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STAD EN OPERAPLEIN

In de tweede helft van de XIXe eeuw veranderde het BEELD van Antwerpen totaal. Grote infrastructuurwerken
hertekenden de hele STRUCTUUR. Het centrum kantelde, de as Meir-De Keyserlei werd de nieuwe hoofdas.

In de tweede helft van de XXe eeuw was de TRANSFORMATIE minstens even groot. De aanleg van de Ring rond
Antwerpen en de suburbanisatie verzwakten de kernstad. In plaats van een eenduidige nieuwe structuur en een
sterk bijbehorend beeld, werden STRUCTUUR EN BEELD tegelijkertijd uitgehold én aangetast.

Sinds twintig jaar wordt weer werk gemaakt van de herleving van de stad, die vandaag in de steigers staat met de
WERF VAN DE EEUW als grote uitdaging. Het is een inhaaloperatie om de infrastructuur van de stad aan
de nieuwe tijd aan te passen en tegelijk een belangrijk moment van bezinning om door de krachtige vertaling 
van een heldere visie, de kwaliteit van de stad terug voor zich te laten spreken.

HET VERHAAL VAN DE STAD

PUBLIEKE RUIMTE ALS HEFBOOM

Vernieuwing van de publieke ruimte is één van de grootste HEFBOMEN voor de vernieuwing van de stad.
De beheersing van de mobiliteit is daarbij een van de grootste uitdagingen. Zo herleeft de binnenstad sinds
de heraanleg van de Groenplaats en de omliggende straten meer en meer, omdat de maatregelen, passen in 
een globale aanpak van de hele kern.

Op het Zuid liep het omgekeerd, daar werkte vooral de functionele impuls door vestiging van twee musea als hef-
boom. Maar pas sinds de heraanleg van het plein voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten is de nieuwe 
sfeer ook echt voelbaar. Juist door de HEROVERING van de publieke ruimte, kan de straat opnieuw haar zo 
essentiële rol spelen in het stedelijk leven.

Voor het OPERAPLEIN gaat het om nog veel meer. Het gaat niet om het plein op zich en de schaal van de uitdaging is
ook niet die van de directe omgeving, zelfs niet die van de wijk alleen. In dit geval gaat het om een nog hoger schaal-
niveau, het gaat om DE HELE STAD. In feite is élke ingreep, élk nieuw project bepalend voor de héle stad, maar
nergens is dat zo letterlijk te nemen als hier. En om deze plek echt haar rol in het stedelijk functioneren te kunnen 
laten spelen, moet de VERBLIJFSKWALITEIT omhoog.
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HISTORISCHE LAGEN
WISSELING DOORHEEN DE GESCHIEDENIS

De SPAANSE OMWALLING sloot de stad af van het ommeland. Omwille
van veiligheidsredenen was de SCHEIDING tussen de stad intra-muros
en het buitengebied extra-muros zeer strikt.

De KIPDORPPOORT was de voornaamste TOEGANG tot de kernstad,
op de belangrijke invalsweg vanuit Turnhout en Borgerhout, de grootste 
kern buiten de omwalling.

De nieuwe 'BOULEVARD', aangelegd op de gesloopte omwalling, gaf de
stad Antwerpen grootstedelijke allure. De wisselwerking tussen 'Publieke
Ruimte' om te flaneren en imposante 'Openbare Gebouwen' maakten de
boulevards tot een CENTRALE PLEK in de nieuwe stedelijke structuur, die
ontstond door de stadsuitbreiding tot aan de Brialmontomwalling.

De LEIEN kregen de laatste vijftig jaar steeds meer een verkeersfunctie en
werkten daardoor in zekere zin als BARRIERE tussen de negentiende
eeuwse gordel en de binnenstad. Om meer plaats te maken voor auto-
verkeer, ging het openbaar vervoer ondergronds. De IJZEREN BRUG werd
stilaan een symbool voor de VERKEERSKNOOP in het hart van de stad.

De 'MIDDENSTATIE' werd de NIEUWE INKOM van de stad, die liep via de
nieuwe as 'De Keyserlei  Leysstraat  Meir'. De schitterende belle-epoque
architectuur langs deze as illustreerde de stedelijke ambitie en uitstraling.

Nieuwe buildings doorbraken de SCHAAL van de omgeving, hun particuliere
functies droegen nauwelijks extra bij aan het stedelijk leven. In tegenstelling
met de Boerentoren of het Politiekantoor Oudaan, die door de kracht van
hun architectuur een cruciale plaats verwierven in het beeld van de stad, zijn
noch de ANTWERPTOWER, noch de THEATERBUILDING daar in geslaagd.

De GEUZENHOFKENS evolueerden van een mooi plantsoen, een aan-
gename plek om te vertoeven, stilaan van een levendige eindhalte van alle
streekvervoer naar een onherbergzaam busstation, de huidige ROOSEVELT-
PLAATS. Het is vandaag een plek van komen en vooral van gaan, maar met
te WEINIG VERBLIJFSKWALITEIT.

XVIe eeuw MIDDELEEUWSE STAD     XIXe eeuw BURGERLIJKE STAD     XXe eeuw MOBIELE STAD     

SCHEIDING

TOEGANG

CENTRALE
PLEK

INKOM

BARRIÈRE

VERKEERS-
KNOOP
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Het gaat dus inderdaad niet om heraanleg van één as of één plein, maar om veel meer, 
het gaat om een doelbewuste stap in de globale vernieuwing van de stationsomgeving
als CENTRAAL KNOOPPUNT in de stedelijke én regionale structuur. 

Het project Operaplein en omgeving vormt een essentieel onderdeel van dit centraal
knooppunt én het SLUITSTUK in de vernieuwing van de Leien van zuid naar noord,
kracht bij gezet door het nieuwe gerechtsgebouw en het Spoornoord-project.

Het wordt de kroon op het werk van de 'WERF VAN DE EEUW' en zoals in de negen-
tiende eeuw moet de kwalitatieve vernieuwing van de publieke ruimte daarbij samen-
gaan met de inpassing van hedendaagse openbare gebouwen. 

Het goed functioneren van de stad hangt af van de sterke wisselwerking tussen al die
activiteiten en functies. De architectuur, zowel van gebouwen als publieke ruimte, is
letterlijk BEELDBEPALEND.

AMBITIE

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Niet alle ingrepen versterken het BEELD en zijn even geslaagd. Zo kan het Astrid Plaza Hotel
de vergelijking helemaal niet doorstaan met de negentiende-eeuwse ARCHITECTUUR langs
de Leien. Het Design-centrum en het Permeke-complex zetten daarentegen een veel sterkere
toon, ook door de sterke FUNCTIONELE STEDELIJKE VERNIEUWING.

In de (nabije) toekomst zijn er nog tal van verschuivingen te verwachten. Het PEGASUSPLAN
tekent de(terechte) ambities voor het openbaar vervoer. Het gevolg is wel dat het zwaartepunt
van de regionale lijnen verschuift van de Rooseveltplaats naar de Teniersplaats. Alleen in
STATION-OPERA stoppen op termijn alle belangrijke regionale lijnen.

De stationsomgeving zal meer dan ooit tevoren de DRAAISCHIJF zijn van het stedelijke en
regionale verkeer. Daarom is bijkomende functionele versterking van de GROOTSTEDELIJKE
ROL van de Stationsbuurt belangrijk voor de dynamiek van Antwerpen en de hele omgeving.

EEUWWISSELING

TOEKOMST

Na de verwaarlozing en het verval van de stationsomgeving is sinds een tiental jaar de 
VERNIEUWING ingezet. De beslissing om het CENTRAAL STATION om te vormen tot halte 
voor de Hoge-Snelheids-Lijn betekende tegelijkertijd de definitieve redding van het gebouw. 
Een nieuw filmzalencomplex bracht terug leven in de wijk, ook ‘s avonds. 
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EEN GLOBALE AANPAK
1. BASISCONCEPTEN PUBLIEKE RUIMTE &

OPENBARE GEBOUWEN

Het 'OPERAPLEIN' op zich bestaat eigenlijk niet, het is een centrale plek op de 'LEIEN',
of een onderdeel ervan. Het centrum begint aan de 'DE KEYSERLEI' en loopt tot voorbij 
de 'ROOSEVELTPLAATS'.

Het echte zwaartepunt in heel deze omgeving is natuurlijk het 'CENTRAAL STATION',
sluitstuk van de hele as 'LEYSSTRAAT-MEIR' met aan de andere zijde het ‘ASTRID-
PLEIN' als link met de 'TURNHOUTSEBAAN' en 'GEMEENTESTRAAT'.

Dit hele samenhangende PATROON VAN PUBLIEKE RUIMTE is het belangrijkste knoop-
punt in de hele structuur van de stad. De verschillende fragmenten vormen één geheel,
het 'HART VAN DE STAD', scharnier zowel op stedelijke als regionale schaal. 

HART VAN DE STAD

Herprofilering van publiek domein alleen volstaat hier niet, ook al vormt het de hefboom
voor een soort spontane opwaardering van de omgeving.  Alleen in combinatie met 
doelgerichte STRATEGISCHE INGREPEN in de bebouwde omgeving, kan het effect 
op de stedelijke vernieuwing het ambitieniveau echt waarmaken.

De aanpak in de negentiende eeuw waarbij het SAMENSPEL tussen imposante openbare
gebouwen en de majestueuze boulevard de kracht uitmaakten van deze ingrijpende
stedelijke herstructurering, staat model voor de opgave van vandaag.

Zeker als de Roosevelplaats de komende jaren nog aan kracht verliest door het geleidelijk
opschuiven van het zwaartepunt van het regionale openbaar vervoer naar het kruispunt
Opera, is FUNCTIONELE VERSTERKING noodzakelijk. Het HART VAN DE STAD moet
tegelijkertijd stationsomgeving, commercieel centrum, uitgangsbuurt, transferium,
toeristische attractie, universiteitsplein, cultureel zwaartepunt en nog zoveel meer worden.

WISSELWERKING STEDELIJKE SFEREN
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2. STEDELIJKE ASSEN

Noord-zuid takken de Leien aan op het 'Hart van de Stad'. De continuïteit van deze stedelijke
as wordt doorgetrokken in het ontwerp, met een doorlopende BEELDBEPALENDE GROEN-
STRUCTUUR rond de centrale tram-busbaan.

De KRUISPUNTEN leggen de belangrijke relaties naar het Station en de binnenstad ter hoogte
van de Teniersplaats aan de ene zijde en richting Turnhoutsebaan of Kipdorp ter hoogte van
het plein aan de andere zijde.

Twee andere belangrijke stedelijke assen PLUGGEN IN op dit stadshart: de oude invalsweg
van de Turnhoutsebaan, nog altijd de slagader van Borgerhout in oostelijke richting en aan de
westelijke kant, LICHT GESCHRANKT, de as Meir-De Keyserlei, de commerciële hoofdas van
de binnenstad.

De as DE KEYSERLEI-MEIR-GROENPLAATS is erg sterk gemarkeerd door het Station, de
Leysstraat en de Boerentoren. Toch valt de as vandaag in drie stukken uiteen. Het autovrije
gedeelte van de Meir wordt door grote barrières, respectievelijk aan de Leien en ter hoogte
van de Boerentoren, gescheiden van het Statiekwartier en het oude centrum. Daarom is
herstel van de continuïteit van de publieke ruimte, op maat van de voetganger, hier zo
belangrijk. 

De as KIPDORPBRUG-GEMEENTESTRAAT wordt vandaag nauwelijks als één doorlopend
geheel ervaren. Ook hier moeten vlotte looplijnen de relatie opwaarderen. Dat zal echter niet
volstaan, daarnaast moeten nieuwe markante gebouwen op strategische plaatsen het stads-
beeld op deze as versterken. 

CONTINUÏTEIT LEIEN

STERKE DWARSRELATIES
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3. AANZET NIEUWE PUBLIEKS-
GERICHTE FUNCTIES

Voorstellen rond nieuwe functies in de omgeving, gekoppeld aan concepten voor vernieuwing van strategische
gebouwen, vormen geen onderdeel van deze Open Oproep. Dat neemt niet weg dat de REDENERING er om-
heen cruciaal is voor de impact van de ontwikkeling de komende tien jaar.

Naast het Centraal Station en de Opera is het ATHENEUM één van de grote beeldbepalende gebouwen in het
stadshart. De functie als secundaire school is uiteraard belangrijk maar niet van grootstedelijk niveau.

Vandaar dat hier als onderbouwing van de redenering, bij wijze van voorbeeld en statement, een aantal
CONCEPTUELE IDEEËN rond nieuwe functies en aanpak van gebouwen naar voor worden gebracht. Mogelijk
zijn deze hier en daar in strijd met recente ontwikkelingen en beslissingen, maar dat is niet cruciaal omdat het
gaat om de redenering.

Dit kan veranderen door op termijn in het voorgebouw de HOOFDZETEL te vestigen van de ANTWERPSE
HOGESCHOOL, waardoor dit consortium van Hogescholen meteen een duidelijk gezicht zou krijgen, geworteld
in een sterke Antwerpse onderwijstraditie, gesymboliseerd door een opwaardering en sterke hedendaagse
vernieuwing van het Atheneumgebouw zelf.

De restauratie van de OPERA, met uitbreiding naar het hoekgebouw met aanverwante functies en accom-
modatie en de heropening van de Caveau is een ander voorbeeld van een structurele impuls voor het plein
 en de hele omgeving.

STATEMENTS

OPWAARDEREN BESTAANDE FUNCTIES
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4. RELATIES MET
AANLIGGENDE STADSDELEN

Een vergelijkbare redenering gaat op voor de UA, de nieuwe UNIVERSITEIT ANTWERPEN. Ook deze
belangrijke instelling ontbreekt het vandaag aan echt 'gezicht'. De campus binnenstad ligt enigszins ver-
borgen voorbij het Kipdorp.

Het Designcenter DE WINKELHAAK gaf een eerste impuls aan de cruciale overgang tussen het stadshart en de
wijk Stuivenberg, nadien gevolgd door de strategisch goed gekozen vestiging van de nieuwe openbare biblio-
theek in het PERMEKE-COMPLEX aan het De Coninckplein. Verder worden onder meer inspanningen geleverd
om de Chinese wijk op te waarderen.

Antwerpen als wereldstad van de Diamant is zelfs voor Antwerpenaars nog een vaag begrip, omdat er geen
beeld bijhoort. De Diamantwijk is zeer gesloten en ontoegankelijk, naast het Diamantmuseum dat nog te weinig
bekend is, zou een TOERISTISCH UITHANGBORD voor de sector in de Stationsomgeving een sterke impuls
kunnen toevoegen.

Vestiging van de HOOFDZETEL van de Antwerpse Universiteit in een nieuw gebouw met hoogwaardige
architectuur, op een strategische beeldbepalende plek in de stad, kan de nieuwe structuur bekrachtigen. Net
zoals de Plantijn-Hogeschool door de nieuwbouw aan de Meistraat een gezicht kreeg, kan dergelijk nieuw
gebouw SYMBOOL staan voor het feit dat Antwerpen als stad eindelijk over een volwaardige ééngemaakte
universiteit beschikt.

De locatie van de THEATERBUILDING komt hier zeker voor in aanmerking. Het zou ook een uitstekende locatie
zijn om STUDENTENVOORZIENINGEN in onder te brengen. Op die manier kan de Rooseveltplaats uitgroeien
tot 'Het UNIVERSITEITSPLEIN' van Antwerpen. De huidige architectuur van het gebouw zelf voldoet niet, een zéér
grondige aanpak dringt zich op.

De multiculturele inslag van de hele stationsomgeving en Antwerpen-Noord biedt bijkomende POTENTIES naar
het stadshart. De Rooseveltplaats als Universiteitsplein (met een interessante link over de Leien naar Permeke),
kan omgekeerd versterkt worden door de uitbouw van bijkomende culturele voorzieningen, complementair aan
de theaterwijk rond de Bourlaschouwburg.

In het algemeen is toerisme een groeipool voor Antwerpen, de stationsomgeving met de Zoo is een belangrijke
trekpleister en centraal gelegen aankomst- en vertrekpunt voor wie met openbaar vervoer komt. Ook voor
touringcars is hier ACCOMMODATIE toe te voegen. De ruimte voor de Presidentbuilding en de zijkant van de
Opera komt hiervoor in aanmerking, wachtende bussen kunnen verderop parkeren, op de vrachtwagenparking
van het Eilandje bijvoorbeeld.

DE UNIVERSITEITSWIJK

ANTWERPEN NOORD

STATIONSBUURT EN DIAMANTWIJK

Naar het voorbeeld van de Gentse Vooruit of de 'Cercle' in Leuven, kunnen op of om de Rooseveltplaats nieuwe
impulsen gecreëerd worden. Misschien is dit een betere permanente locatie voor de wereldmuziek van SFINKS
of de multi-culturele programmatie van het Zuiderpershuis, of zijn op termijn ook andere INITIATIEVEN denkbaar.
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Zoals aangegeven hebben de Antwerptower en de Theaterbuilding geen echte volwaardige plaats veroverd
in de skyline en het beeld van Antwerpen. Een STADSGEDICHT zoals de dialoog tussen Kathedraal en
Boerentoren is in dit geval ondenkbaar, tenzij het zou gaan over banaliteit en misplaatste pretentie.

Het belang van het samenspel tussen het Stationsgebouw en de Leysstraat is al aangegeven. Ook andere
cruciale PERSPECTIEVEN EN ZICHTLIJNEN verdienen in de nabije toekomst dezelfde aandacht, als
complementaire aanpak van de vernieuwing van de publieke ruimte in het stadshart.

Wegdenken van deze gebouwen klinkt vandaag anderzijds misschien ook niet realistisch. Maar tien jaar terug
zou het slopen van het Switel ook ondenkbaar geweest zijn en in Brussel woedt volop een DISCUSSIE OVER
HOOGBOUW en de sloop van een aantal torens, terecht of ten onrechte. Alleszins moet ook in Antwerpen een
discussie gevoerd worden, niet over hoogbouw op zich, maar wel over de plaats in de skyline en over de archi-
tecturale kwaliteit ervan.

Als de ARCHITECTURALE KWALITEIT voor zich zou spreken was er uiteraard geen debat meer nodig. Voor
deze beide gebouwen is dat wel het geval, omdat de schaal van de sokkels niet aansluit bij de bebouwing
ernaast en omdat de torens erdoor los komen te staan van de STEDELIJKE CONTEXT. Het materiaalgebruik is
evenmin sprekend. Naast sloop is zeer grondige vernieuwing een mogelijkheid, zolang de storende vanzelf-
sprekendheid maar ter sprake komt en op termijn aangepakt wordt. 

De HOEKGEBOUWEN aan Kipdorpbrug en Gemeentestraat-Carnotstraat, komen hiervoor in aanmerking, ter
ondersteuning van de as Turnhoutsebaan- binnenstad. Geleidelijke opwaardering van de bebouwing aan de
noordzijde van de Rooseveltplaats tegen de Leien aan, is strategisch van minder belang maar een te ver-
wachten effect van de heropleving van de buurt.

SLOOP OF GRONDIGE AANPAK

STRATEGISCHE HOEKEN

5. OPWAARDEREN STRATEGISCHE
BEBOUWING

8
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ONTWERP PUBLIEKE RUIMTE
1. KRACHTLIJNEN

VERHELDEREN VAN DE BASISSTRUCTUUR VAN DE STAD�

WISSELWERKING PUBLIEKE RUIMTE EN OPENBARE GEBOUWEN�

PLEINEN EN ASSEN, ONDERDEEL VAN HET GROENE STADSHART
�

VERSCHILLENDE SFEREN, AANGENAME RUIMTE VOOR VERPOZING
�

LEESBARE STRUCTUREN VOOR OPENBAAR VERVOER EN VERKEER
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ONTWERP PUBLIEKE RUIMTE
1. LEIEN EN OPERAPLEIN STEDELIJKE CONTINUÏTEIT

Het profiel Leien-Zuid wordt ook voorzien op de Italiëlei tot de Noorderplaats. Om
CONTINUÏTEIT te verzekeren, in het bijzonder voor de tram-busbaan, vertrekt ook het
ontwerp voor het centrale gedeelte hiervan. De doorlopende GROENSTRUCTUUR met zijn
wisselende invullingen bepaalt het beeld van de as, in het ontwerp voor tunnels en parking is
hier rekening mee gehouden. 

De centrale ruimte onder de bomen krijgt een andere invulling omdat het autoverkeer hier
grotendeels vervalt. Taxi's en ander bestemmings- en dienstverkeer kan over het plein. Een
subtiele buiging van de lijn accentueert de inkom van de Opera. In het centrale gedeelte zijn
zitbanken voorzien, een ideale plek om te VERPOZEN, midden tussen de drukte van de
centrale assen.

DOORLOPEND GROEN
CONTINU PROFIEL

CENTRALE PROMENADE

De nieuwe toegangen naar metro en parking worden zorgvuldig opgesteld in het patroon,
toch rekening houdend met bestaande ondergrondse constructies. Bijzondere architecturale
aandacht voor deze toegangen naar trappen en liften legt een sterke link met het openbaar
vervoer ondergronds.
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De dwarsrelaties ter hoogte van de kruispunten krijgen bijzondere aandacht door de
openheid en de link tussen de groenstructuren aan weerszijden. De Keyserlei krijgt een
centrale loper, variante op de 'RAMBLAS', de voetpaden blijven breed genoeg voor
caféterrassen en etalages kijken. Brede trappen naar de metro leveren bij het buiten-
komen schitterende PERSPECTIEVEN op naar de monumentale gevels van het
Centraal Station of de Leysstraat.

Haltes voor het OPENBAAR VERVOER sluiten direct aan op de kruispunten, dit levert vanuit
alle richtingen vlotte looplijnen op. In afwachting van verdere realisatie van regionale tramlijnen
en een logische, realistische doorkoppeling van regionale buslijnen, blijft aan weerszijden van
de halte voldoende ruimte over voor het opstellen van de wachtende bussen.

TENIERSPLAATS, KNOOPPUNT EN
HALTEPLAATS
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2. ROOSEVELTPLAATS - UNIVERSITEITSPLEIN:
SCHARNIER IN STADSHART

Vestiging van Universiteits- en Hogeschoolgebouwen op het vernieuwde plein brengt tegelijk
leven in de brouwerij. Een studentenrestaurant, voorzieningen en/of administratieve
gebouwen versterken de VERBLIJFSFUNCTIE ook voor voorbijgaande reizigers. Ruimte
voor caféterrassen kan dezelfde sfeer doen ontstaan als op het plein voor het Museum voor
Schone Kunsten op het Zuid.

Als blikvanger en aanvullend element worden centraal op de Rooseveltplaats twee nieuwe
paviljoenen voorgesteld. Geen gebouwen maar eerder lichte STRUCTUREN of heldere
CONSTRUCTIES, zwevend boven de grond, vergroeid met het bladerdak van de bomen.
Ze bieden RUIMTE aan specifieke accommodaties zoals een café met ruim terras boven
en beneden wachtruimte voor reizigers, koffiebars, een krantenkiosk en bloemenkramen.
Ook toegangen naar de ondergrondse parking, openbaar sanitair is hierin te integreren.

Een dubbele bomenrij in de Gemeentestraat flankeert het asymmetrisch profiel en maakt de
verbinding naar het Astridplein en de Turnhoutsebaan verderop. Door deze bomenrij op de
Rooseveltplaats te laten doorlopen wordt de LINK nog sterker onderlijnd.

EEN DYNAMISCHE SFEER

MARKANTE PAVILJOENEN

EEN CENTRALE LAAN

Zonder de eenheid van de publieke ruimte teniet te doen, herstellen de twee paviljoenen
toch de schaal van de vier segmenten van de Rooseveltplaats. Een grotere intimiteit en
rust onder de bomen zal een aparte SFEER creëren. Onder het bladerdak van de
bestaande bomen is het aangenaam vertoeven. Het plein voor het Atheneum is opener
gemaakt om het gebouw beter tot zijn recht te laten komen en om het als schoolplein beter
te laten functioneren.

GROENE LOBBEN

Opstelruimte voor TOERISTENBUSSEN langs de Van Ertbornstraat maakt dat wachtende
mensen ook gebruik kunnen maken van de accommodatie in de paviljoenen. De parking
voor de Presidentbuilding kan op termijn beter als bewonersparking gebruikt worden.
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De stad van de toekomst functioneert op verschillende niveaus, ook letterlijk,boven- en
ondergronds. Door de verbindingen tussen de ver-schillende niveaus van openbaar
vervoer goed te verzorgen, wordt OVERSTAPPEN een evidentie. Een liftsysteem moet
de toegankelijkheid voor iedereen garanderen.

LINKEN BOVEN- EN ONDERGRONDS

Op niveau -1 wordt tevens een directe link gelegd naar de ondergrondse parking, die op
die manier langs alle kanten vlot bereikbaar wordt. Logische LOOPLIJNEN en duidelijke
signalisatie maken het voor iedereen transparant.

Diverse accommodaties die horen bij de haltes van openbaar vervoer of bij de onder-
grondse parking, worden aangevuld met publiek sanitair en andere voorzieningen. In het
bestaande NIVEAU -3 bieden zich mogelijkheden aan als locatie voor een discotheek
bijvoorbeeld. Hier is nader onderzoek voor nodig.

De verschillende historische kaartlagen, waaruit de stad is opgebouwd, zijn verwerkt in het
concept. Meer in het bijzonder worden de FRAGMENTEN van de Spaanse Omwalling van
bij de aanvang geïntegreerd in het ontwerp voor de ondergrond. 

De toegang van de parking naar de Teniersplaats loopt aan de binnenzijde van de stad langs de
muur. Een tweede fragment is te situeren ter hoogte van de paviljoenen. Hier loopt de
TOEGANG naar de ondergrondse parking via de muur van dit vooruitgeschoven bastion.

INTEGRATIE FRAGMENTEN
SPAANSE OMWALLING

3. VERTICALE RELATIES: ONDERGROND-BOVENGROND
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Tun   nel

ParkingParking

DOORSNEDE
METROSTATION

RUIMTE-
CONCEPT

De tunnel op zich, is meer dan een doorgaande verbinding onder de stad. In combinatie met
de parking is dit een ruimte voor overstap en uitwisseling die eveneens de nodige aandacht
verdient. Een OPEN CONCEPT maakt van een koker een interessante ruimte, met een
logische splitsing tussen doorgaand verkeer en verkeer naar de parking. 

RUIMTELIJKE CONTINUÏTEIT 
IN DE TUNNEL

Bijzondere aandacht is besteed aan het lichtconcept. Door een goed gedoseerde LICHT-
INVAL, met een extra accent aan de Teniersplaats verhoogt de kwaliteit van de ondergrondse
ruimte, tegelijkertijd verhoogt de sociale veiligheid. Tevens is in het ontwerp van de constructie
RITME ingebracht, zodat het lange lineaire karakter van de tunnel vervalt. Doorlopende kuipen
maken aanplanting van bomen mogelijk.

Om de heldere lineariteit van de tunnel te kunnen realiseren en omdat de toegangen naar de
verschillende niveaus van openbaar vervoer toch grondig moeten aangepakt worden, is de hele
LOKETTENHALL -1 binnen het globale plan omgevormd tot ruimte voor tunnel en toegangen
naar haltes en parking.

SCHEMA -1
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MOBILITEIT
AUTO

In het concept is de doorgaande verbinding voorzien via de tunnel. Deze wordt op een heldere manier ge-
combineerd met de ondergrondse parking, door een eenvoudige SPLITSING van de twee rijstroken, één
voor doorgaand verkeer en één naar de parking. Aan het eind van de parking is invoegen even logisch.

Door deze parking te voorzien op TWEE NIVEAUS, is het terugkeren nadien mogelijk vanuit dezelfde richting
van waaruit de tunnel is ingereden. Dit vereenvoudigt de circulatie, de signalisatie en de leesbaarheid van het
geheel.

De ruime dimensies die ontstaan, verhogen de ruimtelijke KWALITEIT van deze parking. Dit is verantwoord
omdat het voor veel stadsbezoekers toch de plek van toekomen is. De grotere capaciteit die kan gerealiseerd
worden, maakt dat parkings in de Theaterbuilding of voor de Presidentbuilding respectievelijk kunnen vervallen
of gebruikt worden voor bewonersparkeren in het stadshart.

OPENBAAR VERVOER

Op termijn wordt de halte OPERA het belangrijkste knoop- en overstappunt voor de regionale tramlijnen.
Zowel de lijnen vanuit Mortsel en Merksem passeren hier, evenals de toekomstige lijn onder de
Turnhoutsebaan naar Malle. Bovengronds is de Noord-Zuidlijn voorzien. COMBINATIE van al deze haltes
op dezelfde plek (maar op verschillende niveaus) bevordert overstappen.

In afwachting van deze realisaties, blijven de regionale bussen een belangrijke drager van openbaar vervoer.
Om de eindhaltes in het centrum zoveel mogelijk te vermijden, zouden deze lijnen STELSELMATIG kunnen
verlengd worden. 

LANGZAAM VERKEER

Door de aangepaste smallere profielen van de verschillende straten en de grote bovengrondse autoverkeers-
vrije publieke ruimte, wordt het centrum voor voetgangers en fietsers veel AANTREKKELIJKER. Fiets-
stallingen horen thuis aan de belangrijkste bestemmingen, ook kan een deel van de ondergrondse parking
als fietsparking ingericht worden..

Het bovengronds bestemmingsverkeer wordt verdeeld over de verschillende assen in het centrum, die allemaal
een AANGEPAST versmald profiel krijgen. In die optiek zijn ingewikkelde circulatiemaatregelen en signalisatie
overbodig.

Als de lijnen uit het noorden doorrijden tot het Zuidstation en omgekeerd de lijnen uit het zuiden naar het
station Groenendaallaan, ontstaat tegelijkertijd een BETERE BEDIENING van de stad voor wie van buitenaf
komt, als een HOGERE CAPACITEIT in het centrumgebied zelf.

Het ontwerp voorziet aan weerszijden van de haltes, zowel noord als zuid, wel VOLDOENDE
OPSTELRUIMTE om ook op korte termijn de terminussen te localiseren. Ook in die fase lijkt het logisch de
bussen uit het zuiden aan de noordzijde te laten halteren en omgekeerd, zodat reizigers maximaal van
overstapfaciliteiten gebruik kunnen maken. Het enige nadeel is een tijdelijke grotere belasting van de
centrale tram-busbaan, ook in het deel voor de Opera.FASE 1: NIEUWE TERMINUSSEN FASE 2: DOORKOPPELING FASE 3: REGIONAAL NETWERK
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SLOTBESCHOUWINGEN

De stad is hét kunstwerk van de westerse beschaving, met haar rijkdom van opeenvolgende stedelijke patronen,
opgebouwd doorheen de geschiedenis. Om die rijkdom krachtig in de verf te zetten is CONTINUÏTEIT in de
behandeling van deze patronen en stedelijke infrastructuren een sleutelbegrip. 

De geleidelijke uitbouw van een helder NETWERK van openbaarvervoerlijnen en -knopen werkt dit in de hand.
Deze omgeving is in dat verhaal de cruciale schakel.

HELDERHEID

RUIMTE

Nieuwe publieke ruimte, teruggegeven aan de stadsbewoner en bezoeker, doet de stad herleven. Toe-eigening van
publieke ruimte door bepaalde groepen kan niet, hoe meer groepen in de samenleving er terecht kunnen  hoe meer
het karakter ervan echt OPENBAAR is. 

Het voorgestelde GROENE KARAKTER onderlijnt de verblijfskwaliteit. Bij de verdere uitwerking van dit ambitieuze
project is van bij het begin ruim aandacht te besteden aan integratie van KUNST IN DE PUBLIEKE RUIMTE, het
voegt een bijkomende meerwaarde toe aan de gelaagdheid van de stad.

DYNAMIEK

De wisselwerking tussen publieke ruimte en de omliggende beeldbepalende gebouwen en stedelijke functies is vol-
doende in de verf gezet. Een ACTIEF BELEID, gericht op architecturale kwaliteit en stedelijke interactie zal in de
toekomst de vernieuwing van het stadshart kracht bijzetten.

De nieuwe paviljoenen staan SYMBOOL voor de interactie tussen publieke ruimte en gebouwen en functies, tussen
ondergrond en bovengrond, tussen vernieuwing als toevoeging en verrijking in een negentiende-eeuwse stedelijke
context die door deze heraanleg terug ten volle op zijn waarde wordt geschat.
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