evenementen op de schaal van de ruimte te organiseren, is een randvoorwaarde. De ambitie is een 
harmonieus, tijdloos en duurzaam totaalontwerp uit te werken dat hedendaags is en tegelijkertijd de 
lokaliteit, geschiedenis en traditie genegen is doordat het de volwaardige beleving van het omliggende 
erfgoed ondersteunt en versterkt, in het bijzonder die van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 
Doelstelling van de studieopdracht voor het totaalontwerp, zijn een ontwerp en strategie die de 
functionaliteit van het plein duurzaam en beheersbaar verzoenen met de gewenste recreatieve- en 
verblijfswaarde van de Groenplaats als scharnierpunt op de via Sinjoor. 
 
 
Overwegingen bij aanvang van de studieopdracht 
 
De Groenplaats is in ruimtelijk, historisch en cultureel opzicht, een centraal knooppunt in de stad. Vanaf 
de dertiende eeuw tot 1784 was het de belangrijkste begraafplaats voor Antwerpenaren, daarna 
ontwikkelde de ʻʼrustplaatsʼʼ zich tot een groene verblijfsruimte waar de levenden hun zinnen konden 
verzetten, compleet met een drierijen dikke haag lindebomen, bankjes en standbeeld voor de 
wereldvermaarde Antwerpse schilder Rubens.  
 
De toenemende mobiliteit die na de onafhankelijkheid volgde, zorgde ervoor dat de ʻʼrustplaatsʼʼ van 
weleer, nog bedrijviger werd. De postkoetsen die na de aanleg van de eerste spoorlijn Brussel-
Antwerpen reizigers vanaf de Groenplaats van en naar het station brachten, werden opgevolgd door de 
trambaan die vanaf het begin van de 20e eeuw rondom het plein werd getrokken. De premetro en de 
ondergrondse parkeergarage die vanaf 1972 verschenen, maakten dat de groene kwaliteit van de 
kweekvijver voor sociale contacten en culturele uitwisseling die de Groenplaats geworden was, vrijwel 
geheel verdween. De huidige aanblik van de Groenplaats is er één van een groot versteend veld, een 
zielloze ruimte met aan de randen een concentratie van terrassen, historische gebouwen, de 
taxistandplaatsen toegangen tot de premetro en de ondergrondse parkeergarage.  
 
Deze verstening staat niet alleen in schril contrast tot de levende cultuur van historische gebouwen, 
menselijke en economische activiteiten die de onderliggende continuïteit in de identiteit van de 
Groenplaats vormen. Zij staat ook haaks op de recente versterking van de gebruiks- en natuurwaarden 
van de publieke ruimten in andere grote stadsdelen zoals het stationsgebied, Nieuw Zuid, het Eilandje, 
Schipperskwartier en Spoor Noord. In zijn huidige staat is de Groenplaats, niettegenstaande zijn 
culturele betekenis als symbolisch ankerpunt in de stad en verbindende functie als scharnierpunt op de 
via Sinjoor, een kink in de kabel voor een vanzelfsprekende, uitnodigende en aangename 
totaalbeleving: ruimtelijk, functioneel, cultureel en symbolisch.   
 

• Tegen deze achtergrond waren de vragen die wij ons aan het begin van de studieopdracht stelden, dan 
ook: 
 

• Wat kan de nieuwe betekenis, identiteit en ruimtelijke beleving van de Groenplaats zijn als je die bekijkt 
vanuit cultureel en historisch perspectief en de ruimtelijke veranderingen die daarin plaatsvonden?  
 

• Hoe zit in dit licht het infrastructurele netwerk van tram, premetro, parkeergarages, velo-opstappunten 
rondom de Groenplaats in elkaar;  en hoe verhoudt zich dat tot het stedelijke weefsel van publieke 
ruimten, pleinen en markten, en hoe tot de huidige culturele infrastructuur van het centrum? 
 

• Wat is de gebruiksintensiteit van publieke ruimten en parkeergarages rondom de Groenplaats; en hoe 
verhoudt deze zich tot de ontsluiting van de nabijgelegen historische gebouwen en pleinen, de 
hedendaagse culturele infrastructuur, de Grand Bazaar en het Hilton Hotel?  
 

• Welke ruimtelijke en programmatische veranderingen/vernieuwingen zijn nodig om de Groenplaats in 
een organisch proces te transformeren in een duurzame kweekvijver voor de cultureel-
maatschappelijke ontwikkeling van openheid en flexibiliteit als gevolg van hoogwaardige 
technologische ontwikkeling en sociale netwerken?  
 
 
De herijking van de Groenplaats als cultureel project 
 
Vanuit deze overwegingen hebben wij de herijking van de Groenplaats in essentie opgevat als een 
integraal cultureel stedelijk project: een opgave om ruimte, mensen, gebruik en beleving vanuit een 
lezing van haar historische ontwikkeling als stedelijk erfgoed in het grotere weefsel van het centrum, 
opnieuw met elkaar te verbinden. Door zijn ligging en betekenis in het collectief geheugen en 
infrastructureel weefsel van de stad, heeft de Groenplaats de potentie om uit te groeien tot een nieuwe 
culturele-economische navel: een verbinding met het Antwerpse leven in al zijn dimensies. Een plek 
voor verbinding en gesprek, een op een of met velen, een ruimte als een broeikas, een ʻʼincubatorʼʼ met 
een samenhangend ruimtelijk, infrastructureel en ecologisch systeem; ongedwongen genereus en 
welwillend. Een net zo functioneel als symbolisch icoon voor stedelijke vernieuwing, gastvrijheid, 
openheid en gelijkheid. 
  
 
ʻʼMastiek makenʼʼ 
 
Om het huidige conflict tussen de infrastructurele functionaliteit en de potentie van een hoogwaardige 
en toekomstbestendige publieke ruimte open te breken, hebben wij na een analyse van de opgave, 
gekozen voor een strategie die zich het beste laat vergelijken met het ʻʼmastiek makenʼʼ in een goed 
horeca etablissement. Onder ʻʼmastiek makenʼʼ worden alle activiteiten verstaan die nodig zijn om de 
werkplekken, gasten ruimten en bedrijfsonderdelen gereed te maken voor nieuw gebruik en gastvrij 
onthaal: opruimen, schoonmaken, wassen en strijken van tafelkleden, poetsen van zilver, tafels 
dekken, aanvullen van glaswerk en servies en het verhelpen van defecten.  ʻʼMastiek makenʼʼ is 
essentieel om alle aandacht op een goede en gastvrije ontvangst en dienstverlening te kunnen richten.  
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Groenplaats Antwerpen
Onderzoek / cultuurhistorie / erfgoed / transformatie

nieuwe aanleg Groenplaats na premetrowerken / 1974-1975 nieuwe aanleg Groenplaats 
ontwerp awg/ Bob van Reeth & architectenburo ferre verbaenen / 1993

Groenplaats afwerking / premetrowerken / 1972 Groenplaats heden / 2014uitzicht Groenplaats aan vooravond van de eerste 
wereldoorlog met dagblad kiosk vooraan en tramsporen rechts 
onderaan 1905-1914

Groenplaats met op de achtergrond de braakliggende gronden, vrijgekomen in het kader 
van de nieuw aangelegde nationalestraat / 1882

plan van de tramsporen rond de Groenplaats; plattegrond / 1905

introductie tramsporen / 1905- introductie premetro / 1972- introductie ondergrondse parkeergarage / 1992-

plan arrêté par la commission des bureaux pour 
la plantation d’arbres à la place verte & pour 
l’emplacement des candelabres conforméments aux 
indications de … de beucker / 1873
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Onze-Lieve-Vrouwekathedraal / 1521 / exterieur / interieur / detail

Handschoenmarkt Hilton HotelBoerentoren / 1932 Grand Bazar / interieur

Grote Markt / skyline

01 02

03 04 05 06

Groenplaats Antwerpen
Onderzoek / locatie identiteit / gebruiksintensiteit

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal / 123 m

Boerentoren / 97 m

gebruiksintensiteit / publieke ruimte
gebruiksintensiteit / parkeergarages

Open Oproep / Groenplaats Antwerpen / OO 2703 D



Groenplaats Antwerpen
Onderzoek / boomcondities / regenwater rioleringssysteem 

void / pocket park / 50 m2
(level B1 / metro, parking, Bazar) 

pocket park / 33 m2

groene locaties

locatie ‘meervoudige gebruik’ [opstakelvrij]

106 bestaande bomen

19 bestaande banken

rioleringssysteem 2 / plein

rioleringssysteem 1 / rondom plein

d1

d1

d1

d1

d2

d2

N 0 50 m25

+7.0

+6.9

+6.8

+6.5
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Drieledige ontwerpstrategie  
 
Vertaald naar de opgave om de Groenplaats met doorontwikkeling van zijn huidige infrastructurele 
betekenis in het cultureel en economische weefsel van de stad geschikt te maken voor een gastvrij 
onthaal en onbezorgd en comfortabel kuieren en ontmoeten, houdt de strategie van mastiek maken in 
dat ons voorstel een drieledige ontwerpstrategie introduceert: 
 

1.   Generiek ontwerp; het meervoudige basis ontwerp waarmee de grond van de Groenplaats     
      gereed wordt gemaakt voor het gewenste toekomstige meervoudige gebruik  
 
2.   Specifiek ontwerp: voorstellen in overleg met de opdrachtgever voor mogelijke aanvullingen  
      in termen van materialiteit, scenarioʼs voor een waterpark en eigentijdse publieke  
      attracties/iconen/beeldmerken  
 
3.  Activerend ontwerp: voorstellen voor een flexibele, meervoudige  placering van  
     programmatische en (seizoensgebonden) activiteiten zoals het bestaande Bollekesfeest, een  
     tijdelijke buitententoonstelling, of catwalk een tijdelijk terras voor het Hilton en de dagelijkse  
     Bloemenmarkt 

 
Het Generiek ontwerp introduceert in deze strategie de nieuwe, maar op het bestaande 
voortbouwende, generieke printplaat die nodig is om de functionaliteit van De Groenplaats te 
verzoenen met de gewenste, duurzame en beheersbare hoogwaardige publieke ruimte voor vrije tijd en 
verblijf. Al naar gelang al dan niet toekomstige omstandigheden en keuzes kan op deze printplaat in 
overleg met de opdrachtgever, een nieuw samenhangend ruimtelijk, landschappelijk, ecologisch en 
cultureel programma worden ingeplant.  
 
 
Generiek ontwerp  
 
Het Generiek ontwerp voor een cultureel gefundeerde herijking van de Groenplaats vertrekt vanuit het 
principe van een in zijn openheid en eigen materialiteit onderscheidende en verbindende, natuurlijke 
publieke ruimte voor meervoudig gebruik. De ligging en begrenzing ten opzichte van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, is hierbij een belangrijk ankerpunt. Door verplaatsing van een stijgpunt van de 
ondergrondse parkeergarage naar de plek aan de andere zijde waar zich nu de nooduitgang bevindt, 
wordt het plein visueel noord-zuid georiënteerd en de verbinding de kathedraal en oriëntatie op andere 
historische gebouwen en pleinen in de omgeving, daadwerkelijk beleefbaar. Door deze verplaatsing en 
concentratie van ontsluiting ontstaat bovendien een betere ontsluiting en bereikbaarheid van de 
Groenplaats in relatie tot de ondergrondse meervoudige infrastructuur van parkeergarage, premetro en 
Grand Bazaar.  
 
Onderscheid en doorwaadbaarheid Met het oog op het noodzakelijke onderscheidende karakter, 
introduceert het Generiek Ontwerp verder een heldere begrenzing van het eigenlijke plein door een 
ander materiaalgebruik ten opzichte van de rondom liggende gebieden. Daarnaast voorziet het met het 
oog op de gewenste ʻʼdoorwaadbaarheidʼʼ in een nieuwe fietsverbinding en maakt het een 
ruimtereservering voor hulpdiensten. 
 
Verzamelplaats rondom nieuwe bomencollectie In het Generiek Ontwerp heeft de Groenplaats aan 
twee zijden van het plein,  plein gerelateerd banken met een capaciteit van ongeveer 160 zitplaatsen. 
De ondergrondse infrastructuur en daarmee samenhangende slechte afwatering, zorgde ervoor dat het 
huidige bomenbestand nauwelijks tot niet tot wasdom kan komen. Daarom is de Groenplaats in het 
voorgestelde Generiek ontwerp aan de drie zijden voorzien uit een collectie van 106 bomen als 
vernieuwde aanplant Het merendeel (80) aan nieuw boomaanplant staat in volle grond, 26 bomen krijgt 

in de nieuwe opzet speciale duurzame aandacht in technische  voorzieningen, grondverbetering en 
bewatering. Naast een historische gebruik van linden wordt de collectie versterkt door nieuwe soorten  
met verschillende bloeiwijzen en kleuring vanuit de seisoenen en biodiversiteit 
 
Mogelijke verplaatsing Rubensmonument De huidige plaats van het Rubensmonument midden op 
het plein, vormt een obstakel voor de organisatie van evenementen en attracties in lijn met de schaal 
van de ruimte. Bovendien staat het strikt genomen ʻʼtoevalligerwijsʼʼ op de plaats waar ten tijde van 
Napoleon, voor de onafhankelijkheid,  het gedenkteken voor Gelijkheid en Vrijheid was gedacht.  Een 
situering in relatie tot het stedelijk en cultureel icoon van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, lijkt in de 
historische en culturele context van Antwerpen, meer voor de hand te liggen. Daarom stelt het 
Generiek ontwerp een herplaatsing van het Rubensmonument voor in de nabijheid van de kathedraal, 
waarbij het oog van de Antwerpse grootmeester als een icoon voor de dynamiek tussen vernieuwing en 
traditie over de ontwikkelingen een vernieuwde Groenplaats waakt.  
 
Pocketpark Onze analyse van opgave wijst uit dat het zuidelijke deel van het plein en omgeving vanuit 
gebruikersperspectief  toebehoort aan de stedelijke infrastructurele ontsluitingen van tram, bus en taxi 
en entrees  van parkeergarage en premetro. Wij hebben gemeend dat dit een argument is om vanhier 
uit  het plein en omgeving visueel en ruimtelijk te verbinden met de ondergrondse laag van toegangen 
tot de parkeergarage, metro en de grand Bazaar. Het Generiek ontwerp introduceert daartoe een 
ruimtelijk verdiept pocketpark  als openbare voorziening, dat in een open verbinding staat met het 
daglicht en de buitenklimaat In visueel opzicht ontstaat zo op de Groenplaats een visueel 
herkenningspunt voor de ondergrondse ontsluitingsfaciliteiten. Ondergronds houdt  het pocketpark door 
de toetreding van daglicht en open verbinding met de publieke ruimte van het plein, een versterking 
van de sociale veiligheid in. 
  
Verharding De verharding van de Groenplaats en omgeving is in het Generiek ontwerp 
onderscheidend ten opzichte van de omgeving. Rondom het plein voorzien wij een continuering van het 
bestaande materiaal van de historische stad (graniet, basalt kopjes). Op de plekken van de terrassen is 
het materiaal gepolijst, waardoor een onderscheid en scheiding is aangegeven van de beschikbare 
gebruiksruimte. De afzonderlijke en  visuele afscheidingen en opstallen van de terrassen, zijn een 
nader aandachtpunt binnen toekomstig definitief ontwerp. Voor de bestrating van het plein zelf, stelt het 
Generiek ontwerp twee varianten voor: een min of meer egale verharding met natuursteen of een 
onmerkbaar natuurlijk  materiaaloppervlak bestaande uit gewapend, gevlinderde beton met als basis 
delatatie-velden van tien bij tien meter.  Deze laatste heeft onze voorkeur, in een uitvoering met 
gebroken natuursteen als toeslag, licht gestaald ter voorkoming van gladheid bij natheid en gedacht 
vanuit de gebruiker die ieder seizoen een ander gezoold schoeisel draagt. 
 
Verlichting Het verlichtingsconcept van de Groenplaats en omgeving maakt integraal deel uit van het 
Generiek ontwerp. Ook hier is het gevolgde principe dat van de beleving van verbinding door 
onderscheid. Het concept introduceert een verlichtingsscenografie die de relatie tussen plein en 
kathedraal in visueel opzicht sturend en onderscheidend maakt. Deze nieuwe visuele relatie, mede 
mogelijk gemaakt door verplaatsing van een van de stijgpunten en de mogelijke herpositionering van 
het Rubensmonument. De verlichting in de voorgestelde scenografie maakt een onderscheid tussen 
directe en indirecte verlichting, het plein van de Groenplaats zelf, komt tot uitdrukking ten opzichte van 
haar omgeving. De introductie van de indirecte verlichting uit het totaal verlichtingsplan, wordt geënt op 
de sleutels van het Generiek ontwerp: de twee stijgpunten, de zitbanken voor collectief gebruik en de 
boomvolumes aan de beide zijde van het plein. De verlichting en attentiewaarde van de belangrijkste 
historische gebouwen en hun gevels maakt integraal deel uit van de voorgestelde 
verlichtingsscenografie. 
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Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / verkeersmobiliteit / ontsluitingen

Peter Paul Rubens (1597 - 1640)
statue / 1843

nieuwe locatie / nieuw sokkel

verwijdering
stijgpunt parkeergarage
introductie nooduitgang

Peter Paul Rubens (1597 - 1640)
statue / 1843

stijgpunt parkeergarage

entree / parkeergarage
(vernieuwing hekwerk)

nieuw- stijgpunt parkeergarage
verwijdering nooduitgang

nooduitgang

entree / parkeergarage
(vernieuwing hekwerk)

vuilcontainer inbouw

recreatie tram

entree / premetro, parkeergarage
(vernieuwing hekwerk)

bewakingscamera

entree / premetro, parkeergarage
(vernieuwing hekwerk)

taxi

taxi

taxi

p

p

p

bus

tc

bus
tc

p

p

tram

tram
tram

tram

auto / parkeergarage

free zone / 
ambulance, brandweerwagen

verwijdering daglichttoetreding

void / pocket park / B1
pocket park

nieuw- perron tramhalte

nieuw- perron tramhalte 
/ bushalte

taxi / taxistandplaats

taxistandplaats / nacht

buslijnen / haltep

parkeerplaats mindervalide p

p

m

p

taxi bus

touringcar / halte tc

tram tramlijnen / halte fiets routing 

fietsenstalling (84)
Velo Station (45)premetro / metrohalte Groenplaats

taxi

taxi

m

p
m

m
p

N 0 50 m25
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nieuw- stijgpunt parkeergarage
verwijdering nooduitgang

nooduitgang
naar parkeergarage

naar Grand Bazar

naar premetro station

ruimtereservering / 600 m2 
- fietsenstalling (200 bp)
- commercieel, etc

nieuwe hal
renovatie / wanden, vloer, verlichting

entree / parkeergarage

ruimtereservering / 380 m2 
- cafe, restaurant
- commercieel, etc

referentie / void pocket parkdoorsnede / void pocket park

void / pocket park / 50 m2
daglicht en openlucht verbinding

nieuw- plafond / verlichting

glas / daglicht toetreding

verwijdering
stijgpunt parkeergarage
introductie nooduitgang

entree / premetro, parkeergarage

entree / premetro, parkeergarage

Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / plein ontsluitingen / parkeergarage, premetro, Grand Bazar
niveau -1

221p

entree / parkeergarage

stijgpunt parkeergarage

N 0 50 m25
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221p

nieuw- stijgpunt parkeergarage
verwijdering nooduitgangnooduitgang

verwijdering
stijgpunt parkeergarage
introductie nooduitgang

stijgpunt parkeergarage

N 0 50 m25

Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / ontsluitingen / parkeergarage
niveau -2
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Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / ontsluitingen / parkeergarage
niveau -3

149p

nieuw- stijgpunt parkeergarage
verwijdering nooduitgangnooduitgang

verwijdering
stijgpunt parkeergarage
introductie nooduitgang

stijgpunt parkeergarage

N 0 50 m25
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N 0 50 m25

Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / aanplant bomen

p

p

p

tram

tram
bus

tc

taxip
m

p
m

m
p

groenvoorzieningen
plein gerelateerd / locatie ‘meervoudige gebruik’
omgeving gerelateerd / stadsbomen, pocket park

architectonische voorzieningen
plein gerelateerd / trap en lift, trap en roltrap, void/pocket park, natuurstenen zitbanken
omgeving gerelateerd / bus/tram abri ntb.

conditie bestaande bomen
totaal 106 bomen

nieuwe aanplant bomen / conditie vollegrond
totaal 77 bomen 

nieuwe aanplant bomen / volledige groeigarantie
totaal aantal 106 bomen & pocket park
alle bomen zijn voorzien met boomspiegels ntb.

nieuwe aanplant bomen /
conditie met groeiplaatsverbetering 
totaal 29 bomen &pocket park
[duurzame conservering / technische 
voorzieningen dmv. silva cell-ondergrondse 
groeiplaatsconstructie]

Sophora japonica L., familie Leguminosae.
Honingboom / 7 stuks

bloeitijd: augustus

Magnolia salicifolia
Wilgeblad magnolia / 5 stuks

groenblijvend / bloesemtijd juli tot september 

Prunus serrulata
Shirotae / 7 stuks

bloeitijd: midden april 

Tilia cordata
Winterlinde / 80 stuks

bloeitijd: juni - juli

Amelanchier laevis Wieg., familie Rosaceae
pocket park / Krentenboompje / 8 stuks / 33 m2 
[onderbeplanting ntb.]

bloeitijd: april

pocket park / mostuin / 50 m2

monument Peter Paul Rubens
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Overzichtsplan 

 

Legende 

             9 bomen  in goede conditie, enkel te behouden mits specifieke groeiplaatsverbetering 

43 bomen in matige tot goede conditie, eventueel te behouden mits groeiplaatsverbetering of 
te verplanten 

          51 bomen in slechte conditie, te rooien 
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Overzichtsplan 
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             9 bomen  in goede conditie, enkel te behouden mits specifieke groeiplaatsverbetering 
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          51 bomen in slechte conditie, te rooien 

Gleditschia triacanthos L., familie Leguminosae
Valse christusdoorn / 7 stuks

bloeitijd: juni
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+7.0

+6.9

+6.8
+6.5

N 0 50 m25

regenwater
plein gerelateerd / zelfstandig rioleringssysteem 
omgeving gerelateerd / stad rioleringssysteem

materialen
plein gerelateerd / solide en natuurlijke materialen
omgeving gerelateerd / basis stadsmateriaal

monument Peter Paul Rubens

drinkwaterfontein

omgeving gerelateerd / basis stadsmateriaal (graniet) 
1 tbv. terassen/ gepolijst
2 overig onbewerkt / ruw 

plein gerelateerd / pleinverharding gestort / of natuurlijk steenplaten ntb. / textuur/gestraald

1. richting regenwater beheer 2. lijngoot (voorbeeld a)

2. lijngoot (voorbeeld b)

2. lijngoot (voorbeeld c)

3. waterreservoir opvang /
tbv. waterzuivering hergebruik

rioleringssysteem 2 / pleinrioleringssysteem 1 / rondom pleind1

d1

d1

d1d1

d2

Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / regenwater beheer / verhardingen / optie 1
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+7.0

+6.9

+6.8
+6.5

Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / regenwater beheer / verhardingen / optie 2

N 0 50 m25

regenwater
plein gerelateerd / zelfstandig rioleringssysteem 
omgeving gerelateerd / stad rioleringssysteem

materialen
plein gerelateerd / solide en natuurlijke materialen
omgeving gerelateerd / basis stadsmateriaal

monument Peter Paul Rubens

drinkwaterfontein

1. richting regenwater beheer 2. 26 regenwater afvoeren 3. rioleringsysteem 4. waterreservoir opvang /
tbv. waterzuivering hergebruik

omgeving gerelateerd / basis stadsmateriaal (graniet) 
1 tbv. terassen/ gepolijst
2 overig onbewerkt / ruw 

plein gerelateerd / pleinverharding gestort / gewapend beton met fijne natuursteen toeslag
gestraald en voorzien van delitatievoegen in velden van 10x10 m

rioleringssysteem 2 / pleinrioleringssysteem 1 / rondom pleind1

d1

d1

d1d1

d2
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N 0 50 m25

openbare verlichting
plein gerelateerd / dynamische, duurzame, economische, LED-verlichtingssysteem / floodlights
omgeving gerelateerd / basis stadsverlichtingssysteem, LED-verlichting bus/tram abri,  
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal / bestaande verlichtingssysteem, Hilton Hotel / uplights

bestaande verlichtingssysteem
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 

LED verlichting floodlights 
natuurstenen zitbanken 

LED verlichting mast / armatuur combinatie uplights
boombeplanting

LED verlichting mast / armatuur combinatie floodlights  
plein 

LED verlichting inbouw uplights 
stijgpunten parkeergarage

verlichting ntb.

monumenten en bouwkundig erfgoed
LED verlichting uplights / Hilton Hotel

vlg. bijzonder verlichting ontwerp

LED-verlichting / plafond bus/tram abri

LED verlichting floodlights / pocket park 

monument Peter Paul Rubens / LED verlichting uplights

basis stadsverlichtingssysteem

Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / verlichting

174

11.3 Synthesekaarten 

Monumenten en bouwkundig erfgoed 

                  

                        Rood: Bescherming als monument 
                      Blauw: vastgesteld in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 

174

11.3 Synthesekaarten 

Monumenten en bouwkundig erfgoed 

                  

                        Rood: Bescherming als monument 
                      Blauw: vastgesteld in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
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0 20 m10

Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / plein doorsneden 
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Groenplaats Antwerpen
Generiek Ontwerp / plein doorsneden 

0 20 m10
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Specifiek ontwerp 
 
Geënt op de nieuwe printplaat van het Generiek ontwerp stellen wij op het niveau van Specifiek 
ontwerp een aantal mogelijkheden voor die de kernwaarden van de nieuwe open en onderscheidende 
Groenplaats en omgeving aanvullen en versterken. En wel op de enige plek waar gezien de 
aanwezigheid van volle grond, constructief de mogelijkheid is om een nieuw pleinicoon te introduceren. 
Zonder dat het een belemmering vormt voor de functionaliteit en het gebruik vanuit de ondergrondse 
laag van parkeergarage, premetro, stijgpunten en de toekomstige bovengrondse natuurlijke cultuur 
voor ontmoeting en vrije tijd.  
 
In overleg met de opdrachtgever kan daarbij gekozen worden uit de scenarioʼs voor de ontwikkeling 
van een individuele drager voor een eigentijds Groenplaats icoon: ofwel in de hoedanigheid van een 
zich natuurlijk, vanuit het gekozen plaveisel, ontwikkelende ʻʼHeuvel van de Wereldʼʼ, een verhoogde 
publieke lounge met zicht op historisch, actueel en toekomstig Antwerpen, ofwel een open ʻʼsculpturaal 
tekenʼʼ- die in visueel en symbolisch opzicht het gastvrij onthaal van allen dat tekenend voor Antwerpen 
is, vestigt.  
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voorbeeld 1 / global meeting & sitting hill

Ø 13.5 m x H 1.8 m

voorbeeld 2 / public sky lounge city of Antwerp

Ø 13.5 m x H 7.1 m

voorbeeld 3 / drawing sitting sculpture

Groenplaats Antwerpen
Specifiek Ontwerp / location ‘meervoudige gebruik’
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scenario 0 / 

    

scenario 1 / hergebruik regenwater

    

scenario 2 /  hergebruik regenwater

    

scenario 3 /  hergebruik regenwater / waterpark

    

scenario 4 / hergebruik regenwater/ verlichting

Groenplaats Antwerpen
Specifiek Ontwerp / waterpark in scenario's / publiek attractie
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Groenplaats Antwerpen
Productontwerp / zitbanken

natuurstenen zitbanken + zonder of met rugleuning
natuurstenen poefje

1. W 50 x H 42 x L 90 cm
2. W 50 x H 42 x L 120 cm
3. W 50 x H 42 x L 180 cm
4. W 50 x H 42 x L 50 cm

totale lengte / 99 m / 165 zitplaatsen

plaatsing zitbanken / westzijde

plaatsing zitbanken / aanzicht / westzijde

doorsnede / LED verlichting floodlights

bovenaanzicht / aanzicht

1 2 3 4

0 10 m5
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plein ontsluitingen1/2
voorzien van water / electriciteit / plein opslag

doorsnede / LED verlichting uplights

gevel / metaalgaas

aanzicht / afwerking stijgpunt strekmetaal

plattegrond  / 2. nieuwbouwplattegrond / 1. bestaade ombouw / renovatie / vernieuwing

1

2

zitleuning voorziening pocket park

Ø650 x H 90 cm
stalen buis Ø8 cm

aanzicht

situatie

doorsnede / LED verlichting floodlights

0 10 m5

Groenplaats Antwerpen
Productontwerp / zitleuning voorziening pocket park, plein ontsluiting
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Activerend ontwerp 
 
Door de samenhang tussen Generiek en Specifiek ontwerp en de mogelijkheid in ons voorstel om daar 
flexibel mee om te gaan, ontstaat de mogelijkheid om naast de bestaande traditionele cultuur van 
Bloemenmarkt en Bolletjesfeest, op de Groenplaats in verbinding met de sociaal-culturele vernieuwing 
van de stad, nieuwe programmaʼs voor vrije tijd en ontmoeting te vestigen. Vanuit de introductie van 
een nieuw stedelijk icoon in het Specifiek ontwerp, laat zich als vanzelf in ruimtelijk en infrastructureel 
opzicht rondom de bestaande culturele activiteiten een nieuw programma voor een meervoudig 
muziekpodium, een  dynamisch waterpark, een grootstedelijke ʻcatwalkʼ, een tijdelijke 
buitenstentoonstelling en het Reuzenrad organiseren. De voorstellen die wij hiervoor in het Activerend 
ontwerp doen, vernieuwen bestaande tradities en verbinden deze met de doorlopende ontwikkeling van 
de stad. Met alle culturele, sociale en economische consequenties die een hernieuwde kennismaking 
en beleving van Antwerpen biedt. 
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opstelling dagelijkse Bloemenmarkt / 8:00-19:00 opstelling Kerstmarkt / Decemberopstelling Bollekesfeest  / Augustus

    
locatie conditie open ruimte

5190 m2

locatie conditie / tijdelijk reuzenrad

  
locatie conditie / tijdelijke sculptuur tentoonstelling

locatie conditie / modeshow / catwalk

locatie conditie ‘meervoudige gebruik’ / music, podium locatie conditie / tijdelijke terras Hilton Hotellocatie conditie / regenwater / waterpark scenarios

Groenplaats Antwerpen
Activerend Ontwerp / plein condities / publiek attracties / evenementen
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overzicht ZO-NW / global meeting & sitting hill

Groenplaats Antwerpen
Beeld
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overzicht NW-ZO / public sky lounge city of Antwerp

Groenplaats Antwerpen
Beeld
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overzicht ZW-NO / drawing sitting sculpture

Groenplaats Antwerpen
Beeld
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Groenplaats Antwerpen
Beeld

locatie conditie / tijdelijke sculptuur tentoonstelling
locatie conditie / tijdelijk reuzenrad
locatie conditie / waterfonteinen
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