
 

   

Masterplan Nieuw Zuid 
 
 

projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 

Opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV 

Bestuurders Ontwikkeling Nieuw Zuid NV 
Dirk Cavens, Benoît De Landsheer 

Projectleider Ontwikkeling Nieuw Zuid NV 
Tim Verschaffelt 

Ontwikkeling Nieuw Zuid NV 
Jan Van Genstraat 7, bus 402, 2000 Antwerpen 

In samenwerking met AG Stadsplanning Antwerpen 

Projectleider AG Stadsplanning Antwerpen 
Nancy Meijsmans 

Programmaleider Scheldekaaien AG Stadsplanning Antwerpen 
Philippe Teughels 

Medewerking projectdefinitie  
de stedelijke plangroep ‐ de stedelijke diensten 

Opvolging team stadsbouwmeester 
Kristiaan Borret, Elsebie Huybrechts, Peter Vanden Abeele 

AG Stadsplanning Antwerpen 
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 

Raad van Bestuur: Ludo Van Campenhout, Guy Lauwers, Patrick Janssens, Robert Voorhamme, Luc Bungeneers, 
Monica De Coninck, Marc Van Peel, Philip Heylen, Leen Verbist, Freya Piryns, Staf Neel, Griet Geerinck, Annick De 
Ridder, Greet Van Gool, Paul De Weerdt, Koen Derkinderen, Roel Verhaert, Eddy Schevernels 

Directiecomité: Griet Geerinck, Hardwin De Wever, Koen Derkinderen, Jan Verhaert



versie 21/03/2011 

MASTERPLAN NIEUW ZUID_PROJECTDEFINITIE 

MP NZ_PD  3 I 94

Inhoudopgave 
 
01    INLEIDING 

01_01 VOORWERP VAN DE OPDRACHT………………………………………………………………………………………………………..4 

01_02 OPDRACHTGEVER…….………………………………………………………………………………………………………………………..4 

01_03 DE STAD ANTWERPEN ALS PARTNER………………………………………………………………………………………………….5 

01_04 CONTACT….………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 
 

02    SITUERING 

02_01 LIGGING……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 

02_02 NIEUW ZUID: PLANGEBIED EN PROJECTGEBIED…………………………………………………………………………………8 
 

03    CONTEXT 

03_01 RUIMTELIJKE CONTEXT………………………………………………………………………………………………………………………9 

03_02 PLANNINGS‐ EN BELEIDSCONTEXT……………………………………………………………………………………………………23 
 

04    DUURZAME ONTWIKKELING ALS OVERKOEPELENDE AMBITIE…………………………………………………………….49 
 

05    PROGRAMMA VAN EISEN 

05_01 EEN GROEN STADSDEEL AAN HET WATER………………………………………………………………………………………..54 

05_02 EEN AANTREKKELIJK EN VITAAL STADSDEEL…………………………………………………………………………..………..61 

05_03 EEN VERKEERSSTRUCTUUR OP MAAT………………………………………………………………………………………………67 

05_04 EEN GEZONDE EN ECOLOGISCHE LEEFOMGEVING……………………………………………………..……………………75 

05_05 EEN FLEXIBELE ONTWIKKELINGSTRATEGIE……………………………………………………………………………………….82 
 

06    TRAJECT VAN OVERLEG, BESLUITVORMING EN COMMUNICATIE/PARTICIPATIE 

06_01 OVERLEG EN OPVOLGING………………………………………………………………………………………………..………………85 

06_02   BESLUITVORMING………………………………………………………………………………………………………………….……….86 

06_03 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE…………………………………………………………………………………………………..87 
 

07    OPDRACHT 

07_01 FINALITEIT VAN DE OPDRACHT…………………………………………………………………………………………………………88 

07_02 ROL VAN HET ONTWERPTEAM………………………………………………………………..……………………………………….88 

07_03 STAPPENPLAN VAN DE OPDRACHT…………………………………………………………………………………………………..89 

07_04 OP TE LEVEREN DOCUMENTEN EN PRODUCTEN…………………………..………………………………………………….90 

07_05 TIMING VAN DE OPDRACHT……………………………………………………………………………………………………………..92 

07_06 ERELOON………………………………………………………………………………………………………………………………………….92 
 

08    BIJLAGEN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…93 



versie 21/03/2011 

MASTERPLAN NIEUW ZUID_PROJECTDEFINITIE 

MP NZ_PD  4 I 94

01_  Inleiding 

01_01  Voorwerp van de opdracht 
Het  voorwerp  van de ontwerpopdracht betreft de opmaak  van  zowel  een masterplan  voor  een plangebied 
gaande  van de  Schelde  tot  station Antwerpen Zuid en van de huidige  Singel  tot de  spoorlijn 52 Antwerpen 
Centraal‐Boom‐Puurs, als een stadsontwerp voor een beperkter gebied genaamd projectgebied Nieuw Zuid. 

Deze  opdracht  kadert  binnen  de  voorziene  toekomstige  ontwikkeling  van  een  aanzienlijk  deel  van  het 
projectgebied Nieuw Zuid door de private ontwikkelaar genaamd Ontwikkeling Nieuw Zuid nv. 

Het projectgebied dient om een aantal redenen echter steeds bekeken te worden binnen het vermelde ruimer 
plangebied. De  keuze om, naast een  stadsontwerp  voor het projectgebied Nieuw Zuid, ook een masterplan 
voor  het  volledige  plangebied  te  laten  opmaken,  is  ingegeven  vanuit  de  wens  het  kader  en  de 
randvoorwaarden vast te leggen voor de samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van het gehele plangebied. 
Daarbinnen  is vervolgens een autonome en gefaseerde ontwikkeling van deelprojecten mogelijk. Gedurende 
het ontwerpproces dient het ontwerpteam voortdurend op uiteenlopende schaalniveaus te werken. 
Het masterplan voor het plangebied en het stadsontwerp voor het projectgebied zullen tevens als basis dienen 
voor  de  opmaak  van  een  juridisch  bestemmingsplan  (RUP),  en  de  leidraad  vormen  voor  de  latere 
inrichtingsplannen,  verkavelingsplannen,  etc.  –  de  opmaak  van  deze  laatste  drie  behoort  niet  tot  deze 
opdracht. 

Voorliggende projectdefinitie is het kader voor de wedstrijdfase 2 van de ontwerpwedstrijd. Dit document legt 
vooral de ambitie vast voor het gebied, het overlegtraject en de gewenste resultaten van het ontwerpproces. 
Bedoeling is, op basis enerzijds van de door de vijf geselecteerde ontwerpteams in wedstrijdfase 2 ingediende 
visies en conceptontwerpen en anderzijds van de vorderingen van een aantal beslissingen op beleidsniveau, 
een geactualiseerde versie van de projectdefinitie op  te maken die  tegen het startmoment van de opdracht 
beschikbaar zal worden gesteld aan het ontwerpteam aan wie de opdracht is gegund. 

Aangezien momenteel  nog  onzekerheid  bestaat  op  een  aantal  vlakken met  betrekking  tot  programma  en 
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied  is de voorliggende projectdefinitie te beschouwen als 
een  richtinggevende  aanzet  van  programma  van  eisen.  Een  erg  belangrijk  onderdeel  van  de  vraag  aan  het 
ontwerpteam  is  om  aan  de  hand  van  doorgedreven  ontwerpmatig  onderzoek  deze  projectdefinitie  te 
doorgronden.  Het  geformuleerde  richtinggevende  programma  van  eisen  is  verder  af  te  toetsen  op 
haalbaarheid en mogelijkheden. Goed beargumenteerd kan er door het ontwerpteam van worden afgeweken. 
Het  is  dan  ook  niet  de  bedoeling  om  in  deze  fase  van  het  ontwerpproces  reeds  een  gedetailleerd 
inrichtingsplan op  te maken. De opdracht voor het ontwerpteam  is veeleer de ontwikkeling van een globale 
ruimtelijke  visie  (‘structuurvisie’)  en  concrete  randvoorwaarden  voor  de  toekomstige  ontwikkeling  van  het 
plan‐ en projectgebied. Deze moeten de ambitie van de opdrachtgever en de stad Antwerpen weerspiegelen 
en worden gedragen door alle betrokken partijen.  

Bij  gebrek  aan  een  reeds  erg  gedetailleerd  programma  van  eisen  bij  de  aanvang  van  dit  ontwerpproces 
formuleren  de  opdrachtgever  en  de  stad  Antwerpen  een  reeks  onderzoeksvragen,  als  uitdrukking  van  de 
uitdagingen waar zij voor staan en van de ambitie die zij nastreven voor het gebied. Deze onderzoeksvragen 
hebben  betrekking  op  uiteenlopende  thematieken.  Door  hun  concrete  formulering  geven  ze  de 
bekommernissen van de partijen aan. Het wordt aan de deskundigheid van het ontwerpteam overgelaten om 
de ambities en onderzoeksvragen – aan de hand van ontwerpmatig onderzoek – te vertalen in visie‐elementen, 
concrete  oplossingen,  ruimtelijke  principes,  concepten  en  randvoorwaarden  en  een  verfijning  van  het 
programma van eisen. Gezien de  ruime waaier aan  thematieken vervat  in het programma van eisen  is voor 
deze  opdracht  een  multidisciplinair  team  vereist,  met  capaciteiten  op  het  vlak  van  stedenbouw  en 
stadsontwerp,  publieke  en  groene  ruimte,  mobiliteit,  akoestiek,  duurzame  stedelijke  ontwikkeling  en 
architectuur. 

01_02  Opdrachtgever  
Deze opdracht wordt uitgeschreven door Ontwikkeling Nieuw Zuid NV. 
Ontwikkeling  Nieuw  Zuid  NV  is  eigenaar  van  een  groot  gedeelte  van  de  gronden  gelegen  binnen  het 
projectgebied Nieuw Zuid. 
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01_03  De stad Antwerpen als partner 
Het verloop van de wedstrijd en de opdracht gebeurt  in nauwe samenwerking met de stad Antwerpen, meer 
bepaald het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Stadsplanning Antwerpen (verder genoemd ‘AG Stadsplanning’) 
en de stadsbouwmeester. In nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever staan deze partners onder 
meer  mee  in  voor  de  opmaak  van  de  projectdefinitie,  selectie  van  een  ontwerpteam  d.m.v.  een 
ontwerpwedstrijd en de inhoudelijke begeleiding en kwaliteitsbewaking gedurende de opdracht. Ook zij dienen 
in elk van deze doorlopen stappen hun goedkeuring te geven aan de genomen beslissingen. 

De stadsbouwmeester initieert en stimuleert ruimtelijke kwaliteit. Hij adviseert het college en ondersteunt de 
stedelijke diensten met het oog op maximale ruimtelijke kwaliteit, onder meer door zorg te dragen voor een 
goede  keuze  van  ruimtelijke  ontwerpers.  Hij  doet  dit  vanuit  een  onafhankelijke  positie.  Niet  alleen  alle 
stedelijke  diensten,het  OCMW,  stedelijke  dochterorganisaties  of  andere  in  Antwerpen  actieve  overheden 
kunnen een beroep doen op de stadsbouwmeester. Naast het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit van private 
bouwprojecten  bij  het  verlenen  van  de  stedenbouwkundige  vergunning,  adviseert  hij  ook  projecten  en 
initiatieven  die  uitgaan  van  de  particuliere  sector  en  die  een  grote  impact  hebben  op  de  kwaliteit  van  de 
leefomgeving. 

De  andere  betrokken  stedelijke  partner  in  dit  project,  AG  Stadsplanning,  werkt  in  opdracht  van  het 
stadsbestuur  aan  de  regie  van  gebiedsgerichte  geïntegreerde  programma’s  en  de  uitvoering  van  de 
strategische stadsprojecten op het publieke domein. Vanaf de conceptontwikkeling tot en met de uitvoering, 
oplevering en beheerstrategie worden de projecten opgevolgd door middel van een doorgedreven proces‐ en 
projectregie. 
De  concrete  werking  van  AG  Stadsplanning  is  opgebouwd  rond  strategische  programma’s  waarvan  vijf 
gebiedsgerichte  (Eilandje,  Scheldekaaien,  Spoor  Noord,  Groene  Singel,  Omgeving  Centraal  Station)  en  drie 
thematische  (strategische  stads‐ en groenprojecten, het Masterplan Mobiliteit en het programma Openbaar 
Domein).  De  programma’s  zijn  een  verdere  verfijning  van  de  strategische  ruimtes  bepaald  binnen  het 
strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. 
Complementair  aan  voormelde  gebiedsgerichte en  thematische programmawerking werkt AG  Stadsplanning 
daarnaast ook op het actieterrein van begeleiding van externe partners bij de ontwikkeling van  strategische 
projecten. Dit  luik omvat  een  aantal over de  stad  verspreide  gemengde projecten die op  initiatief  van  een 
externe (publieke of private) partner worden ontwikkeld. AG Stadsplanning begeleidt de ontwikkeling naar een 
kwaliteitsvol uitvoeringsgericht stadsproject. 

01_04  Contact 
Alle correspondentie aan de opdrachtgever dient schriftelijk per brief, fax of e‐mail aan het volgende adres te 
worden gericht: 
Ontwikkeling Nieuw Zuid NV 
Jan Van Gentstraat 7 bus 402 I 2000 Antwerpen 
Tel   +32 (0)3 491 82 60 
Fax   +32 (0)3 491 82 69 
tim@sazuid.be 
 
Inlichtingen over deze opdracht kunnen worden verkregen bij onderstaande personen. 
Gelieve steeds beiden aan te schrijven in uw correspondentie. 

(1) Tim Verschaffelt, projectleider Ontwikkeling Nieuw Zuid NV. 
Dit op bovenstaande contactgegevens. 

(2) Nancy Meijsmans, projectbegeleider bij AG Stadsplanning Antwerpen. 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen 
Postadres: Grote Markt 1 I 2000 Antwerpen 
Bezoekadres: Francis Wellesplein 1 I 2018 Antwerpen 
Tel   +32 (0)3 338 51 21 
Fax   +32 (0)3 338 51 20 
nancy.meijsmans@stadsplanning.antwerpen.be 
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02_  Situering 

02_01  Ligging 
Het plangebied neemt een bijzondere positie in binnen de stad Antwerpen. Het is een scharnier tussen de stad, 
de  voorstad,  de  Ring  en  de  Schelde. Meer  specifiek  is  het  gelegen  tussen  de  zuidelijke  grens  van  de  19de‐
eeuwse stad en het huidige op‐ en afrittencomplex Zuid ‐ ook wel spaghettiknoop genoemd ‐ van de Antwerpse 
Ring R1. Aan de overzijde van de R1 begint de voorstedelijke gordel. 

Het  gebied  ontleent  zijn  bijzondere  positie  vandaag  voornamelijk  aan  deze  scharnierfunctie.  Het  is  een 
tussenruimte  die  niet  los  kan  worden  gezien  van  zijn  context.  De  omgeving  wordt  gekenmerkt  door  een 
opeenvolging van stedelijke uitbreidingen die zijn gegroeid rondom de historische stadskern tussen Schelde en 
Leien en die elk afzonderlijk de kenmerken dragen van hun tijd. Aan de noordzijde bevindt zich het dense 19e‐
eeuwse weefsel van de wijken Zuid en Brederode. Aan de zuidzijde  toont de  rand van Hoboken en Kiel een 
meer  voorstedelijke  bebouwingslogica  van  losstaande  objecten  in  het  groen.  Tussenin  ligt  het 
spaghettiknooppunt met  bovenlokale  infrastructuurlijnen  van  spoor‐  en  autoweg.  Het  heeft  een maat  en 
organisatie die eerder wijst op een situatie in de periferie dan op een stedelijke locatie. 

Het  is deze  strategische positie die ook maakt dat de afgebakende  zone  voor deze opdracht niet enkel het 
projectgebied Nieuw  Zuid  – waarvan  een  groot  deel  van  de  gronden  in  eigendom  zijn  van  opdrachtgever 
Ontwikkeling Nieuw  Zuid NV  –  beslaat maar  is  uitgebreid  tot  een  ruimer  plangebied  dat  onder meer  ook 
Konijnenwei en Scheldekaaien omvat. 
Door de mogelijke compactering van de spaghettiknoop in het kader van het Masterplan 2020 Antwerpen, zou 
er  ruimte aan de noordelijke  zijde van deze  infrastructuurknoop kunnen vrijkomen. Dit biedt kansen om de 
relatie tussen de aan weerszijden van de verbindingsweg tussen Leien en Ring gelegen sites te verbeteren en 
zodoende  het  projectgebied  Nieuw  Zuid  nauwer  te  betrekken  bij  de  huidige  Konijnenwei  en  het  station 
Antwerpen Zuid. 
Aan de westzijde van het projectgebied Nieuw Zuid streeft het Masterplan Scheldekaaien een versterking van 
de  relatie  van  de  Schelde met  de  nieuwe  stadsuitbreiding  na. De  heraanleg  van  dit  zuidelijke  deel  van  de 
Scheldekaaien  zal een belangrijke  impuls betekenen  voor Nieuw  Zuid, en omgekeerd. Beide ontwikkelingen 
kunnen elkaar versterken. 
 

 
(fig. situering van het plangebied) 
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02_02  Nieuw Zuid: plangebied en projectgebied 
Het  plangebied Nieuw  Zuid1  is  ca.  70ha  groot  en wordt  in wijzerzin  achtereenvolgens  afgebakend  door  de 
Schelde,  Namenstraat,  Jan  van  Gentstraat,  Bolivarplaats,  Brusselstraat,  Montignystraat,  spoorlijn  52  en 
Kennedytunnel. 

Ook  de  strook  Scheldekaaien  ter  hoogte  van  de  Ledeganckkaai  (deel  B  in  onderstaande  figuur)  en  de 
zogenaamde ‘Konijnenwei’ (deel F in onderstaande figuur) – de grote kale grasvlakte gelegen tussen kernstad, 
spoor en de op‐ en afritten van R1 naar de binnenstad – maken hier dus deel van uit. 

Een  ander  onderdeel  van  dit  plangebied  wordt  gevormd  door  het  projectgebied  Nieuw  Zuid  (deel  A  in 
onderstaande figuur), zoals afgebakend in het Collegebesluit van 19 mei 2009 en met oppervlakte van ca. 29ha. 
De grens van het projectgebied Nieuw Zuid2 wordt in wijzerzin achtereenvolgens gevormd door: 

‐ de Ledeganckkaai in het noordwesten 
‐ Namenstraat, Jan van Gentstraat, Bolivarplaats in het noordoosten 
‐ de (voormalige) meest oostelijke spoorlijn van het goederenstation Zuid 
‐ de dienstweg naast de Kennedytunnel in het zuidwesten 

(fig. afbakening project‐ en plangebied) 

 (fig. delen van het plangebied) 
                                                 
1 Ook het plangebied wordt in deze projectdefinitie benoemd als ‘Nieuw Zuid’. Naar analogie met de 19e‐eeuwse stadsontwikkeling die de 
naam Zuid kreeg, is het denkbaar dat de aansluitende 21e‐eeuwse stadsuitbreiding de naam Nieuw Zuid zou krijgen. 
2 Zie bijlage 09 voor opmetingsplan van het grootste deel van het projectgebied Nieuw Zuid. 
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03_  Context 

03_01  Ruimtelijke context 

03_01 .1  Historiek 
Het plangebied ontwikkelde zich in de loop van de tijd van een open poldergebied extra muros naar een open 
plek binnen de bebouwde stad. 

Aan de hand van schematische weergaven3 wordt de morfologische ontwikkeling van het gebied doorheen de 
18e,  19e  en  20e  eeuw  in  beeld  gebracht.  Dit  overzicht  illustreert  op  welke  wijze  de  opeenvolging  van 
ringvormige structuren en hun respectievelijke omvorming tot grote infrastructuurlijnen de ruimte ter hoogte 
van het plangebied, zowel intra als extra muros, hebben bepaald. 

De  ruimtelijke  ontwikkeling  van  Antwerpen  wordt  immers  gekenmerkt  door  de  opeenvolging  van  de 
verschillende  vestingstructuren  die  de  stad  vanaf  de  middeleeuwen  tot  in  de  20e  eeuw  kende.  De 
middeleeuwse  stad werd  begrensd  door  de  Spaanse  omwalling,  daarna  vormde  de  Brialmontomwalling  de 
rand van de 19e‐eeuwse stad, en in de 20e eeuw verschoof de grens naar de tweede fortengordel. 

De  afbraak  van  elke  voorgaande  vestingstructuur  bood  daarbij  kansen  voor  de  aanleg  van  nieuwe 
infrastructuren.  Ter  hoogte  van  de  Spaanse  vesten werden  de  Leien  aangelegd;  de  Ring,  de  Singel  en  het 
ringspoor situeren zich ter hoogte van de vroegere Brialmontomwalling. Deze omvormingen hadden steeds een 
grote  ruimtelijke  impact  op  het  omliggende  stadsweefsel,  niet  in  het minst  ter  hoogte  van  het  zuidelijke 
uiteinde van deze ringstructuren: de omgeving van het plangebied Nieuw Zuid. 

 

 

(fig. situatie rond 1777) De Ferrariskaart geeft de 16e‐eeuwse Spaanse omwalling (1542) weer, welke  in 1567 
werd  aangevuld  met  de  bouw  van  een  citadel,  het  zogenaamde  Zuidkasteel  (ter  hoogte  van  de  huidige 
Gedempte  Zuiderdokken).  Tussen  de  toenmalige  stadsrand  ter  hoogte  van  de  huidige  Kronenburgstraat  en 
deze  citadel  kwam  een  grote  esplanade  van  ca.  50  ha  die  een  militaire  functie  vervulde  en  bijgevolg 
onbebouwd bleef. 

(fig.  situatie  rond  1853)  In  de  loop  van  de  19e  eeuw werd  de  Spaanse  omwalling  verder  uitgebouwd met 
voorwerken en grachten tot een brede versterkingsgordel, met onder meer het  lunet Kiel  (1817‐19). Ook zal 
begin 19e eeuw onder het bewind van Napoleon Bonaparte een groot deel van de Sint Michielsabdij verdwijnen 
om een arsenaal en militaire scheepswerven aan  te  leggen, met een  tweede scheepswerf  ten zuiden van de 
citadel. De  ruimte buiten de  stadsmuren  gelegen  tussen de huidige  Sint Bernardsesteenweg  en de  Schelde 
werd stelselmatig ingepolderd voor gebruik als weide en akkerland. 

                                                 
3 Tekst en beeld van dit onderdeel werden grotendeels geput uit een historisch‐morfologische analyse van de omgeving ‘Knoop Zuid’ van 
de R1, opgemaakt door TV SAM en BAM nv, mei 2010. 



versie 21/03/2011 

MASTERPLAN NIEUW ZUID_PROJECTDEFINITIE 

MP NZ_PD  10 I 94

 

(fig. situatie rond 1864) Een nieuwe golf van immigratie en plattelandsbewoners maakte dat eind 19e eeuw een 
verdere stadsuitbreiding aan de orde was. In 1859 werd dan ook beslist een nieuwe kringvesting te bouwen. De 
citadel  bleef  in  eerste  instantie  het  zuidelijke  eindpunt  van  deze  tweede  omwalling.  De  vroegere  Spaanse 
vesting werd wel afgebroken, wat ruimte bood voor de aanleg van een riante boulevard, de Leien. Het gebied 
tussen deze boulevard en de nieuwe Brialmontomwalling werd gedurende de volgende veertig jaar geleidelijk 
volgebouwd. 

(fig.  situatie  rond  1883)  In  1874  werd  gestart  met  de  afbraak  van  het  Zuidkasteel.  Dit  maakte  opnieuw 
stadsuitbreiding mogelijk wat resulteerde in een nieuwe wijk, het Zuid. Met de ontwikkeling van deze wijk ging 
ook de  rechttrekking van de Scheldeoevers gepaard. Er ontstond een vernieuwde havenstrook  langsheen de 
Scheldekaaien en de nieuwe Zuiderdokken. Het zuidelijk uiteinde van de Brialmontomwalling werd niet langer 
afgebogen naar de citadel, maar in zijn verlengde verdergezet tot aan de Schelde. Een groot deel van de Kielse 
Polder kwam daardoor intra muros te liggen. 
Naast havenuitbreiding had ook het spoornetwerk behoefte aan ruimte. Tussen de nieuwe stadswijk Zuid en de 
gewijzigde Brialmontomwalling werd  in 1877 het goederenstation Antwerpen Zuid  (huidige Bank van Breda) 
gebouwd,  in  1898  aangevuld met  een  reizigersstation  ter  hoogte  van  het  huidige  Justitiepaleis. Dit  station 
markeerde, althans tot de afbraak ervan in 1965 bij de aanleg van de verkeerswisselaar en Kennedytunnel, het 
zuidelijke eindpunt van de Leien en het einde van de stad,. Door de aanleg van de spoorlijn 52 Dendermonde‐
Antwerpen Zuid, met toenmalig tracé langs de huidige Emiel Vloorstaat en Kolonel Silvertopstraat, gebeurde de 
verbinding  naar  Hoboken  en  Wilrijk  niet  langer  via  de  Porte  de  St.  George  (ter  hoogte  van  de  huidige 
Mechelsesteenweg) of de Porte de Beguines (ter hoogte van de huidige Anselmostraat) maar via een nieuwe 
Boomse Poort ter hoogte van de huidige Kolonel Silvertopstraat. 
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(fig.  situatie  rond 1933)  Eind 19e  eeuw  groeit de  stad  verder uit buiten de  stadsvesten.  Spoorlijn 52  vormt 
daarbij  in eerste  instantie een  ruimtelijke barrière waardoor het  resterende gebied van de Kielse Polder vrij 
blijft van verdere bebouwing. 
Begin  20e  eeuw  krijgt  het  station  Antwerpen  Zuid  een  rechtstreekse  spoorverbinding  25A met Mechelen 
(richting Wilrijk). Nog later wordt een vormingsstation aangelegd ter hoogte van Petroleum Zuid, deels om de 
druk op het goederenemplacement van Antwerpen Zuid te verlichten. Hierdoor raakt de Kielse Polder volledig 
ingesloten door infrastructuur en afgescheiden van het verder liggende Hobokense Poldergebied. 

(fig.  situatie  rond 2006)  In de  jaren 1960  verdwijnen de  laatste  fragmenten  van de Brialmontomwalling om 
plaats te maken voor de aanleg van de Kleine Ring rond Antwerpen, die in het zuiden aansluit op een nieuwe 
Kennedytunnel onder de Schelde. Het zuidelijk deel van deze Kleine Ring  ligt  ingegraven  in het  landschap en 
wordt  conform  de  toenmalige  tijdsgeest  vormgegeven  als  een  parkway.  Deze  aanpak  manifesteert  zich 
maximaal ter hoogte van Knoop Zuid. Een breed uitgemeten op‐ en afrittencomplex slingert door een relatief 
brede groene ruimte die in hoofdzaak ontoegankelijk is en fungeert als decoratief groen. 
Een parallelle  Singelweg aan binnenstadszijde ontsluit het plaatselijke  verkeer. Tussen  Singel en Kleine Ring 
komt  het  nieuwe  Ringspoor  dat  mee  de  Kennedytunnel  induikt.  Door  de  steeds  verder  noordwaartse 
verplaatsing van de havenactiviteiten, met in 1969 de demping van de Zuiderdokken tot gevolg, verdween ook 
langzaam aan de bestaansreden van het goederenspooremplacement op Nieuw Zuid en kwam het er verlaten 
bij te liggen. 
In  1965  wordt  het  reizigersstation  Antwerpen  Zuid  verplaatst  naar  zijn  huidige  locatie  ter  hoogte  van  de 
Kolonel Silvertopstraat. Het Zuidplein, omgedoopt tot Bolivarplaats komt er door deze afbraak verweesd bij te 
liggen. Pas met de bouw van het Justitiepaleis naar een ontwerp van architect Richard Rogers krijgen de Leien 
opnieuw een eindpunt. 

Ook het projectgebied Nieuw Zuid en Konijnenwei bleven er sinds de  infrastructuurwerken  in de  jaren 1960 
grotendeels vacant bijliggen. Met de  internationale manifestatie  ‘Stad aan de Stroom’ begin  jaren 1990 werd 
het denken over deze gebieden wel weer opgestart.4 De daar ontwikkelde  ideeën, met de  Japanse architect 
Toyo Ito als winnaar van de prijsvraag voor het deelgebied Zuid (omvattend Zuid, Nieuw Zuid en Konijnenwei) 
konden  op  waardering  rekenen  maar  kregen  geen  vervolg.  Nadien  werden  nog  verschillende  studies  en 
ontwerpen opgemaakt, eveneens zonder gevolg. Met de bouw van het nieuwe Justitiepaleis en de renovatie 
van het goederenstation door de Bank van Breda werden enkele belangrijke impulsen gegeven aan het gebied. 
Desondanks is de integrale ontwikkeling van het plangebied om uiteenlopende redenen niet uit de startblokken 
gekomen. 

03_01 .2  Bebouwingsstructuur en aanwezige bebouwing 

 Bebouwingsstructuur 
Niettegenstaande  de  rijke  geschiedenis  van  het  plangebied wordt  de  huidige  situatie  op  het  terrein  vooral 
gekenmerkt  door  leegte,  en  dit  nu  al  geruime  tijd.  Op  het  projectgebied  Nieuw  Zuid  zelf  is  het  vroegere 
industriële karakter van het terrein al vele jaren teniet. Enkel het oude goederenstation, waar nu de Bank van 
Breda is gevestigd, is als getuige van dit industriële (spoorweg)verleden behouden. 

Rondom  het  plangebied  zien  we  een  variatie  in  bebouwingsstructuur.  Ten  noorden  van  het  plangebied 
bevinden zich de wijken Zuid en Brederode. Het ontwerp van de plattegrond voor de wijk Zuid en het deel van 
de wijk Brederode onmiddellijk aangrenzend aan het plangebied dateert uit 1875. Hoewel deze stadsdelen qua 
ligging nauw aansluiten op de oude binnenstad hebben ze toch een eigen aangezicht omdat ze in de 19e eeuw 
in  één  beweging  werden  gebouwd.  In  de  geest  van  het  Parijse  werk  van  de  toenmalige  Franse 
stedenbouwkundige  Haussmann  werd  een  geometrisch  en  monumentaal  stratenpatroon  in  stervorm 
ontworpen om perspectieven naar belangrijke publieke gebouwen en monumenten  te  realiseren. Een grote 
homogeniteit  van  bebouwing,  veelal  opgetrokken  in  een  typische  laat  19e‐eeuwse  neostijl,  versterkt  deze 
monumentale  plattegrond.  Rond  de  Zuiderdokken  is  een  gemengde  bebouwing  terug  te  vinden met  ook 
pakhuizen, magazijnen en andere gebouwen waarvan de functie gerelateerd was aan de havenactiviteiten. Bij 
de  heropleving  van  de wijk  vanaf  de  jaren  tachtig, mede  op  gang  gebracht  door  de  komst  van  een  aantal 
culturele instellingen zoals het M HKA en het Fotografiemuseum, leenden deze gebouwen zich makkelijk voor 
het invullen met nieuwe bestemmingen. 

                                                 
4 Jef Vanreusel (red.), Antwerpen Ontwerpen, Blondé Artprinting International in samenwerking met project Stad aan de Stroom, in 
opdracht van de Gemeenschapsminister voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, 2010. 
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Langs de huidige Singel  (Namenstraat  tot Montignystraat) eindigt het homogene weefsel van de 19e‐eeuwse 
wijken Zuid en Brederode. Het maakt er plaats voor losstaande hoogbouwprojecten uit de naoorlogse periode, 
opgetrokken na de demping van de Zuiderdokken en de aanleg van Ring en Singel. Drie woontorens – twee op 
de overgang tussen Zuid en Nieuw Zuid, één op de overgang van Brederode naar Konijnenwei – markeren de 
rand tussen het plangebied en de binnenstad. 

Zij gaan in dialoog met de bebouwing aan de overzijde van de spaghettiknoop, waaronder de Silvertoptorens of 
deze  van  architect  Renaat  Braem  op  het  Kiel.  De  overgebleven  ruimte  rond  Ring  en  Singel  bleek  na  de 
grootschalige infrastructuurwerken immers een geschikte proeftuin te zijn voor het nieuwe moderne bouwen. 
Zowel  langs noord‐ als  zuidzijde van het  spaghettiknooppunt  resulteert dit  in  losstaande hoogbouwobjecten 
die  de overgang  tussen de nieuwe  infrastructuurbundel  en het omliggende  stadsweefsel  verzorgen. Op die 
manier ontplooit het  ringlandschap zich  tot buiten zijn eigenlijke bedding en bermen. De hoogbouw kondigt 
reeds  van  ver de Ring  en de  stad  aan.  In de oksel  tussen de Generaal Armstrongweg  en  Emiel Vloorstraat 
tenslotte nam bebouwing in campusmodel de resterende open ruimte van de Kielse Polder in. 

 Aanwezige bebouwing 
Het plangebied is momenteel voorzien van bebouwing langsheen de randen: 

(1) Amelinckx woontoren 
Een  grootschalig  appartementsgebouw  met  koopwoningen  staat  tussen  de  Namenstraat  en  Van  der 
Sweepstraat. Langsheen deze laatste is een parking voorzien voor bewoners. 

(2) Woontoren Woonhaven Antwerpen 
Een  sociaal  woningbouwcomplex  met  huurappartementen,  in  eigendom  van  de  sociale 
huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen, staat in het verlengde van de Gedempte Zuiderdokken. Het 
is  ca.  15  verdiepingen  hoog  en  beschikt  vooraan  het  gebouw  over  een  ruime  parking  voor  bewoners. 
Bouwtechnisch dringt zich een renovatie op van dit complex, wat aanleiding geeft tot de ontwerpvraag na te 
denken over een herlokalisatie van deze huisvesting binnen het plangebied. 

(3) Bebouwd lint 
Langsheen de Jan van Genstraat maakt een lint met een mix van kleinschalige en grootschalige bebouwing de 
straatwand tussen het Justitiepaleis en de woontoren van Woonhaven Antwerpen. Het pand van de voormalige 
discotheek Zillion is het bekendst. Ook een benzinestation maakt er deel van uit. 

(4) Justitiepaleis, met (5) parking 
Aan  de  Bolivarplaats werd  het  Antwerpse  Justitiepaleis  begin  jaren  2000  ingeplant  als  nieuw  en  voorlopig 
eindpunt  van  de  stad. Onder  het  gebouw  loopt  een  tunnel  die  de  Leien  aansluit  op  de  autosnelweg.  Het 
ontwerp  van  architect  Richard  Rogers  zocht  een  antwoord  op  de  vraag  het  gebouw  op  te  vatten  als  een 
transparante stadspoort. De ontwerpuitdaging vandaag bestaat erin dit eigenzinnige object op een ruimtelijk 
zinvolle manier te integreren in de toekomstige ontwikkelingen op het plangebied. 
Aangrenzend aan het Justitiepaleis is een parking van ca. 350 parkeerplaatsen voorzien. 

(6) Woontoren tussen Singel, Brusselstraat, Brederodestraat 
Een  ca.  20  verdiepingen  tellend  appartementsgebouw  met  commerciële  plint  staat  ingeplant  in  een 
infrastructurele restruimte tussen de wijk Brederode en het plangebied. 

(7) Administratie Wegen en Verkeer (AWV) / Federale verkeerspolitie 
Langsheen  de  Ledeganckkaai,  nabij  de  Kennedytunnel,  bevinden  zich  de  dienstgebouwen  van  het  Vlaams 
Gewest, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen (district Antwerpen). Deze gebouwen omvatten de functie van 
administratie  en  opslag  van  materiaal.  Ook  de  Federale  Politie  is  hier  gevestigd  met  kantoren  en  een 
helikopterbasis. Vanaf de Ring leidt een dienstweg naar deze terreinen. 

(8) Pompstation Aquafin 
Aansluitend op het terrein van de Federale Verkeerspolitie en AWV heeft Aquafin langs de Ledeganckkaai een 
pompstation gebouwd waarop  leidingen en een collector zijn aangesloten. Het pompstation staat  in voor het 
verpompen van het afvalwater van de collector onder de kaaien naar het waterzuiveringsstation Antwerpen‐
Zuid aan het Kielsbroek, gelegen aan de overzijde van het spaghettiknooppunt. 



versie 21/03/2011 

MASTERPLAN NIEUW ZUID_PROJECTDEFINITIE 

MP NZ_PD  13 I 94

(9) Bank J.Van Breda & C° 
Een  van  de  eerste  ontwikkelingen  op  Nieuw  Zuid  was  de  renovatie  en  uitbreiding  van  het  oude 
goederenstation  door  de  Bank  J.Van  Breda  &  C°.  Na  vele  jaren  van  leegstand  is  het  gebouw  aan  de 
Ledeganckkaai 7 sinds 2006 opnieuw in gebruik. 

(10) Mexiconatie 
In  de  zone  tussen  de  Ledeganckkaai  en  de  Schelde  is  het  overslagbedrijf  Mexiconatie  gevestigd.  Het 
havenbedrijf verleende concessies voor de kaaien genummerd 8 tot en met 13, dit voor de activiteiten laden en 
lossen van wagens en het behandelen van containers en conventionele cargo. De concessies op nummers 8 en 
9, ter hoogte van de Kennedytunnel, zijn kortlopend en per kwartaal opzegbaar. De concessies 10 tot en met 
13 lopen tot 31/12/2028. Deze laatste kunnen mogelijk een hypotheek leggen op een snelle ontwikkeling van 
de  Scheldekaaien  ter  hoogte  van  Nieuw  Zuid.  Via  overleg  en  verder  onderzoek  met  het  Gemeentelijk 
Havenbedrijf wordt nagegaan of en welke de mogelijkheden zijn voor voortijdige herlocatie van het bedrijf naar 
een andere site. 

 Randvoorwaarden m.b.t. de aanwezige bebouwing 
Voor het binnen onderhavige opdracht omgaan met deze aanwezige bebouwing worden volgende richtlijnen 
meegegeven (mogelijk verder in het proces te actualiseren): 
(a) te behouden en te integreren in het ontwerp voor de ontwikkeling van het plangebied zijn: 

Amelinckx woontoren  (1),  Justitiepaleis  (4), Woontoren Singel  (6), Pompstation Aquafin  (8) en Bank J.Van 
Breda & C° (9). 

(b) te herlokaliseren en te integreren binnen het plangebied zijn: 
sociale woonunits uit huidig complex van Woonhaven Antwerpen (2) en Parking Justitiepaleis (5). 

(c) ontwerpend onderzoek naar al dan niet behoud en integratie binnen het plangebied voor: 
bebouwd lint langs Jan van Genstraat (3), Administratie Wegen en Verkeer / Federale verkeerspolitie (7). 

(d) zal worden geherlocaliseerd buiten het plangebied: Mexiconatie (10), dit na afloop van concessies of indien 
mogelijk vroeger 

 
 

 
(fig. bebouwing in het plangebied) 
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03_01 .3  Lopende of geplande projecten in de buurt 
In  of  onmiddellijk  aangrenzend  aan  het  plangebied  zijn  een  aantal  grootschalige  projecten  gepland  of  in 
onderzoek. Hierna volgt een beknopte opsomming, een aantal worden verder (zie 03_02) nader toegelicht. 

 Heraanleg van de Scheldekaaien 
De heraanleg van de Scheldekaaien is cruciaal voor het herstellen van de band tussen de stad en de Schelde. In 
2005 beslisten de  stad Antwerpen  en de Vlaamse overheid om  samen  een masterplan  voor dit  ambitieuze 
project op  te maken. De aanleiding was drieledig:  (1) realisatie van een verhoogde waterkering conform het 
Geactualiseerde  Sigmaplan  van  de  Vlaamse  overheid,  (2)  stabilisatie  van  de  bestaande  kaaimuren,  (3) 
heraanleg van de kaaistrook tot één van de meest prominente publieke ruimten van Antwerpen. Het gehele 
project overspant het gebied van Droogdokkeneiland in het noorden tot en met Petroleum Zuid ten zuiden van 
de  binnenstad.  De  kaaistrook  ter  hoogte  van  Nieuw  Zuid  is  een  van  de  7  deelgebieden  waarvoor  in  het 
masterplan richtlijnen werden geformuleerd omtrent beeldkwaliteit en typesectie. 

 Ontwikkeling van de strategische ruimte Groene Singel 
De Groene Singel is in oorsprong een mobiliteitsproject en onderdeel van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen 
van  de  Vlaamse  overheid.  De  daarin  voorziene  infrastructuurwerken  aan  de  Ring  hielden  ook  nieuwe 
mogelijkheden in voor de Singel. Met de goedkeuring van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 
werd de  inzet voor de strategische  ruimte Groene Singel dan ook verhoogd. De stedelijke ambitie  is om het 
deze ruimte, vandaag een grotendeels onderbenutte en gefragmenteerde ruimte tussen binnen‐ en buitenstad, 
om  te  vormen  tot  een  nieuwe  centraliteit  en  verbinding  tussen  de  vijf  parken  rond  de  binnenstad  zoals 
opgenomen  in de  strategische  ruimte  ‘zachte  ruggengraat’ van het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Het 
plangebied  van  deze  opdracht  maakt  integraal  deel  uit  van  het  verhaal  van  de  Groene  Singel.  Het 
bermenlandschap ten zuiden van spoorlijn 52 blijft gehandhaafd als open groene ruimte. 

 Heraanleg van de spaghettiknoop (Knoop Zuid van de Antwerpse Ring) 
Het Masterplan 2020 Antwerpen  (2010), dat  verder bouwt op de  initiële doelstellingen  van het Masterplan 
Mobiliteit Antwerpen  (2000), doet uitspraken van belang voor het plangebied. Allerhande ontwikkelingen op 
vlak van veiligheid, regelgeving en ontwikkelingsprojecten noodzaken een heraanleg van de huidige knoop Zuid 
van  de  R1.  Deze  knoop,  destijds  gedimensioneerd  als  uitwisselingscomplex  tussen  snelwegen,  wordt 
bestudeerd met het oog op een compacte oplossing die zowel een belangrijke invalsweg van de stad – de Leien 
– als nieuwe grootschalige ontwikkelingen in de omgeving kan bedienen, waaronder het plangebied. 

 Opwaardering station Antwerpen Zuid 
In  het  kader  van  een  verbeterde  toegankelijkheid  van  het  huidige  station  Antwerpen  Zuid  en  de  verdere 
uitbouw ervan als een knooppunt van openbaar vervoer onderzoekt de spoorweggroep een opwaardering van 
het huidige station Antwerpen Zuid, gelegen aan de oostelijke rand van het plangebied. 

 Bouw zuidelijke Scheldebrug 
Het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen voorziet de bouw van een nieuwe brug over de Schelde 
met als doel een fysieke en functionele verbinding met Linkeroever te realiseren. De locatie is voorzien in het 
verlengde van de (nieuwe) Singel op Rechteroever en met aanlanding t.h.v. het Galgenweel op Linkeroever. De 
brug wordt opgevat  als  een nieuwe  stedelijke boulevard  voor  lokale  gebruikers. Vrachtverkeer of  regionaal 
doorgaand sluikverkeer is uitgesloten. Hoewel de plannen voor deze Scheldebrug vandaag nog weinig concreet 
zijn, vormen ze wel een randvoorwaarde voor de toekomstige ontwikkeling van het plangebied. 

 Heraanleg Gedempte Zuiderdokken 
De  stad  Antwerpen  onderzoekt  de  herinrichting  van  de  publieke  ruimte  van  de  Gedempte  Zuiderdokken, 
vandaag  voornamelijk  gebruikt  als  gratis  parkeervoorziening.  Daarbij wordt  een  herstel  van  de  ruimtelijke 
identiteit en flexibel gebruik beoogd. De Zuiderdokken nemen ook een sleutelpositie  in tussen de historische 
binnenstad en de toekomstige stadsuitbreiding op Nieuw Zuid. 

 Ontwikkeling Petroleum Zuid 
De  grotendeels  braakliggende  en  te  saneren  gronden  van  Petroleum  Zuid  zijn  in  het  GRUP  Afbakening 
Grootstedelijk Gebied Antwerpen herbestemd tot regionaal bedrijventerrein met op de kop, ter hoogte van de 
Generaal Armstrongweg, een zone voor stedelijke activiteiten. Daar zal een nieuw voetbalstadion voor 25.000 
toeschouwers en mogelijk bijkomend flankerend programma worden  ingeplant. Doorheen Petroleum Zuid zal 
een publiek  toegankelijke groenzone  van 14,5 ha worden gerealiseerd. Deze moet een ecologische  corridor 
waarmaken tussen enerzijds de Hobokense Polder en anderzijds de Groene Singel en Scheldekaaien. 
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03_01 .4  Structuurbepalende landschaps‐, groen‐ en waterelementen 

 Het plangebied binnen de Scheldevallei 
Het  plangebied  maakt  deel  uit  van  een  groter  landschaps‐  en  watersysteem  dat  verbonden  is  aan  de 
Scheldevallei. De rivier heeft doorheen haar geschiedenis in belangrijke mate het landschap van en rondom de 
stad  bepaald.  Op  rechteroever  is  deze  logische  oeveropbouw  van  de  Scheldevallei  vandaag  niet  duidelijk 
voelbaar  meer.  De  opeenvolgende  ingrepen  van  grote  infrastructuurwerken  en  de  sterke  verstedelijking 
hebben de continuïteit van het Scheldelandschap en daarmee ook de afleesbaarheid ervan op vele plaatsen 
aangetast. Het plangebied – gesitueerd  in de rechterbovenhoek van de kaarten   –  is gelegen op de overgang 
tussen nog vaag herkenbare restanten van dit systeem en het volledig versteende gebied van de kernstad.5 

     
(links  ‐ fig. hydrografie) De Schelde kent hier een vrij recht verloop. Dit doordat de rivier door de cuesta van 
Boom  snijdt,  dwars  door  de  klei. De  vallei  bleef  op  deze  plekken  vrij  compact  (hier  lichtblauw  ingekleurd, 
gebaseerd  op  een  landschapskaart  van  het  valleigebied  opgesteld  door  de  provincie  Antwerpen).  De 
belangrijkste waterlopen van de vallei zijn de Hollebeek  in het noorden en meer zuidwaarts de Benedenvliet. 
De Hollebeek verdwijnt op een bepaald moment onder de grond om verderop langs het waterzuiveringsstation 
Antwerpen Zuid weer te verschijnen als bufferzone alvorens uit te monden  in de Schelde.  In het valleigebied 
zelf zijn een groot aantal plassen waar te nemen (in Hobokense Polder, …) alsook een groot aantal grachten en 
polderstructuren.  Op  de  linkerscheldeoever  zijn  de  polders  van  Kruibeke‐Bazel‐Rupelmonde  nog  duidelijk 
herkenbaar. Op de rechterscheldeoever daarentegen resten rond het terrein van Petroleum Zuid nog maar een 
aantal fragmenten van de vroegere polderstructuur, zoals de Leigracht. 

(midden ‐ fig. natuurlijke vallei) De vallei en haar waterlopen geplaatst in het digitaal hoogtemodel 

(rechts  ‐  fig. dijklichaam) Naast de vallei  zelf valt op de kaart van het digitaal hoogtemodel nog een andere 
landschappelijke entiteit af  te  lezen, namelijk het dijklichaam dat de Schelde  insnoert en  los  snijdt van haar 
voormalige  vallei.  Dit  dijklichaam  verbreedt  en  versmalt  en  vormt  een  continue  landschappelijke  figuur 
langsheen de Schelde. Het  is een kustmatig aangevoerd zandmassief waarvan de gemiddelde hoogte varieert 
van 6 tot 9 mTAW. 

 

                                                 
5 Tekst en beeld van dit onderdeel zijn geput uit een verkennend onderzoek naar de Zuidelijke Scheldeboorden te Antwerpen, opgemaakt 
door Team Ontwerpend Onderzoek, Dienst Stadsontwikkeling, Stad Antwerpen, april 2010. 
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(links ‐ fig. dijklichaam structureert water) Het aanwezige dijklichaam is in belangrijke mate structurerend voor 
de  overige  landschapscomponenten.  Zo  liggen  de  polders  in  het  binnendijks  valleigebied,  alsook  de  vele 
plassen en poelen. 

(midden  ‐  fig.  dijklichaam  structureert  groen)  De  belangrijkste  groenstructuren  bevinden  zich  achter  het 
dijklichaam. Enkel  ter hoogte van de Hobokense Polder gaat de groenstructuur over de dijk om rechtstreeks 
contact te zoeken met de Scheldeoevers. 

(rechts  ‐  fig. dijklichaam  structureert bebouwing) Ook de bebouwing binnen het valleigebied  is voornamelijk 
geënt op het dijklichaam. Enkel de wijken Moretusburg en Polderstad staan in de polders van het valleigebied. 
Het mag dan ook niet verwonderen dat net deze plekken te kampen hebben met wateroverlast. 

 Reliëf 
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(fig. reliëf) Bovenstaande reliëfkaart6 geeft in grote lijnen de topografische situatie van het plangebied en zijn 
onmiddellijke omgeving weer. Vooral het sterk geaccidenteerde en ingesneden terrein van de spaghettiknoop 
springt in het oog. Het plangebied is een schakel in de stad, niet alleen in tweedimensionale maar zeker ook in 
driedimensionale zin. Dit noodzaakt een weloverwogen omgaan met het reliëf en de topografie ervan. 

 Grondwater en oppervlaktewater 
hydrogeologie_De  natuurlijke  grondwaterstroming  in  de  Antwerpse  agglomeratie  wordt  aangenomen  te 
stromen van het  interfluvium Grote‐Schijn (onder het stadscentrum van Antwerpen) naar de Schelde en naar 
de  lager  gelegen  rivierdalen  en  polders  toe.  Het  natuurlijke  grondwaterstromingspatroon  heeft  echter 
ingrijpende wijzigingen ondergaan sedert ca. 1850. Tijdens de ophogingen in het kader van uitbreiding van de 
havenwerken werd bovenop de polderklei een  laag  zand aangebracht die  zelf bergingscapaciteit bezit,  sterk 
infiltrerend is en aldus een nieuwe watervoerende laag vormt. 
Bovendien werd de Ring R1  in de  jaren  ’60 grotendeels onder het maaiveld aangelegd. Ter hoogte  van het 
plangebied  ligt  deze  in  een  enkele meters  diepe  uitsnijding,  die wordt  droog  gehouden middels  bemaling. 
Hydrogeologisch  komt  dit  neer  op  een  permanent  peil  van  ‐2  mTAW.  De  invloedszone  van  de  bemaling 
bedraagt  150 meter  aan weerszijden  van  de  Ring.  Voor  de  Ring  ter  hoogte  van  het  plangebied  (inclusief 
Kennedytunnel) wordt het regen‐ en drainagewater van de bemaling via een gemengde buisleiding afgevoerd 
naar een  laaggelegen punt met pompstation aan de Desguinlei vanwaar een persleiding het water naar een 
ondergrondse collector aan de Ledeganckkaai brengt, alwaar het bij laag getij de Schelde in stroomt.7 Dit bassin 
is voorzien van terugslagkleppen om te vermijden dat rivierwater bij hoogwater het stelsel in kan stromen. 

grondwaterkwetsbaarheid_Het volledige plangebied situeert zich in een zone waarvan het grondwater als zeer 
kwetsbaar werd  ingetekend op de  ‘kwetsbaarheidskaart van het grondwater  in Antwerpen’. Het plangebied 
kreeg  de  kwetsbaarheidscode  Ca1  (zeer  kwetsbaar),  wat  staat  voor  C:  watervoerende  laag  zand,  a:  geen 
deklaag, 1: onverzadigde zone 10 meter of minder dik. 

oppervlaktewater_Op  het  plangebied  zelf  bevinden  zich  geen  waterlopen.  Aangrenzend  stroomt  wel  de 
Schelde,  een  van  de  langste  getijrivieren  in  Europa.  De  amplitude  van  de  getijdegolf  bedraagt  ongeveer  5 
meter. 

03_01 .5  Mobiliteit en ontsluitingsstructuur 

 Via de weg 
Het plangebied zelf is aan de randen ontsloten via de Ledeganckkaai in het noordwesten, via de Namenstraat, 
Van  der  Sweepstraat,  Jan  van Gentstraat  en Bolivarplaats  in  het  noordoosten,  en  via  de wegenbundel  van 
Singel, Brusselstraat, Montignystraat, Brederodestraat in het oosten. Midden doorheen het plangebied, tussen 
projectgebied Nieuw Zuid en Konijnenwei, ligt een bundel op‐ en afritten van en naar het hoger wegennet. Zij 
sluiten aan op de Leien en de Singel (R10) maar hebben geen directe ontsluiting naar het plangebied. 

De  onmiddellijke  nabijheid  van  de Antwerpse  Ring  R1,  de  Leien  en  de  Singel maakt  dat  in  en  rondom  het 
plangebied een grote verkeersdruk heerst. Vandaag zijn de Kennedytunnel en de zuidelijke Antwerpse ringweg 
R1 verzadigd in ochtend‐ en avondspits. De filevorming daar slaat terug op het lager wegennet. Ook wie de stad 
via de Amerikalei in‐ of uitrijdt, wordt regelmatig met een congestieprobleem geconfronteerd. 

De wegenhiërarchie kent op sommige punten een onduidelijke categorisering.8 Zo gaat men vanaf de R1 haast 
naadloos  over  in  de  Leien,  zonder  enige  tussenschakel  en  zonder  aangeven  dat men  het  stedelijk  gebied 
betreedt.  De  Bolivartunnel  die  onder  het  Justitiepaleis  doorgaat,  maakt  deze  overgang  nog  abrupter. 
Omgekeerd waant men zich, komende van de Leien, al op de snelweg eens men de Bolivartunnel induikt. 
 

                                                 
6 Opgemaakt door de Dienst Stadsontwikkeling, Stad Antwerpen. 
7 Voor meer uitgebreide informatie en kaartmateriaal hieromtrent, wordt verwezen naar bijlage 06. Technum‐Tractebel Engineering, i.o.v. 
Stad Antwerpen, Ecologische Studie Groene Singel. Literatuurstudie – Landschappelijke waardebepaling, 2009, pp. 62‐69. 
8 Tekst en beeld m.b.t. het bestaand functioneren van het snelwegknooppunt en de verspreide op‐ en afritten werden grotendeels geput 
uit een gebiedsgerichte analyse van de omgeving ‘Knoop Zuid’ van de R1, opgemaakt door TV SAM en BAM nv, mei 2010. 
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(fig. straatnamen) 

Niettegenstaande het snelwegknooppunt voor een goede bereikbaarheid van de zuidrand van de stad zorgt, is 
deze verkeersknoop zelf onoverzichtelijk en een ruimtelijk kluwen. Het is een uitgesmeerde knoop met vele op‐ 
en  afritten  –  en  daardoor  in  de  volksmond  ook  beter  gekend  als  ‘spaghettiknoop’. De  op‐  en  afritten  zijn 
rijkelijk  verspreid  rondom  de  knoop.  Ze  versnipperen  niet  enkel  de  groene  aanliggende  ruimte,  ook  de 
leesbaarheid verslechtert en het verkeer wordt  letterlijk rondom de knoop geleid. Er zijn opritten ter hoogte 
van  de  Leien,  ter  hoogte  van  de  Generaal  Armstrongweg  en  meerdere  ter  hoogte  van  de  Kolonel 
Silvertopstraat.  Er  zijn  afritten  ter  hoogte  van  de  Leien,  de  Singel  en meerdere  ter  hoogte  van  de  Kolonel 
Silvertopstraat. 

   

(fig. bestaand functioneren van het snelwegknooppunt)           (fig. verspreide op‐ en afritten rond de knoop) 
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Toch  is niet elke richting even goed ontsloten, waardoor  lokale wegen (Bolivarplaats, Kolonel Silvertopstraat, 
Singel) belast worden met rondrijdend verkeer dat telkens moet kruisen met het openbaar vervoer. 
Zo wordt bijvoorbeeld het verkeer dat van de A12 of de Kennedytunnel komt  langs de Bolivartunnel richting 
centrum  gestuurd. Waar  het  verkeer  dat  van  de  R1  (richting  Breda)  komt  naar  de  Singel wordt  gestuurd, 
waarna het langs de Bolivarplaats en via de ventweg van de Amerikalei zijn weg moet vinden richting Leien. Dit 
gedeelte van de Singel heeft geen enkele rechtstreeks erftoegang en doet dienst als verbindingsweg – hetgeen 
enkel  gerechtvaardigd wordt door de  aanwezigheid  van de  afrit. Dit hypothekeert het  functioneren  van de 
huidige Singel als lokale weg. 
Ook  draineert  de  afrit  op  de  Singel,  samen met  de  oprit  ter  hoogte  van  de Generaal  Armstrongweg,  veel 
bovenlokaal  verkeer  richting  Scheldekaaien  welke  hierdoor  een  makkelijke  noordzuidverbinding  vormen 
parallel  aan  de  Leien. Dit  legt  een  hypotheek  op  de  verdere  ontwikkeling  van  een  autoluw  kaaiengedeelte 
tussen Scheldestraat en Sint‐Pietersvliet. 

Kortom,  de  verspreide  op‐  en  afritten  en  het  gebrek  aan  een  duidelijke  categorisering,  zorgen  voor  een 
verslechtering van de verkeersleefbaarheid rondom de spaghettiknoop en in de nabije omgeving. 

 Via het water 
Langs de kaaimuren is het plangebied ontsloten via het water. Op dit moment maakt het bedrijf Mexiconatie, 
gelegen  in de  strook  tussen de  Ledeganckkaai en de Schelde, voor  zijn bedrijfsactiviteiten gebruik van deze 
transportmodus. 

 Via het openbaar vervoer 
trein_Het treinstation Antwerpen Zuid, gesitueerd bij de Kolonel Silvertopstraat, zorgt voor de ontsluiting van 
het  plangebied  per  trein.  Gelegen  langs  het  ringspoor  rond  de  kernstad  biedt  dit  IC‐station  aansluiting  in 
zuidelijke richting op spoorlijn 52 Antwerpen Centraal‐Boom‐Puurs, en in westelijke richting op de spoorlijn 59 
die via een tunnel onder de Schelde naar Gent spoort. Via het ringspoor zijn de andere Antwerpse IC‐stations 
(Centraal  en  Berchem),  vanwaar  treinverbindingen  naar  vele  (nationale  en  internationale)  bestemmingen, 
makkelijk bereikbaar. 

Momenteel is echter vanuit het plangebied het station niet optimaal bereikbaar voor de zachte weggebruiker. 
Dit door de onoverzichtelijke en vaak drukke verkeerssituatie  ter hoogte van de Kolonel Silvertopstraat, die 
moet  worden  overgestoken  om  het  station  te  bereiken,  en  door  het  op‐  en  afrittencomplex  tussen  het 
projectgebied Nieuw Zuid en de site Konijnenwei. 

tram  en  bus_De  Bolivarplaats  vormt  vandaag  een  belangrijk  eind‐/knooppunt  voor  de  tramlijnen  8  en  12. 
Daarnaast vormt de Kolonel Silvertopstraat een belangrijke as van openbaar vervoer, met een knooppunt voor 
tram en bus ter hoogte van het treinstation Antwerpen Zuid. Verder is ook traminfrastructuur aanwezig in de 
Emiel  Banningstraat  en  Brederodestraat  en  op  de  tram(bus)banen  van  de  Kolonel  Silvertopstraat,  Sint‐
Bernardsesteenweg en Leien. 

  (fig. huidige trein‐, tram‐ en buslijnen) 
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 Langzaam verkeer 
Het langzaam verkeer kan enkel gebruik maken van de wegen rondom het plangebied. De spaghettiknoop zelf 
is volledig voorbehouden voor gemotoriseerd verkeer. Stappers en trappers kunnen geen kortere verbindingen 
gebruiken dwars door de knoop heen. Zij worden om de knoop heen geleid  langs drukke verkeerswegen als 
Ledeganckkaai, Singel, Kolonel Silvertopstraat en Generaal Armstrongweg.  

Het plangebied wordt aan de randen wel geflankeerd door zowel  lokale als bovenlokale  fietspaden  (fietspad 
Scheldekaaien,  fietspad  Singel en Ringfietspad). Voor het  lokaal  fietsverkeer  tussen de  zuidelijke  stadsdelen 
(Hoboken‐Kiel en Wilrijk) en het stadscentrum vormt de grootschalige infrastructuurknoop echter een moeilijk 
te overbruggen barrière. 

 

(fig. fietspaden) 

03_01 .6  Functionele context 
De twee naast het plangebied gelegen wijken – Zuid en Brederode – zijn ietwat verschillend van aard. 
Het Zuid vormt vandaag een attractieve buurt waar de woonfunctie wordt aangevuld met een rijk aanbod aan 
cultuur, horeca, speciaalzaken en kantoren. Een grote homogeniteit van bebouwing versterkt de monumentale 
plattegrond. De Zuiderdokken worden omringd door magazijnen, pakhuizen en andere gebouwen waarvan de 
oorspronkelijke functie gerelateerd was aan de havenactiviteiten. Bij de heropleving van de wijk vanaf de jaren 
tachtig, mede op gang gebracht door de komst van een aantal culturele  instellingen zoals het M HKA en het 
Fotografiemuseum, kregen deze gebouwen praktisch allemaal een nieuwe bestemming. De detailhandel in de 
wijk Zuid bestaat voornamelijk uit horeca, met een concentratie aan de Vlaamse en Waalse Kaai en Leopold De 
Waelplaats. 

De wijk Brederode  is functioneel ook divers van aard, maar bevat aanzienlijk minder van deze grote culturele 
instellingen. Wel zijn er een aantal grootschalige kantoren of onderwijsinstellingen gesitueerd, zoals de Karel 
de Grote Hogeschool‐campus Brusselstraat, het Provinciaal Instituut PIVA met horecaopleiding in secundair‐ en 
volwassenenonderwijs, en gebouw den Bell waar de werknemers van de stad zijn gehuisvest. De detailhandel 
in  de  wijk  Brederode  bestaat  voornamelijk  uit  eerder  kleinschalige  winkelvoorzieningen  (superettes, 
buurtwinkels,  diensten  als  apotheek,  kapper,  etc.),  met  concentraties  rond  de  Brederodestraat  en 
Anselmostraat. 

In het kader van de opmaak van deze projectdefinitie werden d.m.v. een GIS‐analyse voor de wijken Zuid en 
Brederode de tekorten qua bebouwde en open ruimte voorzieningen in beeld gebracht.9 

                                                 
9 Zie bijlage 03, AG Stadsplanning Antwerpen, Functioneel onderzoek lokale bebouwde en open ruimte voorzieningen Nieuw Zuid, februari 
2011. 
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Qua  open  ruimte  zijn  er  tekortzones  en  draagkrachttekorten wat  betreft  formeel  groen,  speelterreinen  en 
buurtsportterreinen. Naar draagkracht van deze laatste twee voorzieningen bevinden de grootste tekorten zich 
in de wijk Brederode. 
Qua bebouwde voorzieningen situeert zich in de wijk Brederode naar draagkracht een tekort qua basisscholen 
en groepskinderopvang. Er zijn geen tekortzones of tekorten naar draagkracht voor secundaire scholen (eerste 
graad). 
Op  het  hoger  niveau  van  het  stadsdeel  bestaan  tekortzones  en/of  draagkrachttekorten  voor  wat  betreft 
sporthallen,  bibliotheken,  deeltijds  kunstonderwijs  beeldende  kunst  lagere  graad,  jeugddiensten/‐centra  en 
dienstencentra. 

03_01 .7  Socio‐culturele context 
De wijken10 Zuid en Brederode kennen resp. 8.393 en 12.311  inwoners (2011). De bevolkingsdichtheid van de 
wijk Zuid bedroeg in 2010 8.534 pers/km² en deze van de wijk Brederode 11.481 pers/km². Daarmee kennen zij 
een bevolkingsdichtheid die vergelijkbaar  is met de meeste andere Antwerpse wijken binnen de Ring  (m.u.v. 
het noorden van de binnenstad). 
Wat de  leeftijdsamenstelling betreft kent de wijk Brederode een hoger aandeel 0 t/m 11‐jarigen, 12 t/m 17‐
jarigen en +65‐jarigen dan de wijk Zuid (13,9 t.o.v. 10,0% voor 0‐11, 5,3 t.o.v. 3,6% voor 12‐17, en 14,8 t.o.v. 
11,5% voor +65).  In de categorie 25 t/m 39‐jarigen en 40 t/m 64‐jarigen  is het omgekeerd  (30,1 t.o.v. 35,3% 
voor 25‐39, en 27,1 t.o.v. 30,8% voor 40‐64). 
Qua  nationaliteit  valt  op  dat  het  percentage  Turken  in  de  beide  wijken  eerder  aanleunt  bij  dit  van  de 
aangrenzende wijken buiten de Ring (Kiel, Hoboken, etc.) dan bij de meeste andere delen van de binnenstad. 
Ook  merkbaar  voor  de  wijk  Zuid  in  vergelijking  met  de  meeste  andere  binnenstadswijken  is  de  hogere 
activiteitsgraad (71% in 2008). 

03_01 .8  Eigendomsstructuur 

De actuele eigendomssituatie in het plangebied is aangegeven op onderstaande kaart. 
Voor  onderhavige  opdracht  wordt  het  plangebied  nadrukkelijk  opgevat  als  één  geheel  en  dient  bij  de 
uitwerking van het ontwerp geen rekening te worden gehouden met de huidige eigendomsgrenzen. 

 

                                                 
10 Gegevens ontleend aan de digitale toepassing ‘Stad Antwerpen in Cijfers’ 
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03_01 .9  Bodem 

 Bodemclassificatie 
Op de Bodemkaart van België werd het plangebied ingedeeld bij de groep van de kunstmatige gronden. Dit zijn 
bodems  waarbij  bodemvormende  kenmerken  ontbreken.  Deze  groep  wordt  verder  onderverdeeld  in 
bebouwde zone (OB), vergraven terreinen (OT), opgehoogde terreinen (ON) en verkeersinfrastructuur (wegen 
en spoorwegen). Het gehele plangebied bevindt zich in bebouwde zone. 
Te consulteren via http://geo‐vlaanderen.agiv.be/geo‐vlaanderen/bodemkaart/# 
Het gebied is in het verleden sterk aan verstoring onderhevig geweest. Het betreft hier bodems waar de grond 
reeds min of meer verdicht  is en/of waar het natuurlijk bodemprofiel door menselijk  ingrepen grondig werd 
verstoord. 

 Bodemkwaliteit en ‐verontreiniging 
Nagenoeg over het gehele  terrein dat vroeger  in gebruik was als  spooremplacement  is een aslaag aanwezig 
met een dikte van 0,5 tot 2 meter. Deze laag werd bij de aanleg van het goederenstation als stabilisatie voor de 
sporen  aangebracht.  Met  deze  aslaag  zijn  verscheidene  verontreinigingen  geassocieerd,  meer  bepaald 
verontreiniging met benzo(a)pyreen en zware metalen. Ook werd in het verleden verontreiniging met minerale 
olie  in de grond en het grondwater vastgesteld. Onder de kolengruislaag vinden we zandige  lagen terug (grof 
tot matig fijn zand). Het betreft hier quartaire en tertiaire zanden (Formatie van Berchem). Op een diepte van 
ca. 20 meter bevinden zich kleiige lagen van de Formatie van Boom. 
Voor de gronden  in eigendom van Ontwikkeling Nieuw Zuid NV werden de nodige saneringswerken voor het 
verwijderen van de kernen en bronnen van een aantal verontreinigingsspotten doorgevoerd en voltooid. 
Op  de  gronden  in  eigendom  van  NV  Herbouville  en  AWV  zijn  tot  op  heden  nog  geen  oriënterende  of 
beschrijvende bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Op het terreingedeelte waar vandaag de Konijnenwei  is gelegen, werd op de grond van NMBS Holding (meer 
specifiek in de oksel tussen Singel en afrit Ring) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd met toetsing aan 
de bodemsaneringsnormen van het Vlarebo bestemmingstype III en IV, dit in het kader van de aanleg van een 
tijdelijke speeltuin. De  resultaten van de 5 handmatige boringen geven aan dat  in de puinhoudende  toplaag 
(zonder aanwezigheid van slakken) enkel overschrijdingen van de streefwaarden voor diverse zware metalen 
en PAK’s zijn vastgesteld. In de onderliggende, lokaal wel slakhoudende laag, kunnen de gehalten aan diverse 
zware metalen  en PAK’s de  richtwaarde overschrijden. De  vastgestelde  gahalten waren  echter niet  van die 
intensiteit  dat  ze  volgens  het  beoordelingskader  van  het  oriënterend  bodemonderzoek  aanleiding  zouden 
geven voor verder bodemonderzoek. De slakhoudende laag dient evenwel geïsoleerd te blijven om contact bij 
bijvoorbeeld  ‘hand‐mond‐gedrag’  te  vermijden.  Dit  isoleren  kan  bijvoorbeeld  door  de  niet  slakhoudende 
toplaag  te behouden of door het  aanbrengen  van  een  leeflaag wanneer de niet  slakhoudende  toplaag  zou 
verwijderd worden bij  inrichtingswerken. Er werd geen grondwateronderzoek verricht op dit  terreingedeelte 
van de Konijnenwei. 

03_01 .10 Ondergrondse leidingen 
In het plangebied lopen een aantal collectoren en leidingen. 
Parallel  met  de  rivier  loopt  onder  de  Scheldekaaien  de  Auqafin‐collector  97142  (gravitaire  leiding  van 
Brouwersvliet tot Kennedytunnel). Ter hoogte van de Van der Sweepstraat bevindt zich een gemengde riolering 
die aansluit op collector 97142, met een overstort naar de Schelde. 
Qua  leidingen  loopt  er  door  het  plangebied  ondermeer  een  afvoerleiding  voor  regenwater  van  de  Ring  en 
wegenis van de spaghettiknoop, een leiding voor het hemelwaterafvoer van het gerechtsgebouw en de Leien, 
en een leiding voor de afvoer van vuilwater. 
Aan  de  Ledeganckkaai,  ter  hoogte  van  de  terreinen  van  de  Federale  Politie  en  AWV,  bevindt  zich  een 
pompstation waarop deze leidingen en de Aquafin‐collector 97142 is aangesloten. Dit pompstation zorgt voor 
het doorsturen van de vuilvracht naar het waterzuiveringsstation Antwerpen‐Zuid, gelegen aan de overzijde 
van de Ring. 
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03_02  Plannings‐ en beleidscontext 

Bij collegebesluit werden in het verleden reeds een aantal randvoorwaarden vastgelegd m.b.t. de toekomstige 
ontwikkeling van het projectgebied Nieuw Zuid. Deze randvoorwaarden zijn als bindend te beschouwen. 

De beleidsplannen met de grootste ruimtelijke en functionele impact op de toekomstige ontwikkeling van het 
plan‐  en  projectgebied  zijn:  (1)  het  strategisch  Ruimtelijk  Structuurplan  Antwerpen,  (2)  het  Masterplan 
Scheldekaaien, (3) Visie Groene Singel, en, (4) Masterplan 2020 Antwerpen. 

Daarnaast  bevatten  nog  tal  van  ander  beleidsplannen  en  onderzoeksresultaten  richtlijnen  en  relevante 
informatie m.b.t. het project‐ en plangebied. 

Allen worden hieronder kort toegelicht, met waar mogelijk verwijzing naar meer  informatie  in bijlagen of via 
digitaal raadpleegbare bronnen. 

03_02 .1  Collegebesluit van 19.05.2009 (jaarnummer 6829) 
Bij  collegebesluit  van  19 mei  2009 werden  door  de  stad  Antwerpen  volgende  randvoorwaarden m.b.t.  de 
toekomstige ontwikkeling van het projectgebied Nieuw Zuid vastgelegd: 

‐ maximale vloer‐terreinindex van 1,37 
‐ verplichte opmaak van een  inrichtingsplan voor het volledige plangebied teneinde de samenhang en 

ontsluitingsmogelijkheden van het hele gebied te kunnen garanderen 
‐ minstens 5ha samenhangende groene ruimte 
‐ duurzame ontwikkeling 
‐ ruimte voorzien voor een mogelijke wijziging aan de verkeersstructuur van de zuidelijke knoop, meer 

specifiek een mogelijk nieuw tracé voor de Nieuwe Singel en een zuidelijke Schedebrug, in kader van 
het Masterplan Mobiliteit en het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 

Het college besliste om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor het projectgebied Nieuw Zuid waarin 
minstens deze randvoorwaarden met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling ervan worden opgenomen. 

03_02 .2  Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s‐RSA) 
Het  strategisch  Ruimtelijk  Structuurplan  Antwerpen  (s‐RSA)  werd  in  2006  goedgekeurd  door  college  en 
gemeenteraad en vormt het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen. 
Het s‐RSA is integraal raadpleegbaar via: http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be/ 

Het  s‐RSA opteert voor een subtiel  ingrijpen op wat Antwerpen eigen  is. Het  tracht met een beperkt aantal 
strategische  acties  een  maximaal  stimulerend  effect  te  hebben  op  de  plek  en  zijn  omgeving.  Daartoe 
formuleert het een generiek en een gebiedsgericht actief beleid. Deze zijn complementair en kunnen niet  los 
van elkaar worden bekeken. 

Het generiek beleid beoogt de opmaak van een algemeen  referentiekader dat van  toepassing  is op heel de 
stad. Het tracht zeven beelden uit het collectief geheugen te versterken: Antwerpen als Waterstad / Ecostad / 
Havenstad / Spoorstad / Poreuze stad / Dorpen en Metropool / Megastad. Voor elk van deze beelden wordt 
een visie ontwikkeld die op haar beurt wordt vertaald in maatregelen en acties. 

Het plangebied en zijn verschillende onderdelen zoals Nieuw Zuid, Scheldekaaien of Konijnenwei komen aan 
bod in elk van deze beelden (m.u.v. megastad). 

Het actief beleid  concentreert  zich op  vijf  strategische  ruimten: Harde Ruggengraat  / Zachte Ruggengraat  / 
Groene  Singel  /  Levend  Kanaal  /  Lager  Netwerk  met  Stedelijke  Centra.  Binnen  deze  ruimten  worden 
strategische programma’s geformuleerd, die op hun beurt specifieke projecten omvatten. 

In het actief beleid van het s‐RSA wordt het plangebied op meer dan één manier gecatalogeerd als een gebied 
van strategisch belang voor de hoofdstructuur van de stad. Delen ervan vallen binnen de strategische ruimten 
Harde Ruggengraat, Zachte Ruggengraat en Groene Singel. Het plangebied  is een strategische schakel tussen 
Schelde, Groene Singel en de dichtbebouwde stad. 
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(fig. strategische ruimten, programma’s en projecten in het s‐RSA) 

 Harde Ruggengraat 
De Harde Ruggengraat is het voornaamste structurerende element van de metropolis, de kern van Antwerpen 
als grootstad. Deze  strategische  ruimte  is noordzuid gestructureerd  langsheen de Schelde en kan gemengde 
programma’s op grootstedelijk en  internationaal niveau dragen. Vanuit  ruimtelijk,  functioneel en symbolisch 
oogpunt  is de voornaamste doelstelling  in deze strategische ruimte het herdefiniëren en het bewerkstelligen 
van de relatie tussen de stad en de Schelde, in overeenstemming met het beeld van de Waterstad. 

Zowel het projectgebied Nieuw Zuid als de Kaaien en de zuidelijke Scheldebrug maken deel uit van de Harde 
Ruggengraat. 

De doelstellingen voor het programma Zuid en Nieuw Zuid binnen de Harde Ruggengraat zijn: 
‐ Het creëren van een multifunctionele en aangename woonomgeving, met aandacht voor sociale mix; 

aandacht gaat hierbij o.a. naar het nastreven van een voldoende ondersteunend voorzieningenniveau 
en voldoende groen en open ruimte op wijkniveau. 

‐ Het herstructureren van de Gedempte Zuiderdokken als een kwalitatieve verblijfs‐ en recreatieruimte 
en link met het Nieuw Zuid. 

‐ Het  stroomlijnen  van  een  inrichtingsplan  voor  het  Nieuw  Zuid  dat  dit  stadsdeel  functioneel  en 
morfologisch  aanhecht  als  volwaardig  stadsdeel  aan  het  bestaande  Zuid;  belangrijk  aandachtspunt 
hierin vormt de gebiedsontsluiting op wijk‐ en stadsniveau. 

‐ Het versterken van de band tussen Zuid en Nieuw Zuid met de Schelde; het kwalitatief afwerken van 
de bebouwingsfaçade aan de Kaaien met het voormalige Zuidstation als historische baken. 

‐ Het uitwerken van het Nieuw Zuid als geïntegreerde kantoorlocatie langs de Groene Singel. 
Nb.  Elders  in het  structuurplan werd Nieuw  Zuid  geselecteerd  als  een  kantoorlocatie  van 35.000  à 
70.000m²,  met  deze  oppervlakte  nog  te  verifiëren  aan  het  totaalconcept  van  het  stadsontwerp. 
Immers, wegens de  finaliteit  als  stadsontwikkelingsgebied, waar ook  andere  functies hoofdfuncties 
zijn, dient het kantorenprogramma afgestemd te zijn op de totaalvisie. 

‐ Het onderzoeken van een hoogbouwprogramma ter vervollediging van de skyline aan de Schelderand. 



versie 21/03/2011 

MASTERPLAN NIEUW ZUID_PROJECTDEFINITIE 

MP NZ_PD  25 I 94

‐ Het  integreren van het nieuwe  Justitiepaleis, de kop van de Leien, de Scheldekaaien, Nieuw Zuid en 
Zuid tot een samenhangend poortgebied tot de stad. 

‐ Het relateren van beide wijken met de open ruimten van de Spaghettiknoop en de Konijnenwei zodat 
deze kunnen fungeren als ondersteunende parkstructuur. 

Het  structuurplan  stelt  voor  om  binnen  het  programma  ‘Zuid  en  Nieuw  Zuid’  de  projecten  Gedempte 
Zuiderdokken,  het  nieuw  Justitiepaleis  en  de  ontwikkeling  van  Nieuw  Zuid  op  te  vatten  als  strategische 
projecten. 
Specifiek  voor  het  strategisch  project  Nieuw  Zuid  zet  het  structuurplan  in  op  een  ontwikkeling  van  een 
gemengd stedelijk gebied (wonen, kantoren en ondersteunende functies): “Het project moet een sterke graad 
van verweving  inhouden. Er moet  ruimte geboden worden voor huisvesting, buurtgerichte handelszaken en 
lokale economische activiteiten en diensten. Er dient nieuwe ruimte voorzien te worden voor activiteiten die 
momenteel ontbreken in het zuiden van de Kernstad. Verder wordt het Nieuw Zuid aangeduid als één van de 
kantorenlocaties  langs de Groene Singel. Vanuit zichtlocatiepotentieel kunnen de kantoorontwikkelingen aan 
de randen van de Spaghettiknoop en Groene Singel worden ingeplant. Als tegengewicht van de hoogbouw op 
het  Eilandje  voorziet  het  ruimtelijk  structuurplan  hier  de mogelijkheid  om  hoogbouw  te  voorzien.  Op  die 
manier wordt de skyline van Antwerpen vervolledigd.” 

De doelstellingen voor het programma Kaaien binnen de Harde Ruggengraat zijn: 
‐ Het versterken van het publiek karakter, de samenhang en de continuïteit van de Scheldekaaien. 
‐ De inrichting van de Scheldekaaien als een duidelijk herkenbare landschappelijke entiteit in een dens 

stedelijk weefsel. 
‐ Het versterken van de  cultuurhistorische betekenis en van de beeldkwaliteit van de Scheldekaaien, 

met aandacht voor onder meer de schaal van de open ruimte, de zichten, de architecturale kwaliteiten 
van de loodsen en een aantal solitaire elementen. 

‐ Minimaliseren van de barrièrewerking van de nieuwe waterkering. 
‐ De uitbouw van optimale ruimtelijke relaties tussen de aangrenzende stadsdelen, de Scheldekaaien en 

de stroom. Daartoe moeten de verkeersinfrastructuren en de waterkering zodanig worden uitgewerkt 
dat de barrièrewerking minimaal is. 

‐ Het beschermen van de waardevolle gebouwen op en  langs de Scheldekaaien en het uitwerken van 
een actief beleid voor het vastleggen van een geschikte functie. 

‐ Een aangepaste inplanting, programmatorische invulling en architectonische uitwerking van eventuele 
bijkomende collectieve bebouwing opdat het publiek karakter en de samenhang van de Scheldekaaien 
niet  in het gedrang komen. Nieuwe gebouwen mogen geen afbreuk doen aan het publieke en open 
karakter van de Kaaien. 

‐ Het  uitwerken  van  de  nodige  functies  die  de  bovenlokale  rol  van  de  Scheldekaaien  ondersteunen 
(recreatie, grootstedelijke voorzieningen, toeristische faciliteiten, enz.). 

Een ander strategisch project, geïntegreerd in en conceptueel gelinkt aan de Harde Ruggengraat, gaat over de 
nieuwe  brug  over  de  Schelde:  de  zuidelijke  Scheldebrug.  In  de  eerste  plaats  is  de  voorgestelde  brug  een 
stedenbouwkundige ambitie.  In tweede orde vervolledigt ze functioneel het  lager netwerk. Ze wordt opgevat 
als een nieuwe  stedelijke boulevard die de  rivier en de parken op Linkeroever kruist. Regionaal  sluikverkeer 
moet er geweerd worden. De nieuwe brug heeft als doel een  fysieke en  functionele  link met Linkeroever  te 
realiseren. De zuidelijke Scheldebrug  is  in die zin een denkbeeldig verlengstuk van de Kaaien, dit wil zeggen: 
onderdeel van een ruimte waarvan het belangrijkste kenmerk de verbinding is tussen de stad en de rivier. Haar 
locatie  ligt  vast:  in  het  verlengde  van  de  (nieuwe)  Singel  op  Rechteroever  en  met  aanlanding  t.h.v.  het 
Galgenweel op Linkeroever. 

 Zachte Ruggengraat 
De  Zachte  Ruggengraat  heeft  als  voornaamste  doelstelling  het  creëren  van  een  krachtig  samenhangend 
ecologisch systeem zoals omschreven door het beeld van de Ecostad en Waterstad. Het is een element dat in 
interactie met de harde ruggengraat de hoofdstructuur van de stad zal bepalen. Deze zachte ruggengraat is een 
aaneenschakeling van vijf grote stedelijke parken. Ze verbinden de Schelde met het hinterland van Antwerpen 
en zijn onderling verbonden door de groene corridor van de Singel. 

Het gehele plangebied, met uitzondering van de projectgebied Nieuw Zuid, het Justitiepaleis en de Kaaizone, 
valt binnen de strategische ruimte Zachte Ruggengraat, meer specifiek binnen het programma Zuiderpark. 

Het  structuurplan  stelt  hierover:  “Het  Zuiderpark  moet  de  ontwikkeling  van  een  aaneengesloten  park 
garanderen  dat  het  zuidelijke  deel  van  de  stad  en  de  groene  vinger  in  Aartselaar/Edegem  via  de 
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Spaghettiknoop met het centrum van de stad en de Schelde verbindt. (…) Dit park heeft de specifieke taak om 
de natuurlijke structuur te versterken en de bescherming te garanderen. Bovendien omvat het park een groot 
aantal voorzieningen op metropolitane  schaal  (universiteit, Expo, de Singel,  sportfaciliteiten). Het park moet 
een goed uitgerust park worden, waar ruimte is voor de ontwikkeling van culturele activiteiten, mogelijkheden 
voor  wetenschappelijke  en  medische  congressen/  tentoonstellingen  op  niveau  van  de  metropool, 
sportinfrastructuur  voor  het  zuidelijke  deel  van  de  stad  en  voor  nieuwe  woningen  en  kantoren.”  Nieuwe 
gebouwen voor wonen, werken of diensten zijn toegelaten, wel in specifieke zones. 

Binnen  het  programma  Zuiderpark  is  het  strategische  project  de  Spaghettiknoop, waarin  ook  Konijnenwei 
begrepen, geselecteerd. Het s‐RSA ziet op het grote gebied aan de Spaghettiknoop (een aantal delen moeten 
gedowngraded worden)  en  de  lege  ruimte  langs  de  Singel  een  nieuw  stedelijk  park,  gericht  op  informele 
activiteiten. “Dit gebied wordt beschouwd als de kop van het zuidelijk park. Het is het uiteinde van dit park dat 
de  Schelde  bereikt. De  voornaamste  doelstelling  is  het  reduceren  van  de  infrastructurele  entiteiten  en  het 
creëren van een nieuw park, open voor publiek gebruik en in staat om een essentiële bijdrage te leveren in het 
oplossen van de behoefte aan open ruimte in het zuiden van de Binnenstad. (…) De doorsteekbaarheid van dit 
gebied  is de voornaamste doelstelling. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de  ingesloten  ruimten  in het 
knooppunt  uit  te  rusten  met  enkele  voorzieningen  en  eventueel  zelfs  enkele  nieuwe  gebouwen.  De 
voorgestelde oplossing suggereert om het knooppunt zoveel mogelijk open te houden, door de gebouwen zo 
dicht mogelijk tegen het station en langs de Kolonel Silvertopstraat in te planten. Dit om het stedelijk karakter 
van dit gebied te versterken via een hogere dichtheid.” 

 Groene Singel 
De basisdoelstelling van de strategische programma’s voor de Groene Singel  is om deze strategische ruimte, 
die er vandaag onderbenut, gefragmenteerd en marginaal bijligt, tot een nieuwe centraliteit voor de stad om te 
vormen. Een hoogwaardige stedelijke ruimte, open, groen, en in staat om te werken als een verbinding tussen 
binnen‐  en buitenstad, binnen  een  corridor die het  systeem  van de  vijf parken  van de  Zachte Ruggengraat 
verbindt. De mobiliteit moet er naar een lager schaalniveau worden gebracht en een belangrijke kwestie is de 
realisatie van een nieuwe tramijn  langsheen het traject van de Groene Singel. Enkel  in een beperkt aantal en 
specifieke gebieden kan gebouwd worden. Wat het structuurplan benadrukt is nog steeds de idee van de singel 
als  een  plaats  om  te  wonen;  hier  moeten  kantoren  deel  uitmaken  van  een  globaal  programma  voor 
multifunctionele stedelijke ontwikkeling. 

De omgeving van het station Antwerpen Zuid valt binnen de strategische ruimte Groene Singel, meer specifiek 
binnen het programma Singel Zuid.  

Met  betrekking  tot  programma  Singel  Zuid  stelt  het  structuurplan  dat  dit  gebied  één  van  de  meest 
problematische  is, omdat het een complexe en brede  infrastructurele strook doorkruist die beide zijden van 
elkaar scheidt. De open  ruimte wordt door deze sterke scheiding gemarginaliseerd. De  transformatie van de 
spaghettiknoop (zie Zachte Ruggengraat), samen met de heraanleg van de gebieden naast het station, heeft als 
doelstelling: 

‐ Het versterken van het stedelijk karakter van de Singel, door het introduceren van nieuwe functies en 
nieuwe bebouwde delen om bepaalde plekken te verrijken. 

‐ Het aanbieden van publieke functies om het gebied meer toegankelijkheid te geven. 
‐ Het oplossen  van  enkele problemen  van  toegankelijkheid  en  verkeer, waarbij de  rol  van openbaar 

vervoer benadrukt wordt. 

Voor het strategisch project omgeving Zuidstation stelt het structuurplan voor: 
‐ Het  station  te  vernieuwen  door  de  realisatie  van  nieuwe  volumes,  om  verschillende  functies  te 

huisvesten, waaronder kantoren. 
Nb.  Elders  in  het  structuurplan werd  Zuidstation  geselecteerd  als  een  kantoorlocatie  van  25.000  à 
50.000m²,  met  deze  oppervlakte  nog  te  verifiëren  aan  het  totaalconcept  van  het  stadsontwerp. 
Immers, de bereikbaarheid via de Ring en bijhorende op‐ en afrit dient bekeken te worden, samen met 
de aanleg van de nieuwe Singel en de inrichting van het Singelpark. Gelet op de ligging bij Nieuw Zuid 
dient  de  kantoorlocatie  Zuidstation  aan  te  sluiten  bij  het  stadsontwikkelingsproject Nieuw  Zuid  en 
dient het kantorenprogramma gespreid te worden over beide sites. 

‐ Parkeerruimten in te richten 
‐ Een  herwaarderingsprogramma  uit  te werken  voor  de  publieke  ruimten  om  de  integratie  van  de 

gebieden aan beide  zijden  van de  Singel  te  finaliseren; verharde of groene  ruimten die een  zekere 
mate van flexibiliteit behouden. 
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03_02 .3  Masterplan Scheldekaaien 
De heraanleg van de Scheldekaaien is cruciaal voor het herstellen van de band tussen de stad en de Schelde. In 
2005 beslisten de  stad Antwerpen  en de Vlaamse overheid om  samen  een masterplan  voor dit  ambitieuze 
project op te maken. Bedoeling was te komen tot een globale visie voor de Scheldekaaien op lange termijn die 
samenhang moet bieden  aan  een drieledige opgave:  (1)  realisatie  van  een  verhoogde waterkering  tot  9,25 
mTAW  conform  het  Sigmaplan  van  de  Vlaamse  overheid,  (2)  stabilisatie  van  de  historische  kaaimuur,  (3) 
heraanleg van de publieke ruimte ter verwezenlijking van de ambities uit het s‐RSA. Het masterplan beoogt de 
totale  heraanleg  van  een  gebied  dat  gaat  van  Droogdokkeneiland  tot  Petroleum  Zuid.  In  2010  werd  het 
Masterplan  Scheldekaaien  opgeleverd  door  de  tijdelijke  vereniging  van  het  Portugese  landschapsbureau 
PROAP, het Vlaamse architectuurbureau WIT en de Italiaanse studiebureaus d‐recta en Idroesse.11 
 

 
(fig. Masterplan Scheldekaaien, syntheseplan) 

Het Masterplan Scheldekaaien  is opgebouwd uit vier delen met een afnemende mate van bepaaldheid.  In de 
eerste  twee  hoofdstukken  wordt  het  ambitieniveau  voor  de  volledige  kaailengte  van  ca.  6,8  kilometer 
uiteengezet  (deel  1:  ontwerphouding),  alsook  de  onderhandelde  ruimtelijke  beslissingen  die  deze  ambitie 
implementeren  (deel  2:  krijtlijnen)  –  vervat  in  zes  thematische  lagen:  actieve  haven,  historisch  erfgoed  en 
archeologie, waterkering, mobiliteit, publieke ruimte en beeldkwaliteit, kaaiprogramma’s. 
In de volgende twee hoofdstukken wordt de volledige kaailengte opgedeeld in zeven deelzones: Droogdokken, 
Kattendijksluis en Rijnkaai, Bonapartedok en Loodswezen, Schipperskwartier en Centrum, Sint‐Andries en Zuid, 
Nieuw  Zuid,  en  Petroleum  Zuid.  Per  deelzone  zet  een  elementaire  typologische  karakterisering,  met 
geïntegreerde typesecties en beeldkwaliteit het kader uit voor een samenhangend ontwerp (deel 3:sektoriële 
typologische  verkenning/karakterisering).  Tenslotte  worden  mogelijke  projecten  binnen  deze  deelzones 
ontwerpmatig  afgetast  en  geïllustreerd  (deel  4:  ontwerpend  onderzoek).  De  appendix  operationeel  kader 
tenslotte geeft aan binnen welke randvoorwaarden mogelijke deelprojecten kunnen worden ontwikkeld. 

De deelzone Nieuw  Zuid  (gaande  van  Schelde  tot en met  Ledeganckkaai, en  van Namenstraat  tot Generaal 
Armstrongweg)  uit  het  Masterplan  Scheldekaaien  valt  binnen  het  plangebied  van  onderhavige  opdracht 
Masterplan Nieuw Zuid. Ook voor deze kaaizone formuleert het Masterplan Scheldekaaien richtlijnen.  

waterkering  Sinds  1978  scheidt  een  betonnen  waterkeringsmuur  de  stad  van  haar  rivier.  Volgens  het 
geactualiseerde Sigmaplan moet deze nog 90cm worden verhoogd, wat een muur van 2,25m hoog boven de 
huidige  ‘blauwe  steen’  zou  betekenen  die  alle  zichten  op  de  rivier  verhindert  en  de  kaaien  ontoegankelijk 
maakt. Het Masterplan Scheldekaaien gaat op zoek naar oplossingen die de bescherming tegen overstroming 
verzekeren maar ook een kwalitatieve invulling geven aan het openbaar domein. 
Voor de kaaizone Nieuw Zuid geeft de typesnede aan dat aan het water steeds een vlakke aanmeerstrook van 
10m  breed  in  acht moet worden  genomen.  Door  vervolgens  vanaf  daar  het  kaaivlak  op  te  hogen  tot  het 
geactualiseerd  Sigmapeil  van  9,25  mTAW  ontstaat  een  grote  open  ruimte  die  altijd  beschermd  is  tegen 
overstromingen en kan aansluiten bij de nieuwe ontwikkeling  in het projectgebied Nieuw Zuid. Door middel 
van een luie helling vanuit de stad richting Schelde schuift de stad letterlijk en figuurlijk over de kaaien. Weinig 
of niets verhindert immers een ophoging van het kaaivlak en zelfs van gedeelten van de kaaiweg. Het kaaivlak 
wordt een stedelijk balkon op de Schelde, en Nieuw Zuid krijgt een directe relatie met de rivier. 

                                                 
11 Proap, WIT, d‐recta, Idroesse, Masterplan Scheldekaaien, in opdracht van de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV, maart 
2010. Zie bijlage 01, of www.onzekaaien.be 
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mobiliteit    De  Scheldekaaien  vormen  vandaag  een  belangrijke  noord‐zuidverbinding  voor  doorgaand 
verkeer.  Het  Masterplan  Scheldekaaien  stelt  dat  maatregelen  moeten  worden  genomen  om  de 
verkeersintensiteit op de Scheldekaaien sterk te verminderen teneinde de oversteekbaarheid voor voetgangers 
te verbeteren en de relatie tussen de binnenstad en de Schelde te versterken. Voor het verminderen van de 
verkeersintensiteit  wordt  uitgegaan  van  drie  principes:  (1)  het  voorzien  van  stadsrandparkings  buiten  de 
binnenstad, gekoppeld aan kwalitatief openbaar vervoer  tot  in de binnenstad,  (2) het weren van doorgaand 
verkeer  op  de  kaaien  door  het  logischer maken  van  andere  routes  om  zich  noordzuid  te  begeven,  (3)  het 
voorzien van stadsparkings op de lus Leien/Kaaien voor het verkeer dat in het centrum een bestemming heeft. 
In  die  optiek  is  het  voor  de  opmaak  van  het  Masterplan  Nieuw  Zuid  belangrijk  te  weten  dat  een 
stadsrandparking wordt voorzien ter hoogte van het voetbalstadion op de kop van de zone Petroleum Zuid, en 
een ondergrondse  stadsparking op de overgang  tussen de kaaizones Sint‐Andries en Zuid  (ca. 1000 wagens, 
met  in‐ en uitgangen net ten zuiden van de Scheldestraat). Nieuwe tramlijnen moeten de parkings verbinden 
met de binnenstad. 
Specifiek voor de kaaizone ter hoogte van Nieuw Zuid stelt het Masterplan Scheldekaaien een ontrafeling van 
de mobiliteitsbundel voor, dit om de kaaistrip optimaal te verbinden met de achterliggende ontwikkelingszone 
en de barrièrewerking tussen stad en water te beperken. Het regionaal fietspad, dat over de hele lengte van de 
Scheldekaaien loopt, kan hier de kaairand opzoeken voor een meer directe relatie met het water. Ook voor de 
kaaitram wordt dit als optie naar voor geschoven, op voorwaarde dat dit geen nadelige effecten heeft op de 
stabiliteit van de keermuur en de waterkering. 
In  een  alternatief  ontwerpscenario  werd  door  het  ontwerpteam  geanticipeerd  op  de  inplanting  van  het 
voetbalstadion en watergebonden  logistieke zone op Petroleum Zuid. De  ligging van de Ledeganckkaai werd 
bevraagd. Deze  zou meer  landinwaarts gelokaliseerd kunnen worden om beter aan  te  sluiten op de groene 
corridor op Petroleum Zuid. Het  lineair park kan dan gaandeweg breder en meer onderdeel van Nieuw Zuid 
worden. De verplaatste Ledeganckkaai zou dan een stedelijke as doorheen Nieuw Zuid worden en de nieuwe 
ontwikkelingen daar meer  kunnen  sturen. Het park op de  kaaizone en de achterliggende bebouwing  in het 
projectgebied Nieuw Zuid kunnen zo een grotere graad van verweving krijgen. 
 

(fig. typesnede voor de kaaizone ter hoogte van Nieuw Zuid) 

publieke ruimte en beeldkwaliteit    De  smalle  10m  brede  kaaistrip  die  overblijft  vóór  de  waterkering  is 
volledig  verhard  en wordt  als het ware  een uitloper  van het  terrain  vague  in de  aangrenzende  zones  Sint‐
Andries en Zuid. Het wordt een  intieme ruimte om  terug dichter bij het water  te komen. Toegang vanaf het 
verhoogde park gebeurt via occasionele arduinen trappen of hellingen.  
De stedelijke ruimte tussen stad en kade achter de waterkering is essentieel verschillend, want beveiligd tegen 
overstroming.  In  de  niet‐overstroomde  publieke  ruimte  krijgt  stedelijk  groen  terug  een  belangrijke  rol. Het 
Masterplan Scheldekaaien stelt voor de groene strip die smal werd aangezet in Sint‐Andries en Zuid geleidelijk 
te laten verbreden om ter hoogte van Nieuw Zuid uit te waaieren en echt uit te groeien tot een royaal stedelijk 
lineair park  langsheen het water. Naar het zuiden  toe verzekert dit  lineair park de aansluiting op de Groene 
Singel en de Hobokense Polder. 

kaaiprogramma    De  stadsontwikkeling  in  het  projectgebied  Nieuw  Zuid  kan  volgens  het  Masterplan 
Scheldekaaien  gedeeltelijk worden uitgebreid  op de  kaaizone  aangezien  deze  droog  blijft. Het  parkkarakter 
moet er evenwel blijven overwegen, daarom wordt een maximale bouwenveloppe vooropgesteld. Bebouwing 
is ook slechts mogelijk indien afgestemd op de ontwikkeling van het projectgebied Nieuw Zuid. De bebouwing 
op de  kaaien moet een meerwaarde  vormen  voor Nieuw  Zuid en mag de  Scheldezichten  vanuit de nieuwe 
stadswijk niet verstoren. Private invullingen op de kaaien zijn niet uitgesloten maar lijken ook niet aangewezen.  
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 (fig. perspectiefbeeld kaaizone Nieuw Zuid) 

03_02 .4  Visie Groene Singel 
Het gehele plangebied, uitgezonderd de kaaizone, is gelegen binnen de strategische ruimte Groene Singel. 
Het verhaal van de Groene Singel speelt zich af  in de  ruimte  tussen de 19de‐eeuwse binnenstad en de 20ste‐
eeuwse  buitenstad.12  De  contour  van  de  figuur  van  de Groene  Singel  is  terug  te  brengen  tot  de  vroegere 
Brialmontomwalling  die  in  de  jaren  ’60  werd  afgebroken  om  plaats  te  maken  voor  de  Ring.  Specifieke 
karakteristieken  van  de  Antwerpse  Ringzone  zijn  de  grotendeels  verdiepte  ligging  van  de  internationale 
snelweg,  de  aanwezigheid  van  de  Singel  als  parallelweg  aan  de  kant  van  de  binnenstad  en  de  royale 
landschappelijke  inbedding  van  de  Ring.  Paradoxaal  genoeg  is  de  Ringruimte  hierdoor  naast  een  bron  van 
vervuiling ook één van de belangrijkste ecologische netwerken van de stad. Het betreft een 13 kilometer lange, 
200  à  500 meter  brede  ruimte  die  625ha  open  ruimte  herbergt waarvan  150ha  ‘onbestemde’  restruimte. 
155.000 Antwerpenaren wonen op loopafstand van deze infrastructuurruimte. 

Hoewel de Groene Singel in oorsprong een mobiliteitsproject was en onderdeel van het Masterplan Mobiliteit 
Antwerpen  van  de  Vlaamse  Overheid,  kwam  er  met  de  goedkeuring  van  het  strategisch  Ruimtelijk 
Structuurplan Antwerpen in 2006 een opvallende verdieping en verbreding van het concept Groene Singel. De 
Groene Singel wordt niet  langer gedefinieerd als een optelsom van verkeerstromen, maar als één van de vijf 
strategische  ruimten  die  een  sleutelrol  te  vervullen  hebben  in  de  ontwikkeling  van  de  stad.  Het  s‐RSA 
combineert een open en groene ambitie voor de Groene Singel – een nieuwe centraliteit en verbinding tussen 
vijf parken rond de binnenstad –  met bouwprogramma’s op top‐ en kantoorlocaties en nieuwe woongebieden. 

Om  de  verschillende  ambities  en  ruimteclaims  (groen,  kantoren, …)  te  integreren  in  één  kwalitatief  geheel 
werd een visie voor de Groene Singel opgemaakt door de stad Antwerpen.13 Deze visie markeert de afronding 
van  de  interne  visievorming  van  de  stad  over  de  ontwikkeling  van  deze  ruimte.  Het  is  geen  masterplan 
aangezien er nog heel wat open vragen resten die pas kunnen worden ingevuld met de verdere uitwerking van 
de mobiliteitsprojecten voor de Antwerpse Ring en Singel. Wel bevat het 11 concepten die, in afwachting van 
een masterplan, de stad een kader en richting leveren om lopende en geplande ontwikkelingen in deze ruimte 
te kunnen sturen. Een aantal concepten hebben te maken met infrastructuur (2 t/m 4), andere zijn gerelateerd 
aan  landschap  (5  t/m 8) of bebouwing  (9  t/m 11). Sommigen bewerkstelligen de eenheid  in de  strategische 
ruimte in de langsrichting, andere zoeken naar verbinding in de dwarsrichting. 

de Groene Rivier   Het  basisconcept  is  dat  van  de  Groene  Rivier,  een  herkenbare  figuur  in  de  stad 
waarbinnen op een andere manier wordt omgegaan met  infrastructuur,  landschap en bebouwing dan  in de 
binnen‐  en  buitenstad.  Dit  concept  vertrekt  vanuit  de  analyse  dat  deze  ruimte  altijd  een  eigen 
stedenbouwkundige logica heeft gehad, eerst omwille van de Brialmontomwalling, later omwille van de spoor‐ 
en  ringwerken. Ook de nieuwe ontwikkelingen  in het plangebied Nieuw  Zuid moeten  gebeuren binnen een 
ruimtelijke structuur die recht doet aan deze logica en positie van tussenterm tussen binnen‐ en buitenstad. 

                                                 
12 Joeri De Bruyn en Maarten Van Acker (red.), Groene Singel. Geschiedenis van de Antwerpse ringruimte. Plannen I Verhalen I Dromen_ 
1906‐2009, Ludion, Antwerpen, 2009. 
13 Stad Antwerpen, Durven dromen van een Groene Rivier. De visie van de stad op de ontwikkeling van de strategische ruimte Groene 
Singel, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen i.o.v. de stad Antwerpen, Antwerpen, 2009. Zie bijlage 02. 
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multiway‐boulevard    Dit  concept  impliceert  een  visie  op  het  gebruik  van  het  toekomstig 
infrastructuursysteem  waarbij  dit  opnieuw  te  gast  is  in  de  stad,  met  een  structurerende  in  plaats  van 
versnipperende  rol.  In  de  eerste  plaats moet  er meer  duidelijkheid  komen  voor  de  gebruikers. De Nieuwe 
Singel wordt  in het  toekomstig  systeem vooral een  lokale weg  ‐  type wijkverzamelweg die het verkeer met 
herkomst  en/of  bestemming  in  de  achterliggende wijken  zal  verwerken.  Naargelang  de  ligging  binnen  het 
wegennet is het echter onvermijdelijk dat sommige segmenten van de Nieuwe Singel ook een ontsluitende of 
verbindende  functie opnemen, bijvoorbeeld van  radiaal naar op‐ en afrittencomplex. De Nieuw Singel zal er 
hybride  zijn  –  bijvoorbeeld  in  het  plangebied  Nieuw  Zuid  –  maar  verzamelen  blijft  de  hoofdfunctie.  Een 
tangentiële  tramlijn  –  de  Singellijn  –  vormt  een  aanvulling  op  het  bestaande,  centrumgerichte 
openbaarvervoernetwerk. Bovenlokaal verkeer situeert zich in de bedding van de Ring. Aansluitingscomplexen 
worden bij voorkeur vervolledigd en teruggevoerd tot een beperkt, doch voldoende aantal radialen. 
Vervolgens moeten het mobiliteitsprofiel van een programma en het bereikbaarheidsprofiel van een plek op 
elkaar worden afgestemd. Zo worden  lokale programma’s en  functies opgehangen aan de Nieuwe Singel, en 
bovenlokale functies ingeplant op een beperkt aantal top‐ en kantoorlocaties. 

groene en grijze bruggen    In  dit  concept  wordt  meer  helderheid  en  logica  gebracht  in  de  13  radiale 
bruggen die vandaag binnen‐ en buitenstad verbinden. Op de Grijze Bruggen worden de aansluitingscomplexen 
gesitueerd en vindt de uitwisseling plaats  tussen het hoger en  lager wegennet. De overige bruggen worden 
ingezet om de groene snippers in het bermenlandschap te verbinden. Dit kan zonder hun verkeersfunctie op te 
heffen, door de overbodige parkeer‐ en asfaltstroken op deze overgedimensioneerde bruggen op te heffen en 
te  vergroenen. Van  belang  voor  het plangebied Nieuw  Zuid  is  dat de  aangrenzende  Kolonel  Silvertopstraat 
mogelijk kan worden omgevormd tot groene brug na compactering van het spaghettiknooppunt (zie verder). 
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yellow brick road   De volledige  strategische  ruimte Groene Singel wordt  in de dwars‐ en  langsrichting aan 
elkaar gerijgd door een  ladderstructuur voor  langzaam verkeer die naast een functionele ook een recreatieve 
functie  heeft. De  bestaande  fietspaden  (ringfietspad,  singelfietspad  en  radiale  fietsroutes)  die  vandaag nog 
geen aaneengesloten, herkenbaar  fietssysteem  vormen,  zijn de  ideale  vertrekbasis  voor de uitbouw  van dit 
Yellow Brick Road netwerk voor zacht verkeer. 

bermenlandschap    In  de  langsrichting  wordt  de  eenheid  in  de  strategische  ruimte  gecreëerd  in  het 
concept van het Bermenlandschap. De  typische bermenvegetatie en  reliëf worden  zo gemodelleerd dat een 
gunstig effect ontstaat op de geluids‐ en luchtproblemen en een samenhangend informeel landschap dat zich 
onderscheidt van de klassieke parken rond de stad. Maximaal behoud van dit landschap is belangrijk in functie 
van  de  huidige  groentekorten  in  de  stad  en  de  ecologische  rol  die  deze  figuur  vandaag  reeds  speelt  als 
ecologische corridor voor fauna en flora en met verkoelend effect voor het stadsklimaat. Gezien de belangrijke 
tekorten aan lokale publieke voorzieningen in de wijken rondom de Groene Singel wordt het Bermenlandschap 
naast een groene ook een belangrijke publieke functie toebedeeld. De ruimte vormt een ‘publieke bufferzone’ 
die wordt gevrijwaard om het voorzieningenniveau in de stad op peil te houden of brengen voor toekomstige 
generaties. Ook het plangebied Nieuw Zuid heeft als onderdeel van het Groene Singel bermenlandschap een 
taakstelling in het opnemen van aanwezige tekorten qua groen en lokale voorzieningen in de stad. 

waterlandschap    Het vele water dat nu nog wordt afgevoerd in grote ondergrondse rioleringen krijgt in het 
concept  van  het  Waterlandschap  opnieuw  een  plaats  in  het  landschap  als  toegevoegde  waarde  in  het 
Bermenlandschap en ecologische waterbuffer voor de stad. Door dit bufferen van hemelwater kan de  impact 
van bestaande en nieuwe verharde oppervlakten binnen en rond de Groene Singel worden geminimaliseerd. 

parkverbindingen    Ter hoogte van de parken die in de buitenstad zijn gelegen, moet een extra inspanning 
worden geleverd. Het concept van de Parkverbindingen staat voor de uitbreiding van deze parkstructuren en 
de verbinding ervan met de binnenstad in functie van de daar aanwezige groentekorten en de versterking van 
het  ecologisch  netwerk.  Het  Bermen‐  en  Waterlandschap  zullen  mee  ingezet  worden  om  de  nodige 
verbindingen  te maken.  Ter  hoogte  van  het  plangebied Nieuw  Zuid  zal  gezocht moeten worden  naar  een 
gepaste aansluiting van het in het s‐RSA benoemde Scheldepark op de Groene Singelruimte. 

parels in de Groene Rivier    Op strategische plaatsen worden in het Bermenlandschap van de Groene Singel 
wijk‐ en buurtparken ingeplant als kleine oases in het snelweglandschap of Parels in de Groene Rivier. Op basis 
van GIS‐analyse werd ook het plangebied Nieuw Zuid aangeduid als dergelijke strategische plek om bijkomend 
wijk‐ en buurtgroen met speel‐ en sportruimte te realiseren, op  loopafstand van  inwoners die vandaag geen 
wijk‐ of buurtgroen binnen bereik hebben. 

randbebouwing    Dit concept geeft aan dat het versterken van de randen van de Groene Rivier belangrijk is 
voor het beleefbaar en leesbaar maken van de figuur van de Groene Singel. Dit wil niet zeggen dat de wanden 
altijd gesloten moeten  zijn.  Infiltraties  van de Groene Rivier  tot  in het  stedelijk weefsel  zullen de gewenste 
wisselwerking  tussen beiden  vergroten. Waar plaats  is  voor nieuwe ontwikkelingen,  zoals  in het plangebied 
Nieuw Zuid, moet bepaald worden waar de stedenbouwkundige logica van de stad ophoudt en waar deze van 
de Groene Rivier begint. Dit houdt telkens de afweging in van de nood aan uitbreiding van de stad tegenover 
het maximaliseren van de Groene Rivier.  In deze  randbebouwing staat de verweving van wonen, werken en 
lokale, woonondersteunende voorzieningen centraal, met wonen als hoofdbestemming. 

keien in de Groene Rivier    De  in  het  structuurplan  geselecteerde  top‐  en  kantoorlocaties,  zoals 
projectgebied  Nieuw  Zuid  en  omgeving  Zuidstation,  worden  ontwikkeld  als  Keien  in  de  Groene  Rivier: 
compacte  ontwikkelingen  van  functies  met  een  bovenlokale  uitstraling  en/of  verkeersattractie  op  de 
openbaarvervoerknopen en geënt op een parkeersysteem dat bij voorkeur  rechtstreeks wordt ontsloten via 
het bovenlokale wegennet. Op die manier wordt de open ruimte zoveel mogelijk gespaard en de Nieuwe Singel 
en de omliggende wijken gevrijwaard van bovenlokaal verkeer. Aangezien het Zuidstation een IC‐station is dat 
functioneert op niveau van de Vlaamse Ruit, mag hier – in tegenstelling tot elders in de Groene Singelruimte – 
een park & ride worden gerealiseerd. 

bermgebouwen    Er  is  in het Bermenlandschap ook plaats  voor Bermgebouwen, maar enkel puntsgewijs, 
met respect voor het landschap en in functie van een lokaal publiek programma. Ze kunnen tekorten aan lokale 
publieke voorzieningen opvangen en als katalysator dienen om het Bermenlandschap op te  laden en nieuwe 
ontmoetingen  tussen binnen‐ en buitenstad  te  stimuleren. De visuele  impact van deze bermgebouwen mag 
echter niet overheersen op de perceptie van de Groene Rivier. 
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03_02 .5  Masterplan 2020 Antwerpen 
Het Masterplan 2020 Antwerpen (2010)14 van de Vlaamse overheid bouwt verder op de initiële doelstellingen 
van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen (2000). Dit laatste werd opgesteld door het Vlaams Gewest met als 
doelstellingen:  (1)  het  garanderen  van  de  bereikbaarheid  van  stad  en  haven,  (2)  het  verhogen  van  de 
verkeersveiligheid, (3) het herstellen van de leefbaarheid. 

De Antwerpse regio heeft een bijzonder complex mobiliteitssysteem met concurrerende polen als de stad, de 
rand, de haven en doorgaand  verkeer. De  structurele  files  zijn  ten opzichte  van 1998,  toen het Masterplan 
Mobiliteit Antwerpen werd opgesteld, nog  verder  toegenomen. De  realisatie  van het Masterplan Mobiliteit 
Antwerpen  is een belangrijke stap om de huidige verkeersproblemen op  te  lossen maar volstaat niet om de 
congestiegevoeligheid van het hoofdwegennet  in de Antwerpse regio weg te nemen. Bovendien zijn sinds de 
opmaak  van  het  Masterplan  Mobiliteit  nieuwe  knelpunten,  ook  op  vlak  van  veiligheid  en  regelgeving, 
opgedoken.  Gekaderd  binnen  de  langetermijnvisie  van  het  toekomstplan  Vlaanderen  in  Actie  (VIA)  dat 
Vlaanderen  als  slimme  draaischijf  van  Europa  formuleert,  volgde  aldus  de  noodzaak  om  het  Masterplan 
Mobiliteit Antwerpen te actualiseren en op te waarderen tot het Masterplan 2020.  

Er werd beslist het Masterplan Mobiliteit Antwerpen aan te vullen met nieuwe prioritaire projecten. Het is een 
geïntegreerd en samenhangend geheel van werken waarbinnen alle vervoersmogelijkheden aan bod komen. 
Daarbinnen  is een belangrijk project om de congestie op de Ring op  te  lossen, het sluiten van de Ring  langs 
noordzijde via een nieuwe derde Scheldekruising.  

Het  overzicht  van  bijkomende  projecten  uit  het  Masterplan  2020  dat  de  heraanleg  van  bestaande 
weginfrastructuur betreffen, houdt ook de heraanleg  van de  knoop  Zuid  van de R1  (de  spaghettiknoop)  in. 
Nieuwe  ontwikkelingen  op  vlak  van  veiligheid,  regelgeving  en  ontwikkelingsprojecten  noodzaken  deze 
heraanleg. Zo is het van belang dat de onveilige situatie in de nabijheid van de Kennedytunnel wordt opgelost 
en  dat  de  de  EU‐tunnelrichtlijn,  de  zogeheten  ‘10‐secondenregel’,  in  acht  worden  genomen  bij  de 
weefbewegingen aan de ingang van de Kennedytunnel, wat aanpassingen aan de spaghettiknoop vereist. Ook 
zullen  de  toekomstige  stedelijke  ontwikkelingen  in  het  zuiden  van  de  stad,  zoals  de  bouw  van  het 
voetbalstadion, de ontwikkeling van het bedrijventerrein Petroleum Zuid en de uitbouw van Nieuw Zuid allen 
verkeer genereren dat moet aansluiten op de R1 en de A12 via de spaghettiknoop. Dit moet gebeuren op een 
manier die de aanwezige en toekomstige woonwijken zo min mogelijk belast en die voldoende capaciteit heeft, 
voornamelijk bij evenementen  in het  stadion. Dergelijke optimalisatie van de bestaande knoop kan ook het 
beperken van de  restruimtes betekenen door een zuinige  invulling van de  infrastructuur en het  toegankelijk 
groen. 

Door Beheeersmaatschappij Antwerpen Mobiel(BAM NV)  en  Studiegroep Antwerpen Mobiel  (TVSAM) werd 
een  eerste  conceptvoorstel  voor de heraanleg  van de  spaghettiknoop opgemaakt. Dit  is het  startpunt  voor 
verder overleg tussen de betrokken overheidspartners en behoeft nog verder onderzoekswerk. Niettemin geeft 
het schema een aantal belangrijke uitgangspunten weer. 

In  dit  conceptschema  wordt  de  bestaande  knoop,  die  destijds  gedimensioneerd  werd  als  een 
uitwisselingscomplex  tussen  snelwegen,  gecompacteerd  in  functie  van  leesbaarheid,  verkeersveiligheid  en 
ruimtelijke ontwikkeling. Verkeersstromen worden gescheiden naar categorie en op een verkeersveilige wijze 
georganiseerd, en op‐ en afritten worden minder verspreid. De leesbaarheid van de ruimte wordt vergroot in 
functie van de gebruiker van de weg en de gebruiker van de omgeving. Het voorstel omvat volgende ingrepen:  

hoofdinfrastructuur    Op  niveau  van  de  hoofdinfrastructuur  blijft  een  rechtstreekse  aansluiting  en 
uitwisseling  tussen  de  A12  en  de  Ring  richting  Gent  mogelijk,  evenwel  met  compactere 
verbindingswegsegmenten dan vandaag het geval is. 

stedelijke ontsluiting   De  ontsluiting  van  de  stad  vanuit  R1/A12  gebeurt  door  middel  van  een  nieuw 
ontdubbeld aansluitingscomplex naar de Leien. Twee nieuwe verzamelwegen met aantakpunt (af te lezen aan 
de  2  grootste  zwarte  bollen  op  het  conceptschema)  op  dit  aansluitingscomplex worden  voorzien:  (1)  een 
noordelijke  verzamelweg  voor  de  ontsluiting  richting  voetbalstadion  en  Petroleum  Zuid,  (2)  een  zuidelijke 
verzamelweg voor de stadsdelen Kiel, Hoboken en Wilrijk. De Generaal Armstrongweg fungeert als uitwisseling 
tussen deze beide verzamelwegen. Alle andere, vandaag aanwezige op‐ en afritten naar het hoger wegennet 
(t.h.v. Singel, Kolonel Silvertopstraat, Generaal Armstrongweg) worden geschrapt.  

                                                 
14 De nota Masterplan 2020. Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen (28 september 2010) is integraal 
raadpleegbaar via http://www.xi.be/content/bam/uploads/docs/100930_oosterweel_beslissing.pdf. 
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lokale wegen    De  Nieuwe  Singel  (groene  pijl  op  conceptschema)  wordt  voorzien  parallel  aan  de 
infrastructuurbundel  van  Ring  en  spoor  en  sluit met  een  kruispunt  aan  op  het  verlengde  van  de  Leien  dat 
minder dan vandaag het geval  is als  ‘snelweg’  zal worden ervaren. Het wegbeeld van het verlengde van de 
Leien kan worden afgestemd op het stedelijk karakter van de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied Nieuw 
Zuid. De huidige  Singel  en  Scheldekaaien  kunnen  als  lokale wijkverzamelwegen  gaan  fungeren, wat ook de 
Brusselstraat, Bolivarplaats,  Jan  van Gentstraat  en Namenstraat  van doorgaand  verkeer ontlast. De  Kolonel 
Silvertopstraat werkt  als  een  lokale  radiaalweg  en  openbaarvervoer  as  tussen  Kiel  en  de  kernstad. Ook  de 
mogelijke bouw van de zuidelijke Scheldebrug voor lokaal gebruik blijft mogelijk. 
 

 
(fig. concept tot heraanleg spaghettiknoop, met groene pijl als principeweergave Nieuwe Singel) 
bron: BAM/SAM 
 
Dit conceptschema vergt nog verder onderzoek op een aantal vlakken, waaronder de modelmatige toetsing aan 
verkeersintensiteit  en  ‐afwikkeling,  toetsing  aan  veiligheidseisen,  3D‐uitwerking  van  de  knoop,  de  concrete 
uitwerking van de aansluitingspunten  tussen het bovenlokaal en  lokale wegennet, alsook het  ‘venster’ waar het 
kruispunt  tussen Nieuwe  Singel  en  verlengde  Leien  kan  plaatsvinden.  Dit  laatste  (bovenste  zwarte  bol  op  het 
conceptschema) dient  immers afgestemd  te worden op de  situering  van de  twee andere aantakpunten  van de 
nieuwe  verzamelwegen.  Ook  de  vraag  of,  naast  het  kruispunt  Nieuwe  Singel‐verlengde  Leien,  eventueel  nog 
andere kruispunten kunnen worden voorzien op het verlengde van de Leien, hangt hiermee samen. 

De betrokken overheidspartners, waaronder de stad Antwerpen, voorzien  in de  loop van 2011 verder onderzoek 
hieromtrent. Van  zodra nieuwe  informatie beschikbaar  is,  zal deze worden overgemaakt aan het ontwerpteam. 
Het is aan het ontwerpteam om binnen de opdracht Masterplan Nieuw Zuid de exacte ligging van de Nieuwe Singel 
doorheen het plangebied te bepalen, doch de aantakking ervan op de verlengde Leien dient de gebeuren binnen 
de randvoorwaarden gesteld door het verkeerskundige onderzoek voor de heraanleg van de spaghettiknoop. 
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03_02 .6  Mobiliteitsplan Antwerpen 

Het Mobiliteitsplan  Antwerpen  (2005)  vormt  de  beleidsvisie  op mobiliteit  voor  de  stad  Antwerpen.  Het  is 
integraal raadpleegbaar via: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/4/084.Y29udGV4dD04MDM0MTEw.html. 

Dit beleidsplan wordt momenteel  ‘verbreed en verdiept’. Dit betekent dat het plan niet fundamenteel wordt 
herzien, maar vooral nieuwe thema’s (vb. milieu) kunnen ingesloten worden en afstemming kan gebeuren met 
gewijzigde beleidskaders en visies. Een afstemming met het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, de 
Visie  Groene  Singel  en  het  Masterplan  2020  –  allen  van  meer  recente  datum  dan  het  Mobiliteitsplan 
Antwerpen – zijn hiervan voorbeelden.  

In het Mobiliteitsplan Antwerpen vinden we Nieuw Zuid terug in zowel het generieke deel (de algemene visie) 
als het gebiedsgericht deelplan Kernstad. Aangezien de daarin opgenomen relevante elementen eerder al – en 
in geactualiseerde vorm – onder de beleidskaders s‐RSA, Visie Groene Singel, Masterplan 2020 en Masterplan 
Scheldekaaien werden benoemd, wordt er hier niet verder op ingegaan. 

03_02 .7  Gewestplan 
Ter  informatieve  titel worden hieronder de  in het plangebied Nieuw Zuid wettelijk geldende bepalingen van 
het  Gewestplan  Antwerpen meegegeven.  Het  ontwerpteam  is  echter  vrij  om  hiervan,  binnen  de  in  deze 
projectdefinitie  gestelde  ambities  en  randvoorwaarden,  af  te wijken,  dit  gelet  op  de  intentie  een  juridisch 
bestemmingsplan (RUP) op te maken na oplevering van het masterplan voor het gebied. 

Het Gewestplan Antwerpen (14) met legende, voorschriften en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften 
is integraal raadpleegbaar op: http://geo‐vlaanderen.agiv.be/geo‐vlaanderen/gwp/. 

Het Gewestplan Antwerpen geeft voor het plangebied Nieuw Zuid meerdere zones aan: 
‐ de  kaaizone  is  ingekleurd  als  ‘oeverstrook met  bijzondere  bestemming’.  Het  is  bestemd  voor  de 

heraanleg  van  de  kaaien;  buurtrecreatie  alsmede  toeristische  en  havenactiviteiten  kunnen  er 
samengaan. 

‐ het  projectgebied Nieuw  Zuid  is  ingekleurd  als  ‘woongebied’, maar  ook  bruinomrand wat wijst  op 
aanvullende voorschriften (art. 1, §1, punt 2) betreffende de hoogte van de gebouwen. De maximale 
bouwhoogte moet worden afgestemd op de volgende  criteria:  (1) de  in de onmiddellijke omgeving 
aanwezige bouwhoogten, (2) de eigen aard van het gebied, (3) de breedte van het voor het gebouw 
gelegen openbaar domein. 

‐ de site Justitiepaleis is ingekleurd als ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’. 
‐ de site Konijnenwei is ingekleurd als ‘gebied voor dagrecreatie’, met tevens aanvullende voorschriften 

(art. 1, §1, punt 3) zoals hierboven vermeld betreffende de hoogte van de gebouwen. 
‐ De groen gekleurde delen van de spaghettiknoop, alsook een smalle strook tussen site Konijnenwei en 

woongebied  Brederodewijk,  zijn  ingekleurd  als  ‘bufferzone’, met  tevens  aanvullende  voorschriften 
(art. 1, §1, punt 3) zoals hierboven vermeld betreffende de hoogte van de gebouwen. 

 

 (fig. extract Gewestplan) 
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03_02 .8  Cultuurhistorische waarden 

 Archeologische Advieskaart 
De databank van de Centrale Archeologische  Inventaris van Vlaanderen geeft aan dat het plangebied Nieuw 
Zuid gelegen  is  in een zone die op de  lokale archeologische advieskaart wordt aangegeven met verschillende 
waarderingen: archeologisch onderzoeksgebied, aandachtsgebied, concentratiegebied, de algemene onderlaag 
en ook verstoorde zones. 

Onderstaande  kaart15  projecteert  de  vermoedelijke  locatie  van  archeologische  resten  op  de  huidige 
stadsplattegrond. 

 
(fig. vermoedelijke locatie van archeologische resten) 

Het  projectgebied  Nieuw  Zuid  bevindt  zich  in  archeologisch  onderzoeksgebied,  namelijk  de  zuidelijke 
ontwikkeling  van  de  restanten  van  de  Spaanse  omwalling met  Lunet  Kiel  (1817‐1819),  en  in  archeologisch 
aandachtsgebied,  namelijk  het  Napoleontisch  Geretrancheerd  Kamp  ter  hoogte  van  de  zuidelijke  rij 
Scheepswerven  (1811‐1812).  Nadien  werden  ook  een  arsenaal  gebouwd  en  een  militair  kamp  opgericht. 
Archeologisch  gezien  heeft  het  projectgebied Nieuw  Zuid  dus  vooral  een militaire  functie  gekend.  Er  dient 
opgemerkt dat een deel van Nieuw Zuid deel uitmaakte van de Franse belegering van de citadel  in 1832 die 
toen bezet werd door de Hollandse  troepen. Mogelijk  zijn plaatselijk nog  sporen  van deze belegering  in de 
bodem bewaard gebleven. 

De  rest  van  het  plangebied  Nieuw  Zuid  (exclusief  projectgebied)  is  gesitueerd  in  archeologisch 
aandachtsgebied,  met  name  de  19de‐eeuwse  gordel  en  een  gedeelte  van  het  Geretrancheerd  Kamp.  De 
oostelijke  en  zuidelijk  zone  van  het  plangebied  loopt  ook  samen  met  het  westelijk  sluitstuk  van  de 
Brialmontomwalling of de Grote Omwalling  (1859, gewijzigd 1870‐1880). Recent archeologisch onderzoek  in 
2004‐2005 wees uit dat delen van de capponière tussen de fronten 11 en 12 vlak onder het maaiveld aanwezig 
waren en dit ter hoogte van de zuidelijke snelwegoprit naar Gent. Hieruit kan afgeleid worden dat ook andere 
delen onder de grond aanwezig kunnen zijn.  

Vraag is wat in het plangebied Nieuw Zuid de bewaringstoestand is van de ondergrondse structuren, gezien de 
grootschalige werken  in het kader van de aanleg van het spoorwegemplacement Zuid en de Ring. Gezien er 
geen aanwijzing is voor een langdurige bewoning zijn in dit verband eerder weinig sporen te verwachten. 

                                                 
15 Opgemaakt door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/ruimte, mobiliteit en erfgoed/afdeling archeologie en monumentenzorg van de 
stad Antwerpen. 
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Voor  omvangrijke  ingrepen  en  bouwprojecten  dient  volgens  de  Vlaamse  codex  ruimtelijke  ordening 
archeologisch te worden geadviseerd door het Agentschap Ruimte en Erfgoed Archeologie. 
In  het  archeologisch  onderzoeksgebied  is  het  aangewezen  voorafgaandelijk  aan  aanvragen  tot 
stedenbouwkundige vergunning advies te vragen bij de bevoegde administraties. 

 Beschermde monumenten en landschappen 
Binnen het plangebied Nieuw Zuid  is enkel het gebouw aan Ledeganckkaai 7, het voormalig goederenstation 
van  het  station  Zuid  (vandaag  in  eigendom  en  gebruik  door  Bank  J.Van  Breda  &  C°)  beschermd,  dit  bij 
beschermingsbesluit Monumentenzorg 9 juni 1998. 

De  bescherming  werd  doorgevoerd  omwille  van  de  industrieel‐archeologische  waarde  ervan.  Het 
goederenstation werd  rond  1905  opgetrokken  en  is  het  enige  restant  van  het  in  de  jaren  1960  gesloopte 
complex  van  het  Zuidstation.  In  het  gebouw  bevinden  zich  een  centrale  lokettenzaal  en  kantoren.  De 
neoclassicistische  gevels  verbergen  een  ijzeren  draagstructuur  met  art  nouveau  elementen  die  de 
architecturale  waarde  van  het  gebouw  uitmaakt.  Het  station  behoort  tot  het  maritieme  en  industriële 
patrimonium van de stad en is stedenbouwkundig van belang als getuige van de zuidelijke stadsuitbreiding en –
ontwikkeling. 

 Inventaris Bouwkundig Erfgoed 
In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) worden, 
naast het beschermde voormalige goederenstation, ook een aantal niet‐beschermde relicten en (bouwkundige) 
gehelen besproken en als waardevol gecatalogeerd. 

Het betreft de volgende items:16 
‐ Gentplaats:  leegstaande huizen,  in het  laatste kwart van de 19de eeuw gebouwd als hotels voor de 

reizigers van het Zuidstation 
‐ Gentplaats 4: dubbelhuis met vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak 
‐ Jan  Van  Gentstraat:  zuidzijde  met  moderne  ‘Olympia’  sporthal  en  benzinestation,  e.g.  is 

ondergebracht  op  de  terreinen  van  een  voormalige  suikerfabriek,  en  herbruikte  hiervan  deels  de 
muurpartijen welke op verschillende plaatsen nog de doorgangen van de transmissieassen toont. Ook 
de hoge ronde fabrieksschouw bleef bewaard. 

 Advies Monumenten‐ en Welstandszorg 
De  panden  gelegen  aan  Gentplaats  4‐5‐6‐7  en  Vlaamse  Kaai  92  zijn  in  een  laat  19de‐eeuwse  neostijl 
opgetrokken, die  typisch  is voor de wijk Zuid die werd gebouwd  in de  late 19de eeuw. Voor de beschermde 
panden en deze die zijn opgenomen  in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed gelden de gangbare adviesnormen. 
Voor de panden Gentplaats 4‐5‐6‐7 en Vlaamse Kaai 92 is het ook noodzakelijk een advies in te winnen bij de 
dienst Monumenten‐ en Welstandszorg van de stad Antwerpen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fig.v.l.n.r. Gentplaats 4‐5‐6‐7, en Vlaamse Kaai 92) 

                                                 
16 Gedetailleerde informatie omtrent de erfgoedwaarde van deze elementen is terug te vinden op www.vioe.be, of specifiek: 

- Gentplaats: http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/13041 
- Gentplaats 4: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/6334 
- Jan Van Gentstraat: http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/13047 
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 Cultuurhistorisch onderzoek in het kader van Masterplan Scheldekaaien 
Naar  aanleiding  van  de  opmaak  van  het Masterplan  Scheldekaaien  werd  een  cultuurhistorisch  onderzoek 
uitgevoerd.17 
Wat betreft bovengronds erfgoed werden, naast het beschermde goederenstation Zuid, in de deelzone Nieuw 
Zuid  ook  de  meerpalen,  schuilkelders  en  rails  van  havenkranen  en  treinspoor  geïnventariseerd.  Het 
goederenstation kreeg een zeer hoge waardering, de rails/treinspoor en havenhekwerk een hoge waardering, 
de schuilkelders een lage waardering. 
Wat betreft ondergronds erfgoed stelt het onderzoek dat de archeologische verwachting voor deelzone Nieuw 
Zuid  laag  tot middelhoog  is. Voor een smalle zone  langs de kaaimuur en het meest noordelijke en zuidelijke 
deel,  waar  rivierafzettingen  en/of  een  opvullingspakket  aanwezig  zijn,  geldt  een  lage  verwachting.  In  de 
oostelijke zone dagzoomt het dekzand. Ook zijn hier mogelijk nog resten aanwezig van een scheepshelling en 
van vestingwerken. Voor deze zone geldt daarom een middelhoge verwachting. 

03_02 .9  Landschappelijke waarden 

 Biologische waarderingskaart en Habitat Richtlijn 
Grote delen van het plangebied staan op de biologische waarderingskaart gemarkeerd als biologisch waardevol 
(meer info zie verder bij Ecologische Studie Groene Singel).  
Het  plangebied  maakt  geen  deel  uit  van  het  Europese  Natura  2000‐netwerk  dat  Habitat‐  en 
Vogelrichtlijngebieden  omvat.  Wel  wordt  de  aanliggende  rivier  de  Schelde  aangeduid  als  een  faunistisch 
voornaam  gebied  dat  ook  deel  uitmaakt  van  het  Habitatrichtlijnengebied  genaamd  Schelde‐  en  Durme‐
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent. 
Biologische waarderingskaart te consulteren via http://geo‐vlaanderen.agiv.be/geo‐vlaanderen/bwk/ 
Natura 2000‐netwerk te consulteren via http://geo‐vlaanderen.agiv.be/geo‐vlaanderen/natura2000/# 
 

 
(fig. extract Biologische Waarderingskaart) 

                                                 
17 Culthis, Hazenberg Archeologie en Van Spréw projectmanagement en advies, Herinrichting Scheldekaaien. Een cultuurhistorische 
inventarisatie, in opdracht van Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV, Antwerpen, 
2009. Zie bijlage 07, inclusief inventarisatie‐, verwachtings‐ en waarderingskaarten. 
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 Ecologische Studie Groene Singel 
In het kader van de opmaak van de Visie Groene Singel werd ecologisch onderzoek uitgevoerd.18 Dit onderzoek 
bestaat  enerzijds  uit  een  ecologische waardebepaling  van  de  bestaande  situatie  in  de  strategische  ruimte 
Groene Singel. Anderzijds biedt het een ecologische toets van de 11 ontwikkelde concepten in de Visie Groene 
Singel.  Het  onderzoek  focust  op  de  milieudisciplines  fauna  en  flora,  stadsmicroklimaat,  luchtkwaliteit, 
geluidskwaliteit  en waterbeheer.  Hieronder worden  de  voor  het  plangebied  Nieuwe  Zuid meest  relevante 
natuurwaarden wat betreft de discipline  fauna en  flora vermeld.  Lucht‐ en geluidskwaliteit komen verderop 
nog aan bod. 

Biologische waardering van groengebied Goederenstation Zuid 
In de biologische waarderingskaart  is het gebied vrijwel volledig  ingekleurd als biologisch waardevol. Het 
gebied bestaat voor het grootste deel uit  ruigte  (ku) op vergraven en opgehoogde  terreinen, voormalig 
akkerland, etc. Verder vinden we er ook  loofhoutaanplant  (n) en  soortenrijk permanent cultuurgrasland 
met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+). 
Dit  verlaten  goederenstation  sluit  aan  op  de  rest  van  de  spoorweginfrastructuur  zodanig  dat  sommige 
planten, maar vooral ook dierensoorten, van hieruit de bermen van de Ring kunnen koloniseren. 
Deze grote open ruimte ligt vrij geïsoleerd en biedt onderdak aan kleine roofdiertjes, konijnen en padden. 
De spoorwegberm bevat spontane opslag van olm, kardinaalsmuts, echte liguster, wilde bertram, stalkaars 
en enkele havikskruiden. 

Biologische waardering van groengebied Konijnenwei 
Het  gebied  is  volledig  ingekleurd  als biologisch waardevol. De  grote,  kale  grasvlakte wordt  gekenmerkt 
door verruigde graslanden met plaatselijk zeer steile hellingen. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit een 
soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+), en bevat ook een 
aanzienlijke  loofhoutaanplant  (n).  Het  grasland  vertoont  nog  steeds  een  grote  variatie  in  soorten  en 
structuur. In het microreliëf groeien allerlei indicaties van een enigszins basische bodem, met onder meer 
zeegroene rus, platte rus, zilverschoon en lokaal grote vlekken met smalle rolklaver. De kievit broedt hier 
en de bunzing  is hier  talrijk  aanwezig.  Langs de Ring wordt deze  speelweide begrensd door  een brede 
struweelstrook.  In  de  bermen  van  de  oprit  naar  de  snelweg  zijn  knolboterbloem,  stinkende  ballote  en 
blauw walstro aanwezig. 

Biologische waardering van snelwegbermen van spaghettiknoop 
Deze  snelwegbermen  krijgen  de  waardering  waardevol.  In  de  bermen  tussen  en  langsheen  de 
weginfrastructuur  van  de  spaghettiknoop  vinden we  vooral  soortenrijk  permanent  cultuurgrasland met 
relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+) en  loofhoutaanplant (n). De beplantingen zijn oorspronkelijk 
bedoeld  als  landschappelijke  inkleding. Het  zijn  kleine  oppervlaktes  gemengde  aanplant  telkens  in  een 
groot graslandperceel. De oppervlaktes zijn niet voldoende groot om bosbouwkundige principes op toe te 
passen.  De  grote  oppervlaktes  grasland  zijn  ingesloten  door  verkeer.  Ze  worden  niet  gestoord  door 
betreding, sluikstorten, meststoffen of pesticiden. De graslanden worden bovendien al  jaren op dezelfde 
manier onderhouden: een verschralend beheer van  twee keer maaien met afvoer Het  resultaat hiervan 
zijn  stabiele,  soortenrijke  vegetaties,  varianten  van  de  types  scherpe  boterbloem‐rode  klaver  en 
muurpeper‐zandmuur.  Het  algemene  uitzicht  en  de  maximale  hoogte  wordt  vaak  nog  bepaald  door 
glanshaver  maar  dit  hoge  gras  is  zeker  niet  dominant.  Bijzonder  is  de  aanwezigheid  van  het  kleine 
mediterrane plantje blauw walstro op de zuid georiënteerde warmere talud.  
Door de druk van het Scheldewater zijn er verschillende kwelzones terug te vinden. Hier is een dominantie 
van mossen  ontstaan.  De  soortenlijst weerspiegelt  echter  nog  geen  echte  kwelvegetatie met  typische 
indicatorsoorten.  Mogelijk  zijn  hier  nog  potenties.  In  de  graslanden  zijn  verschillende  plaatsen  met 
spontane  opslag  van  olmen.  Qua  potenties  voor  structuurvariatie  is  er  voldoende  ruimte  voor,  naast 
hooiland, zowel grote ruigtezones als plaatsen voor spontane bosontwikkeling. 

Biologische waardering van spoorwegberm ter hoogte van Konijnenwei 
Deze spoorwegberm krijgt de waardering waardevol. Wat de vegetatie betreft vertonen de onderzochte 
spoorbermen een gevarieerd vegetatiebeeld met graslanden waarin kalkminnende soorten de toonzetten. 
In de laatste meters spoorberm richting Kielse polder bevindt zich een populatie met wilde bertram en stijf 
havikskruid. Ook  in  het  begeleidend  struweel  vinden we  kalkminnende  soorten  uit  het  essen‐iepenbos 
terug, zoals kardinaalsmuts, iep en gewone es. In de overgangen groeien soorten zoals grote teunisbloem, 

                                                 
18 Technum en Resource Analysis, Ecologische Studie Groene Singel, in opdracht van stad Antwerpen, 2009, 2 vol. Zie bijlage 06. 



versie 21/03/2011 

MASTERPLAN NIEUW ZUID_PROJECTDEFINITIE 

MP NZ_PD  39 I 94

gewone  vogelmelk  en  kraailook.  Er  is  een  spontane  vestiging  van  gele  kornoelje  aanwezig.  De 
iepenstruwelen blijven  laag door de  iepenziekte. Hier bevindt  zich de enige vindplaats van esp, die  zich 
over  een  vrij  grote  zone  heeft  ontwikkeld.  Het  betreft  onze  enige  inheemse  populierensoort.  In  de 
omgeving hebben zich recent enkele merkwaardige soorten gevestigd, zoals brede raket en kransgras. 
Wat  betreft  het  voorkomen  van  diersoorten  broedt  in  de  omgeving  gewoonlijk  de  buizerd.  Konijn  is 
overvloedig aanwezig, samen met een groot aandeel bosmuis, veldmuis. Ook bunzing is hier gesignaleerd. 
Voor de herinrichting van de Leien en de bouw van het nieuw Justitiepaleis kon men er veel torenvalk zien 
jagen. Onlangs  is zowel op Wolvenberg als op Hobokense Polder vos vastgesteld. Het  is duidelijk dat de 
dieren langs deze weg migreren en dat ze dat later ook nog langs hier zullen moeten doen. 
Qua beheer is het streefbeeld een soortenrijke berm met een overgang naar een struweel dat omwille van 
de veiligheid  langs het spoor  in een hakhoutbos wordt gehandhaafd. De doelstellingen zijn het verhogen 
van de structuurvariatie door brede stroken ruigtes met gekartelde vorm, alsook de verhouding houtige‐
grazige vegetatie iets verschuiven ten voordele van de houtige vegetatie. 

De conclusie aangaande de connectiviteit stelt dat, hoewel de aanwezige groengebieden een eerste basislaag 
vormen binnen de GRoene Singel, de corridors – onder de vorm van de vele bermen  langsheen verschillende 
infrastructuren  –  een  belangrijke  tweede  laag  vormen  die  een  groene  verbinding op macroniveau mogelijk 
maken. De kwaliteit van een dergelijke verbinding voor (mobiele) fauna is afhankelijk van de structuurkwaliteit 
en plantensoortrijkdom. Het lijkt logisch om in deze stedelijke omgeving op grote schaal (niveau gehele Groene 
Singel)  te  focussen  op  de meest mobiele  soorten  (vlinders  en  andere  ongewervelden,  vogels),  zonder  op 
locatieniveau de aandacht voor de andere soorten te verliezen. 

Verder wordt ook geconcludeerd dat, hoewel  in de actuele toestand reeds een groot aandeel van de Groene 
Singel  ruimte  in mindere  of meerdere mate  onderling  (en met  het  buitengebied)  is  verbonden  door  het 
bermenlandschap, er nog een aantal belangrijke ontbrekende schakels zijn. Een mogelijkheid tot relatie tussen 
het buitengebied en binnenstad via Groene Singel situeert zich ter hoogte van het plangebied Nieuw Zuid, nl. 
de  schakel  Hobokense  Polder  ‐  Groene  Singel  ‐  Stadspark  (via  Amerikalei‐Britselei  die  momenteel  reeds 
laanbeplanting kent, maar een effectieve aansluiting met de groengebieden ontbreekt). 

03_02 .10 Geïntegreerd  actieplan  voor  de  verbetering  van  de  luchtkwaliteit  en  de  beheersing  van 
geluidshinder in de stad Antwerpen 

Het actieplan kadert binnen de Europese kaderrichtlijn  luchtkwaliteit en de richtlijn omgevingslawaai. Het zal 
mogelijke maatregelen voorstellen en beoordelen die kunnen genomen worden om in de stedelijke ruimte de 
luchtkwaliteit  te  verbeteren  en  het  omgevingslawaai  te  beheersen.  De maatregelen  worden  onderling  op 
elkaar afgestemd en gewogen op effect en kostprijs. Uit de volledige  set  zal dan een  selectie van de meest 
efficiënte  maatregelen  beschreven  worden  in  een  geoptimaliseerd  scenario.  Het  actieplan  zal  naast 
verkeersmaatregelen  en  technische  maatregelen  ook  stedenbouwkundige  maatregelen  voorstellen.  Dit 
actieplan  is  momenteel  in  opmaak,  de  goedkeuring  door  het  Antwerpse  college  en  de  gemeenteraad  is 
voorzien voor voorjaar 2011. 

 Luchtkwaliteit 
In het actieplan van de stad Antwerpen wordt gefocust op een aantal polluenten (NO2, PM10 en PM2,5) waarvoor 
de normen zijn vastgelegd door de Europese Commissie.19 EC20 wordt voorlopig tot de PM10 fractie gerekend; 
voor EC/OC zijn nog geen normen uitgewerkt. 
Uit een  studie21 uitgevoerd door VITO  in opdracht  van het  stadsbestuur, bleek  voor NO2 de  invloed  van de 
autosnelweg  ter hoogte van het  Justitiepaleis groot, maar niet problematisch. Een  recente herberekening  in 
het kader van het ontwerp van Geïntegreerd Actieplan Lucht en Geluid  laat zien dat 80% van het plangebied 
boven de norm zit (grenswaarde 40 µg/m³). 
Voor PM10 mag de jaargemiddelde grenswaarde van 40 μg/m³ niet overschreden worden. De daggrenswaarde 
van 35 overschrijdingen van 50 μg/m³ correspondeert statistisch met een jaargrenswaarde van 31 μg/m³. Deze 

                                                 
19 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa. 
20. EC is de gebruikelijke afkorting voor elementair koolstof, ook wel dieselroet genoemd. Het wordt gezien als mogelijk oorzaak voor de 
toxische effecten van fijnstof. De fractie wordt meestal samen met OC (organisch koolstof) in beeld gebracht. De gemiddelde 
koolstofbijdrage van EC en OC aan fijnstof is ongeveer 5 µg/m³ voor PM10 en 4 µg/m³ voor PM2,5. 
21 De studie over de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen, uitgevoerd door VITO in opdracht van het stadsbestuur, werd gepubliceerd in juni 
2009. Meetgegevens zijn verkregen uit de meetcampagne in de zomer van 2008, modellering gebeurde op de situatie in 2006. 
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grenswaarde wordt in het hele plangebied Nieuw Zuid overschreden. De daggemiddelde norm van 50 μg/m³ 
die maximum 35 dagen per jaar overschreden mag worden, vormt trouwens ook een probleem. 
De jaargemiddelde norm voor PM2,5 van 25 µg/m³ in 2015 dreigt overschreden te worden aan de tunnelmond 
ter hoogte van de Kennedytunnel. Voor de jaargemiddelde norm van 20 µg/m³ (geldig vanaf 2020) wordt heel 
het plangebied een probleemgebied.  
Voor EC zijn er voorlopig nog geen kaarten beschikbaar, maar in het ontwerp van Geïntegreerd Actieplan wordt 
de problematiek wel beschreven. Er wordt op gewezen dat het aandeel van EC in PM10 voor verkeersemissies 
relatief groot is, waardoor het door lokale verkeersmaatregelen rechtstreeks kan worden aangepakt.  

Verkeer kan beschouwd worden als de hoofdoorzaak van het overschrijden van doelstellingen en normen. 
 

 
(fig. jaargemiddelde NO2 concentratie in 2006)          (fig. jaargemiddelde PM10 concentratie in 2006) 
 

 
(fig. jaargemiddelde PM2,5 concentratie in 2006) 
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 Geluidskwaliteit 
In  het  kader  van  het  Geïntegreerd  Actieplan  Lucht  en  Geluid  werden  door  de  stad  geluidscategorieën 
afgebakend om de  grootste  knelpuntzones  te  kunnen  aanduiden.22  Zowel overdag  als  ’s nachts  is er  in het 
plangebied ernstige lawaaioverlast in de directe omgeving van de verkeersinfrastructuren, en een gemiddelde 
lawaaioverlast  daartussen.  Enkel  in  het  centrum  van  het  projectgebied  Nieuw  Zuid  is  er momenteel  geen 
sprake van ‘geluidsoverlast’ maar van ‘geluidsverstoring’. 
De compactering van de spaghettiknoop zal mogelijk resulteren in metingen verschillend van onderstaande. 

 
 
Rood = ernstige lawaaioverlast 
Oranje = gemiddelde lawaaioverlast 
Geel = geluidsverstoring 

(fig. geluidscategorieën en ‐normen) 

   
(fig. Lden wegverkeer)                      (fig. Lden Som ‐ weg‐, spoor‐, luchtverkeer en industrie) 

   
(fig. Lnight wegverkeer)                      (fig. Lnight Som ‐ weg‐, spoor‐, luchtverkeer en industrie) 

                                                 
22 De selectie gebeurde op basis van de definitieve “Consensustekst milieukwaliteitsnormen omgevingslawaai, onderschreven door LNE, 
MOW, AWV en NMBS” van 2009. 

  Situatie  Wegverkeer  Spoorverkeer 

bestaand 65  65‐60  60‐55  70  70‐65  65‐60 Lden 
[dB(A)]  nieuw  60  60‐55  55‐50  65  65‐60  60‐55 

bestaand 60  60‐55  55‐50  65  65‐60  60‐55 Lnight 
[dB(A)]  nieuw  55  55‐50  50‐45  60  60‐55  55‐50 
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03_02 .11 HoogBouwNota 
In  uitwerking  van  de  visie  van  het  s‐RSA maakt  de  stad  Antwerpen momenteel  een  beleidsnota  op  voor 
hoogbouw  in  Antwerpen.  Het  s‐RSA  geeft  een  duidelijk  rol  aan  hoogbouw  in  een  aantal welgedefinieerde 
gebieden  in  de  nabijheid  van  de  Schelde.  Ter  hoogte  van  Eilandje  en Nieuw  Zuid  is  hoogbouw welkom  en 
wenselijk, op andere locaties in de stad kan hoogbouw absoluut niet of is grotere omzichtigheid geboden. Op 
Eilandje en in Nieuw Zuid kunnen torens de nieuwe centraliteit van de Schelde op symbolische wijze aangeven 
– ‘de stad aan de stroom brengen’. Het gaat hier in hoofdzaak om het leggen van kwalitatieve accenten die de 
Antwerpse skyline te noorden en zuiden vervolledigen. Het is niet de bedoeling een ‘atlantic wall‘ of ‘muur’ te 
creëren langs de Kaaien. Er zijn ook geen gebouwen op de Kaaien toegelaten die de schaal en het karakter van 
de publieke ruimte op de Kaaien overschrijden.  

Om tot ‘kwalitatieve hoogbouw’ te komen in de stad zal de HoogBouwNota een set van criteria formuleren om 
tot een goede ruimtelijke ordening en kwaliteit van de hoogbouwvolumes te komen. Deze criteria gaan onder 
meer  in op: de opvolging van het ontwerp, de verenigbaarheid met de omgeving en stedelijke structuur, een 
gunstig effect op mobiliteit, de relatie met het stadsweefsel, duurzaamheid en veiligheid, en inspraak. 

Concreet wordt voor het plangebied Nieuw Zuid het volgende meegegeven: 

 Bouwhoogte en aantal 
Hoogbouw is een relatief begrip dat voor interpretatie vatbaar is en afhankelijk van de omgeving. In sommige 
stadsdelen zal 25 meter overkomen als een hoog gebouw. In de meeste gebieden blijkt de grens van 40 meter 
hoogte  bepalend  te  zijn  voor wat  ervaren wordt  als  hoogbouw,  zo  ook  in Nieuw  Zuid waar  40 meter  als 
minimumhoogte wordt vooropgesteld. Als maximumhoogte wordt 80 meter gehanteerd, dit afgestemd op het 
huidige beeld van de Antwerpse skyline. 
Wat betreft het aantal lijkt het vanuit de wensen geformuleerd in het s‐RSA (kwalitatieve accenten, geen muur) 
optimaal om tussen de 2 à 3 en 7 à 8 torens te voorzien. 

 Aandachtspunten tijdens het stedenbouwkundig ontwerp  

hoogbouweffecten 
Een  torengebouw  heeft  belangrijke  effecten  op  zijn  onmiddellijke  omgeving.  Bij  het  optrekken  van  hoge 
gebouwen  moet  daarom  aandacht  besteed  worden  aan  de  effecten  op  het  lokale  milieu,  vooral  op  de 
schaduwwerking  en  de windeffecten, maar  ook  qua  licht‐  en  geluidsreflectie  en  de  impact  op  privacy  en 
uitzicht van omwonenden. 

mobiliteitsimpact 

Hoogbouw realiseert verdichting en een betere benutting van de ruimte, maar genereert door zijn schaal ook 
een  zekere geconcentreerde verhoging van mobiliteit. Er dient dus gestreefd  te worden naar een minimum 
percentage van bijkomend verkeer, dit door middel van een duurzame modal split. Een goede aansluiting op 
het primaire wegennet én op het openbaar vervoersnetwerk zijn basisvereisten, net als de aansluiting op een 
fijnmazig netwerk van fiets‐ en voetgangersverbindingen. 

verblijfs‐ en omgevingskwaliteit 
Hoogbouw heeft vaak een negatieve bijklank. Vaak komt dit door de slechte inpassing van het gebouw in zijn 
context. De  inrichting van de open ruimte, de aansluiting op de publieke ruimte, het programma  in de sokkel 
(contact met  straat en  stad via  levendige plinten) en de publieksaantrekkelijke  invulling van de gelijkvloerse 
functies dienen dus kwalitatief opgelost te worden. Om als meerwaarde voor de buurt te kunnen functioneren 
mag de  toren  geen  afgesloten of op  zichzelf  staande wereld worden. De  functies  in de  toren moeten deel 
worden van de wijk en de publieke begaanbaarheid rond,  in en zelfs op de toren  is een uitdrukkelijke vraag. 
Een  van  de  belangrijkste  eigenschappen  van  goede  hoogbouw  is  een  kwalitatief  ontwerp  van  het  gebouw 
inclusief de openbare ruimte rondom. 
Ook de  inplanting van de torens  in het omliggende weefsel verdient bijzondere aandacht. Er moet gestreefd 
worden  naar  een maximale  integratie  ervan  in  een  gemengd  en  typologisch  gevarieerd weefsel;  de  torens 
moeten accenten zijn in de wijk, d.w.z. niet te zeer geconcentreerd of te zeer excentrisch in het wijkweefsel. 
Ook de relatie tussen binnen en buiten is een element van zorg. Bij de realisatie van een toren wordt vaak in 
hoofdzaak geredeneerd vanuit de omgeving. Daardoor worden er uitdrukkelijk uitspraken gedaan over de vorm 
van de toren en de uitwerking van de gevel. Maar voor het functioneren van de toren zelf is de relatie vanuit de 
toren naar het exterieur ook een kwaliteitsbepalende factor. De ruimtelijke vormgeving van de relatie binnen‐
buiten  (interne  routing  doorheen  het  gebouw,  doordacht  voorzien  van  gevelopeningen  voor 
uitzichtmaximalisatie, …) kan aanleiding geven tot verschillende relaties met de omgeving. 
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Beeldkwaliteit 
Een toren met een aanzienlijke hoogte staat nooit op zich, zelfs al staat er in de onmiddellijke omgeving weinig 
bebouwing. De toren vormt steeds een geheel met de skyline van de stad. Het is dan ook essentieel om bij het 
ontwerp  van  een  toren  deze  in  te  passen  in  het  stadsbeeld  en  ‐silhouet.  De  beeldinpassing  van  het 
hoogbouwvolume dient bekeken te worden op verschillende vlakken (zichtassen, panorama’s, uitkijkpunten en 
perspectieven), vanuit meerdere standpunten (water, trein, auto, openbaar domein), op allerlei schaalniveaus 
(van straat tot het stadsbrede panorama van het Antwerpse redezicht) en bij variërende verschijningsvormen 
(dag en nacht). 

03_02 .12 Kantorennota 
In  het  kader  van  het  strategisch  Ruimtelijk  Structuurplan  Antwerpen  werd  ook  een  Kantorennota  (2005) 
opgemaakt,  dit  door  de  stad Antwerpen  in  samenwerking met VOKA  –  Kamer  van  Koophandel Antwerpen 
Waasland.  Deze  Kantorennota  bakent  locaties  af  en  stelt  randvoorwaarden  voorop  die  zo  veel  mogelijk 
rekening houden met de ambities van de sector maar ook met de bekommernissen van het stadsbestuur. Zo 
mogen grootschalige kantoorprojecten niet meer om het even waar in het stedelijke weefsel worden ingeplant 
en dienen nieuwe uitbreidingen vooral te mikken op hoogkwalitatieve ontwikkelingen (toparchitectuur, binnen 
een gemengde ontwikkeling met voldoende  lokale voorzieningen en verschillende  tijdsoccupatie, gelinkt aan 
sterke beeldbepalende ruimtes en bakens,  in een kwalitatief openbaar domein, met kwalitatieve oplossingen 
voor parkeren en het medegebruik hiervan door andere activiteiten). 

Het streven is om de nieuwe grootschalige kantoorontwikkelingen te sturen naar geselecteerde zones. Op deze 
wijze  kunnen  enerzijds  de mobiliteitsstromen  gericht worden  naar  de  best  bereikbare  plekken  (combinatie 
openbaar  vervoer  en weg)  en  kunnen  de  stedenbouwkundige  relaties met  de  overige  functies  uitgewerkt 
worden. Anderzijds voorkomt men dat een overaanbod aan kantoren wordt gecreëerd met als gevolg dat de 
kantoren aan ‘dumpingprijzen’ worden verhuurd. 

Binnen de geselecteerde zones dient nog steeds omzichtig te worden omgesprongen met de leefbaarheid van 
de plek. De creatie van een stedenbouwkundige plint (voor publieke en commerciële functies) langs assen die 
belangrijke passage geven aan publiek of bewoners, de spreiding van woongelegenheden op bouwblokniveau 
en de beeldkwaliteit  ,  zijn eveneens  ruimtelijke principes die bij  een dergelijke  kantoorontwikkeling  in  acht 
dienen te worden genomen. 

Voor nieuwe projecten stelt de Kantorennota dat de zuidkant van Antwerpen het meest strategische gebied 
vormt. Wegens  de  invloed  vanuit  de  as  Antwerpen‐Mechelen‐Brussel  is  dit  gebied  het meest  strategisch 
gelegen voor het aantrekken van de overspill van de regionale kantorenmarkt ten noorden van het Brusselse. 
Binnen de concepten van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen is de overlapping van Spoorstad 
met  de  Harde  Ruggengraat  en  met  de  Groene  Singel  het  gebied  waarbinnen  naar  nieuwe 
kantoorontwikkelingen kan worden gezocht. Binnen deze concepten uit het s‐RSA zijn immers die plekken met 
een verhoogde multimodale ontsluiting de locaties die potenties hebben voor bijkomende ontwikkelingen. 

De  selectie van nieuwe  locaties omvat ook de  zoekzone Nieuw Zuid en Zuidstation, dit  in overeenstemming 
met hun selectie als top‐ en kantoorlocaties binnen het s‐RSA. De  locatie en onmiddellijke omgeving beschikt 
over een aantal beeldbepalende elementen, zoals het Justitiepaleis, de gedempte Zuiderdokken en de Schelde. 
De locatie ligt eveneens strategisch ten opzichte van het centrale Belgische gebied en de as Antwerpen‐Brussel. 

Samenvattend  stelt  de  Kantorennota  voor  deze  zoekzone  dat  de  stationslocatie  beschouwd wordt  als  een 
strategisch  project  voor  het  kantorenbeleid  van  de  stad,  dit  wegens  de  potentie  voor  hoogwaardige  en 
kwalitatieve kantoorontwikkelingen op basis van hun bereikbaarheid met hoogwaardig openbaar vervoer. De 
bereikbaarheid via het hoger wegennet dient bekeken te worden, samen met de aanleg van de Nieuwe Singel 
en de  inrichting van het Groene Singel park. Gelet op de  ligging bij Nieuw Zuid dient de site aan te sluiten bij 
het  stadsontwikkelingproject  en  dient  het  kantorenprogramma  gespreid  te  worden  over  beide  sites.  Een 
ontwikkelingsvisie (liefst geïntegreerd) over beide sites Nieuw Zuid en Zuidstation is wenselijk. 
Het stadsontwikkelingsgebied Nieuw Zuid kan, gelet op de bereikbaarheid en potenties als zichtlocatie, ook een 
kantorenprogramma opnemen. Wegens zijn  finaliteit als stadsontwikkelingsgebied, waar ook andere  functies 
hoofdfuncties zijn, dient het kantorenprogramma afgestemd te zijn op de totaalvisie. Door de ligging nabij het 
Zuidstation kunnen ze als gezamenlijke kantooromgevingen beschouwd worden, rondom de vervoersknoop. 
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03_02 .13 Beleidsnota Detailhandel 
De  stad Antwerpen  heeft  een  uitgebreid  en  divers  aanbod  van  detailhandel,  horeca  en  andere  recreatieve 
voorzieningen  die  samen  het  economische  en  maatschappelijke  hart  van  de  stad  vormen.  Deze  mix  van 
activiteiten maakt van Antwerpen een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en winkelen. Bovendien wordt  
de economische betekenis van detailhandel steeds belangrijker. Daarom stelde de stad in 2006 een beleidsnota 
op  over  de  detailhandel  in Antwerpen. Het  is  een  aanvullend  document  op  de  ruimtelijke  aspecten m.b.t. 
detailhanden in het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. 

Met  de Beleidsnota Detailhandel wil  het  stadsbestuur  gericht  inspelen  op  de  voortdurende  evoluties  in  de 
sector.  Deze  nota  reikt  een  nuttig  en  realistisch  kader  aan waarbinnen  het  stadsbestuur maatregelen  kan 
nemen om een  vruchtbaar  klimaat  te  creëren  voor bestaande en nieuwe handelszaken. Een  kader ook  van 
objectieve gegevens en vaststellingen, dat aan de stad de kans biedt om een efficiënter detailhandelsbeleid te 
voeren.  Tegelijk  tekent  de  stad met  de  Beleidsnota Detailhandel  duidelijke  krijtlijnen  uit waarbinnen  ze  in 
stadsontwikkelingsprojecten zoals Nieuw Zuid een duidelijke rol kan geven aan de detailhandel. 

Naast  een  uitgebreide  inventarisatie  van  trends  en  ontwikkelingen  in  detailhandel  en  consumentengedrag, 
bevat de nota ook een analyse van de huidige detailhandelsstructuur in Antwerpen. In de SWOT‐analyse wordt 
met betrekking  tot het plangebied Nieuw Zuid  vermeld dat qua  kansen  aan  aanbodzijde de ontwikkelingen 
rond Nieuw Zuid en het Justitiepaleis gunstige effecten kunnen hebben op de commerciële structuur in de zone 
Zuid‐Harmonie. Anderzijds is qua bedreigingen aan aanbodzijde een goed doordachte assortimentsinvulling en 
oppervlakte van de detailhandel in Nieuw Zuid nodig om de bestaande handel op Zuid niet te ontwrichten. 

 
(fig. overzicht van de commerciële concentraties in de binnenstad) 
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In  de  beleidsvisie  is  een  algemeen  uitgangspunt  dat  elke  wijk  recht  heeft  op  voldoende  wijkverzorgende 
detailhandel  (dagelijkse  artikelen  en  diensten)  in  verhouding  tot  de  aanwezige  vraag  doch  dat  nieuwe 
commerciële  activiteit  de  bestaande  detailhandelsstructuur  niet  mag  ontwrichten  en  complementair  en 
verrijkend  is.  Indien  grootschalige  detailhandel  zou  worden  ingeplant  moet  het  in  hoofdzaak  om 
wijkverzorgende detailhandel gaan (vb. supermarkt) om de wijk of de kantoren of andere functies te voorzien 
in dagelijkse artikelen en diensten om  zo de  leefbaarheid  te verhogen. Daarbij dient de voorziene netto m² 
detailhandelsoppervlakte  in verhouding te zijn tot de aanwezige en toekomstige vraag en moet gelet worden 
op de  impact  van nieuwe wijkverzorgende detailhandel op de bestaande winkelgebieden  in de omliggende 
bestaande wijken  (dus met een niet‐ontwrichtend, aanvullend/complementair en verrijkend assortiment). Er 
moet gestreefd worden naar een goede verkeersafwikkeling, het moet ruimtelijk en architecturaal kwalitatief 
ontwikkeld worden en aangesloten zijn op of verweven in het stedelijk weefsel. 

Te consulteren via http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/2/062.Y29udGV4dD0zMDE1OTcy.html. 

03_02 .14 Bouwcode 
De  Stedenbouwkundige  verordening  van  de  stad  Antwerpen,  kortweg  Bouwcode23,  is  de  stedelijke 
stedenbouwkundige  verordening  die  wordt  aangenomen  om  het  bouwen  binnen  de  stad  Antwerpen  te 
reglementeren.  Ze  bevat  voorschriften  die  van  toepassing  zijn  op  alle  constructies  en  bouwwerken  op  het 
grondgebied  van  Antwerpen.  Voor  het  verkrijgen  van  een  stedenbouwkundige  vergunning  dienen  de 
ingediende  plannen  aan  deze  voorschriften  te  voldoen. Het  raadplegen  van  dit  document  is  dus  uitermate 
belangrijk voor iedereen met bouwplannen in Antwerpen. 

De Bouwcode heeft als doel minimale kwaliteit van het bouwen  te garanderen, zowel voor het gebouw, zijn 
bewoners en gebruikers, als voor de omgeving. Deze beoogde kwaliteit omvat duidelijke uitspraken over de 
leefbaarheid,  duurzaamheid,  beeldkwaliteit  en  veiligheid.  Deze  vier  kernwaarden worden  in  de  Bouwcode 
vertaald  in  randvoorwaarden  of  voorschriften  over  de  ruimtelijke  en  technische  kwaliteit  waaraan  alle 
gebouwen of constructies moeten voldoen. Zo zijn er vereisten opgenomen rond de voorziening van minimum 
aantal  fietsplaatsen  naargelang  de  functie  van  het  gebouw,  maximaal  behoud  van  groenelementen  en 
minimale verharding van buitenruimtes, het vereenvoudigen of voorzien van vergunningen zoals zonnepanelen 
en  kleine  windturbines,…  Alle  nieuwe  platte  daken moeten  ofwel  groendaken  zijn,  ofwel  gecompenseerd 
worden door  een  regenput. Om de  stedelijke opwarming  tegen  te  gaan mag bij platte daken niet  gekozen 
worden voor bedekking met lage zonreflectie. 

Naast het garanderen van kwaliteit wil de Bouwcode ook rechtszekerheid bieden bij het bouwen. Ze gaat uit 
van de bouwmogelijkheden, beperkingen en de effecten die een bouwwerk of constructie kan hebben voor 
bewoners, gebruikers, omwonenden en passanten. De voorschriften zijn geschreven om zowel deze groepen te 
beschermen als de eigenaar of bouwheer bouwmogelijkheden te bieden.  

De  voorschriften  van  deze  stedenbouwkundige  verordening  moeten  gezien  worden  samen  met  andere 
wetgeving, reglementeringen of documenten met verordenende kracht. 

03_02 .15 Klimaatplan 
Door de ondertekening van de Europese Burgemeestersconvenant engageert de stad Antwerpen zich om,  in 
lijn  met  de  Europese  doelstellingen,  20%  minder  CO2  uit  te  stoten  tegen  2020.  Om  deze  doelstelling  te 
realiseren  tekent  de  stad  een  klimaatbeleid  uit  voor  de  komende  10  jaar  dat  beschreven  wordt  in  een 
klimaatbeleidsplan, of kort: Klimaatplan (goedkeuring door het Antwerpse college in januari 2011, goedkeuring 
gemeenteraad voorzien voorjaar 2011). Dit plan bevat een visie en strategie voor het Antwerps klimaatbeleid. 
Verder bevat dit beleidsplan een emissie‐inventaris en een opsomming van specifieke acties, instrumenten en 
maatregelen om de doelstellingen  te bereiken. Op basis van de emissie‐inventaris kan de voortgang van de 
getroffen maatregelen en acties opgevolgd worden. 

Tegen 2050 wil Antwerpen CO2‐neutraal zijn. Dit betekent dat er binnen de stadsgrenzen netto over het  jaar 
geen CO2 en andere broeikasgassen vrijkomen, eventueel gecompenseerd door elders opgewekte duurzame 
energie.  De  volledige  stad  is  dan  onafhankelijk  van  fossiele  brandstoffen  en  heeft  een  CO2‐vrije 
energievoorziening.  De  ruimtelijke  organisatie  van  de  stad  moet  bijdragen  tot  het  terugdringen  van  de 
energievraag en energie‐ en CO2‐reductie op stedelijk niveau. 

                                                 
23 Zie bijlage 08. 
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Wat betreft ruimtelijke ontwikkeling stelt het klimaatplan in zijn Vergezicht 2020 dat in dat jaar duurzaamheid 
en klimaat geïntegreerd zijn in het ruimtelijk beleid van de stad Antwerpen en dus in alle ruimtelijke plannen, 
instrumenten en projecten. De ruimtelijke organisatie van de stad draagt dan bij tot het terugdringen van de 
energievraag en zorgt ervoor dat veel meer mensen  in Antwerpen zich op een veilige en efficiënte manier te 
voet, met  de  fiets  of met  het  openbaar  vervoer  verplaatsen. Nieuwe  en  bestaande wijken  verbruiken  veel 
minder energie en slimme en duurzame energievoorziening  is, waar mogelijk, geïntegreerd op wijkniveau. De 
stad is in 2020 in staat om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals het hitte‐eilandeffect, op te 
vangen  of  te  beperken.  De  verschillende  parken  en  groengebieden  die  de  stad  omringen  vormen  een 
samenhangende groenstructuur. Veel gebouwen hebben een groendak, bij zoveel mogelijk projecten worden 
kansen  voor  waterberging  benut  en  de  Sigmawerken  zijn  volop  in  uitvoering.  De  impact  van  ruimtelijke 
projecten op het klimaat is een belangrijk afwegingscriterium in het evalueren, beslissen, plannen en uitvoeren 
van stedenbouwkundige projecten op verschillende schaalniveaus. 

Wat betreft de maatregelen die kunnen genomen worden in het veld van de ruimtelijke ontwikkeling voorziet 
het Klimaatplan het integreren van klimaataspecten in ruimtelijke plannen, instrumenten en projecten, alsook 
het invullen van ruimtelijke randvoorwaarden voor slimme en duurzame energievoorziening. 

03_02 .16 Stedelijk Groenplan 
Antwerpen  heeft  nog  steeds  aanzienlijk  wat  groen  op  haar  grondgebied,  maar  net  als  elders  in  het 
dichtbebouwde Vlaanderen  neemt  ook  hier  de  druk  op  de  groene  ruimten  toe. Het  stadsbestuur  heeft  de 
ambitie de leefbaarheid en attractiviteit van Antwerpen hoog te houden en wil daarom ook extra inspanningen 
doen  om  het  groen  in  de  stad  te  versterken.  Naast  concrete  initiatieven  in  allerlei  projecten  is  ook  een 
overkoepelende visie op het groen in de stad nodig. Dit wordt momenteel geconcretiseerd in een Groenplan. 

Het Groenplan is een toekomstvisie voor alle publiek groen in Antwerpen. De basis voor de groenvisie van de 
stad  ligt  in  het  strategisch  Ruimtelijk  Structuurplan  van  de  stad,  waarin  de  ‘zachte  ruggengraat’  een 
structurerend aaneengesloten geheel van de grote open ruimten  in de stad vormt. De groene ruimten  in de 
stad  kunnen  heel  divers  van  aard  zijn:  parken,  natuurgebieden,  bossen,  buffergroen,  plantsoenen, 
straatbomen, enz. Het Antwerpse Groenplan vertrekt vanuit de unieke waarden en specifieke  functies die al 
deze groene  ruimten  in de stad vervullen en  legt op basis hiervan de gewenste groenstructuur voor de stad 
vast.  Er  wordt  gewerkt  met  een  vijftal  groencategorieën:  historisch,  ecologisch,  milieu‐,  gebruiks‐  en 
structurerend groen. Hieruit bepaalt het Groenplan dan de  rol die het groen  in  stadsontwikkelingsprojecten 
zou  moeten  opnemen  en  welke  inrichtings‐  en  beheersmaatregelen  daaraan  gekoppeld  kunnen  worden. 
Daarbij wordt,  in functie van een duurzamer groenbeleid, de nadruk gelegd op het multifunctionele karakter 
van  het  stedelijke  groen.  De  meeste  groenelementen  vervullen  immers  verschillende  functies  en  komen 
daardoor ook in meerdere categorieën terug. Er wordt voor elke specifieke locatie gezocht naar een optimale 
mix  van  ontwikkelingskansen,  inrichtingsmogelijkheden  en  beheermaatregelen waardoor  elk  groenelement 
maximaal zijn rol in de stad kan vervullen. 

Doelstelling  is  door  variatie  en  optimalisatie  de  groenstructuur  zo  duurzaam mogelijk  te  ontwikkelen.  Het 
Groenplan vormt het overkoepelende kader dat de meerwaarde van elk afzonderlijk project in functie van de 
volledige groenstructuur van de stad bewaakt en stimuleert.  

03_02 .17 Bomenplan 
In aanloop naar het Groenplan besliste het stadsbestuur  in 2009 om al een Bomenplan op te stellen voor de 
straat‐, plein‐, en  laanbomen. Dit Bomenplan zal  in het Groenplan geïntegreerd worden. De stad Antwerpen 
beheert, exclusief de bomen  in parken, ongeveer 100.000 bomen  in  straten, op pleinen en  in plantsoenen. 
Omwille  van  beperkende  omgevingsfactoren  of  door  een  foutieve  boomkeuze  laat  de  kwaliteit  en  de 
verwachte levensduur van deze bomen soms te wensen over. Hierdoor treedt een stelselmatige verjonging op 
en dreigen de oude bomen als beeldbepalend element uit het straatbeeld te verdwijnen.  

Het Bomenplan legt de basis voor een duurzaam beheerd bomenbestand. Hierbij wordt aandacht besteed aan 
de  verzorging,  verbetering  en  vervanging  van  het  huidige  bomenbestand  en wordt  er  ruimte  gezocht  voor 
nieuwe  bomen  in  straten  en  pleinen.  De  visie  van  het  Bomenplan  onderschrijft  en  bouwt  verder  op  de 
principes van het Harmonisch Park‐ en Groenbeheer  (HPG). Samengevat  streeft de  stad Antwerpen op haar 
hele  grondgebied  naar  een maximaal  aantal  grote  bomen  (1e  orde)  en  een  bestand met  een  kwalitatief 
hoogwaardig karakter. 
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Daarom dient al van bij de ontwerpfase voor projecten van openbaar domein rekening gehouden te worden 
met de bomen en met alle maatregelen die nodig zijn om de bomen maximale groei‐ en ontwikkelingskansen 
te geven. Het voorzien van voldoende ruimte en de  juiste boomkeuze  in relatie tot de standplaats zijn hierbij 
belangrijke aandachtspunten. De stad streeft tevens een groot aandeel inheemse bomen na, maar in specifieke 
situaties,  bijvoorbeeld wanneer  de  omstandigheden  niet  voldoen  aan  de  vereisten  van  inheemse  soorten, 
kunnen ook cultivars of uitheemse soorten worden toegepast.  

Tenslotte  is  ook  de  samenhang  tussen  enerzijds  de  verschillende  visie‐aspecten  en  anderzijds  het  nodige 
onderhoud  en  beheer  belangrijk. De  stad  streeft  ernaar  deze  laatste  vooral  te  richten  op  begeleidings‐  en 
verzorgingssnoei en het aandeel onderhouds‐ en vormsnoei af te bouwen.  

03_02 .18 Waterplan 
De  stad Antwerpen  is momenteel bezig met de opmaak van een Waterplan, een beleidsnota  rond  integraal 
waterbeheer met daarin onder meer een aantal brongerichte maatregelen die steeds zouden moeten worden 
gerespecteerd bij de  inrichting  van het openbaar domein. Van  zodra meer  informatie beschikbaar  zal deze 
worden overgemaakt aan het ontwerpteam.  

03_02 .19 Lichtplan 
De  stad  Antwerpen  is momenteel  bezig met  de  opmaak    van  een  Lichtplan.  Voor  elk  (nieuw  of  lopend) 
stadsproject waarbij openbaar domein wordt betrokken, moet de verlichting mee bekeken worden, bestaande 
of nieuwe, én in het projectbudget voorzien. Elk project waarbij de openbare verlichting wordt gewijzigd, moet 
rekening houden met de richtlijnen van het lichtplan. Van zodra meer informatie beschikbaar zal deze worden 
overgemaakt aan het ontwerpteam. 

03_02 .20 Decreet Grond‐ en Pandenbeleid 
Het Vlaamse Gewest voert in samenwerking met de provincies en de gemeenten een grond‐ en pandenbeleid 
dat bestaat uit de aansturing, de coördinatie, de ontwikkeling en de aanwending van ruimtelijke en sectorale 
beleidsstrategieën en instrumenten om de grond‐ en pandenmarkt te faciliteren, te stimuleren, te bevorderen 
en  desnoods  te  corrigeren.  Het  bevat  onder  meer  maatregelen  betreffende  het  verwezenlijken  van  een 
betaalbaar woonaanbod (sociaal en bescheiden wonen). Het Decreet Grond‐ en Pandenbeleid is van toepassing 
op het project in het plangebied Nieuw Zuid. 
Te consulteren via: http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12341 
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 04_ Duurzame ontwikkeling als overkoepelende ambitie 
 
De  stad  wil  van  de  geplande  ontwikkeling  een  voorbeeldproject maken  voor  duurzame  stedenbouw.  Het 
project moet een visitekaartje worden voor kwalitatief en duurzaam wonen, werken en leven in de stad.  
 
Duurzame  stedenbouw wordt  hierbij  gedefinieerd  als  ´die  vorm  van  stedenbouw  die  in  alle  stadia  van  het 
planproces  kansen  en mogelijkheden benut om  een hoge  ruimtelijke  kwaliteit  in  combinatie met  een hoge 
milieukwaliteit  tot  stand  te  brengen,  en  die  beide  in  de  tijd  weet  te  handhaven  zodat  ook  toekomstige 
generaties daarin kunnen delen´ (Bron: Nationaal pakket duurzame stedenbouw, Nederland, 2006). 
 
Om duurzaam genoemd  te mogen worden, moeten ontwikkelingen volgens het Brundtland‐rapport uit 1987 
een positief effect hebben op drie aspecten, die sterk met elkaar samenhangen: de sociale vooruitgang, het 
behoud van het ecologisch evenwicht én de economische groei. 
Het  eerste  aspect, met  name  ‘sociale  vooruitgang’,  legt  de  nadruk  op  de  nood  aan  een  gezonde,  sociaal 
rechtvaardige en aangename leefomgeving voor elke mens.  
‘Behoud  van het  ecologisch  evenwicht’  verwijst naar de  impact  van onze  samenleving op onze planeet, de 
uitputting  van  natuurlijke  bronnen  en  de  vervuiling  onze  leefomgeving.  Deze  dimensie  van  duurzaamheid 
omvat 2 deelkwaliteiten namelijk de milieukwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit.  
Het  aspect  ‘economische  groei’  tenslotte  wijst  erop  dat  een  duurzame  wereld  geen  bevriezing  van  de 
economische groei vereist, maar wel vraagt om een aangepaste economie die meer  rekening houdt met de 
noden van de volgende generaties, met de sociale en ecologische dimensies. 
Gelet op de complexiteit van het ontwikkelen van een goede stedenbouw en het bouwproces, wordt algemeen 
aangenomen  dat  nog  een  vierde  dimensie  vereist  is,  namelijk  de  organisatorische.  De  aandacht  voor  het 
‘proces’  moet  de  nood  invullen  tot  een  gestructureerde  aanpak  op  alle  betrokken  niveaus  (burgers, 
projectpartners, stad). Hierdoor wordt garant gestaan voor een maximale integratie van het project binnen de 
aanwezige  structuren  en  wijken,  een  nauwe  samenwerking  met  alle  stakeholders  en  een  maximale 
betrokkenheid van de omwonenden en de overige stadsbewoners. 
 
De  duurzaamheidsambitie  is  duidelijk  niet  iets  extra  naast  alle  andere  ambities, maar  een  overkoepelende 
hoofdambitie.24  Hoofdstuk  5  ‘Programma  van  Eisen’  van  deze  projectdefinitie  incorporeert  deze 
overkoepelende duurzaamheidsambitie dan ook in heel wat aspecten van onder meer programma, mobiliteit, 
publieke ruimte of ontwikkelingsstrategie. 
 
Om  te  komen  tot  een  duurzame  stadsontwikkeling  dienen  de  vier  dimensies  van  duurzaamheid maximaal 
geïntegreerd  te worden  in  alle  aspecten  van  de  geplande  ontwikkeling. Hieronder worden  deze  dimensies 
vertaald  in  ambities  voor  de  milieukwaliteit,  de  ruimtelijke  kwaliteit,  de  sociaal‐ruimtelijke  kwaliteit,  de 
economische kwaliteit en de organisatorische kwaliteit. 

 

Milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving 

Het is de bedoeling van de stad Antwerpen om, naast het streven naar een hoge ruimtelijke kwaliteit, ook de 
milieugerelateerde  aspecten  van  duurzaamheid  te  implementeren  bij  stadsvernieuwings‐  of 
stadsontwikkelingsprojecten. Het streven naar een hoge milieukwaliteit wordt vertaald in hoge ambities op het 
vlak  van  groen,  verkeer,  water,  energie, materiaal  en  afval,  lucht/geluid/licht  en  bodem.  Daarbij  kan  een 
onderscheid gemaakt worden tussen drie niveaus, die evenwel sterk samenhangen: 

‐ Bovenlokale  milieukwaliteit,  met  aandacht  voor  uitputting  van  energie,  water,  grondstoffen; 
klimaatverandering; verzuring; 

‐ Lokale milieukwaliteit, met aandacht voor bodem, water, lucht, hinder, stank, veiligheid, leefbaarheid 
en gezondheid; 

‐ Kwaliteit van de natuur, met aandacht voor biodiversiteit en ecologische kwaliteit. 
 

                                                 
24 Dit onderdeel m.b.t. duurzaamheid als een overkoepelende hoofdambitie bouwt verder op de ambitienota zoals geformuleerd voor het 
project Oostsector te Ieper. West‐Vlaamse Intercommunale (WVI), Stad Ieper. Duurzame wijkuitbreiding ‘Oostsector’. Ambitienota, Brugge, 
2008. 
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Het  basisbeginsel  voor  het  bekomen  van  deze milieukwaliteit wordt  verwoord  in  de  3‐stappen‐strategie  of 
‘Trias  Ecologica’.  Daarmee  wordt  gestreefd  naar  het  maximaal  bundelen  en  sluiten  van  kringlopen,  op 
verschillende vlakken (grondstoffen, energie, water en afvalstoffen) en verschillende schaalniveaus. 
 

  Grondstoffen, energie, water  Afvalstoffen 

Stap 1  Voorkom onnodig gebruik  Voorkom afval 

Stap 2  Gebruik hernieuwbare bronnen  Hergebruik afval 

Stap 3  Gebruik eindige bronnen verstandig  Verwerk afval op verstandige wijze 
 
Inzake het bereiken van de beoogde milieukwaliteit zijn bij de ontwikkeling van het plangebied, gezien het hier 
een  quasi  ‘ab  ovo’  situatie  betreft, mogelijk  kansen  aanwezig  om  bepaalde  concepten  die  in  een  andere 
ontwikkelingssituatie misschien niet meer haalbaar zijn, te onderzoeken en waar mogelijk toe te passen. 

Belangrijk aandachtspunt voor het plangebied  is wel de aandacht voor een gezonde  leefomgeving. Er moet 
maximaal  rekening worden  gehouden met de  gezondheidsaspecten  van de  leefomgeving  (terugdringen  van 
luchtvervuiling,  geluidsoverlast,  lichtverontreiniging,  straling,  stedelijke  hitte  en  bevorderen  van 
groen/stedelijke natuur). Dit betekent onder meer: 

‐ nemen van maatregelen om te komen tot een leefbaar geluidsklimaat, 
‐ nemen van maatregelen om te komen tot een acceptabele en leefbare luchtkwaliteit, 
‐ nemen van maatregelen om de stedelijke opwarming tegen te gaan en te verminderen, 
‐ nemen van maatregelen om lichtpollutie te beperken, 
‐ rekening houden met de beschikbaarheid van daglicht en zonlicht. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke kwaliteit  is essentieel om te komen tot een duurzame ontwikkeling. De ruimtelijke structuren die 
nu worden vastgelegd, vormen immers de onderlegger van de feitelijke ontwikkelingen nu en in de toekomst, 
en van alle sociale relaties die er zich nog gaan ontplooien. 
 
Er bestaat geen basisrecept voor ruimtelijke kwaliteit, en het  is moeilijk of onmogelijk deze vast te  leggen  in 
normen of streefdoelen. Ruimtelijke kwaliteit is echter nauw verbonden met: 

‐ landschappelijke  en  cultuurhistorische  inpassing  in  samenhang  met  de  bestaande  structuren, 
onderleggers en stedenbouwkundige uitgangssituatie 

‐ multifunctioneel en meervoudig ruimtegebruik 
‐ ruimtelijke differentiatie (gebruiks‐ en belevingswaarde) 
‐ functionele variatie en verweving 
‐ flexibiliteit (toekomstwaarde of de capaciteit om in te kunnen spelen op veranderende, soms externe, 

omstandigheden  zoals  functiewijziging,  klimaatwijziging,  stijgende  energieprijzen,  veranderende 
energiesystemen etc.) en herbruikbaarheid van de structuren 

‐ diversiteit in het woningaanbod, met aandacht voor nieuwe samenlevingsvormen 
‐ duurzame mobiliteit en een goede verkeersstructuur 
‐ integrale toegankelijkheid 
‐ architectonische en ruimtelijke uitstraling 
‐ … 

 
Het plangebied is zeer groot, grenst aan de binnenstad en is momenteel vrijwel onbebouwd. Hierdoor biedt dit 
gebied uitzonderlijke kansen, enerzijds voor een unieke uitbreiding van de kernstad, anderzijds om te voorzien 
in een aantal functies die momenteel onvoldoende aanwezig blijken in de kernstad. 
In functie van de ambities van duurzaam ruimtegebruik, stedelijke kwaliteit en economische haalbaarheid, en 
in aanvulling op het aanbod  in de bestaande stadswijken  in de directe omgeving, wordt gekozen voor zowel 
een aanzienlijke bouwdichtheid en een aanzienlijke samenhangende publieke open groene ruimte. Gebouwde 
en  open  ruimte  moeten  zodanig  worden  samengebracht  dat  een  kwalitatieve,  duurzame  en  compacte 
stedelijke omgeving ontstaat. Dit alles binnen een  sterk  ‘casco’ of hoofdstructuur dat evenwel een  flexibele 
invulling toelaat zonder zijn krachtlijnen te verliezen. 



versie 21/03/2011 

MASTERPLAN NIEUW ZUID_PROJECTDEFINITIE 

MP NZ_PD  51 I 94

Sociaal‐ruimtelijke kwaliteit 

De  hedendaagse  stadsontwikkeling  is  soms  te weinig  gericht  op  betaalbaar wonen  voor  het  leven  in  een 
gezonde,  kwalitatieve  en  veilige  omgeving.  Woningen  kampen  met  problemen  op  het  vlak  van  fysieke 
toegankelijkheid,  aanpasbaarheid  aan  de  veranderende  eisen  van  de  bewoners,  gebruikte  materialen  en 
technieken,  …  De  leefomgeving  biedt  vaak  onvoldoende  ruimte  voor  zachte  functies  als  water,  groen  en 
ontmoeting.  Door  individualisering  en  een  eerder  gezinsgeoriënteerde  samenleving  is  er  bovendien  een 
verminderd  sociaal  buurtnetwerk. Monofunctionele wijken  zonder  integratie met  de  omgeving  en  arm  aan 
voorzieningen werken dit in de hand. 

Om te komen tot een duurzame stadsontwikkeling moet gestreefd te worden naar kwalitatieve woningen en 
leefomgevingen, binnen een geïntegreerd sociaal buurtnetwerk. Doelstellingen25 hierbij zijn onder meer: 

‐ voldoende diversiteit in het woningaanbod, met aandacht voor nieuwe samenlevingsvormen, 
‐ gezonde en milieuvriendelijke woningen, 
‐ toegankelijke woningen, 
‐ aanpasbare woningen  in het kader van  levenslang wonen  ‐ meegroeiwoningen naargelang de noden 

van het gezin, 
‐ ruimte voor water, groen, fauna en flora, 
‐ ruimte voor ontmoeten, spelen, etc. die voor iedereen toegankelijk en verblijfsgericht is, 
‐ een  toegankelijk,  doorgankelijk,  bereikbaar  en  bruikbaar  openbaar  domein,  gericht  op  de  zwakke 

weggebruiker, dat traag rijden bevordert en sluipverkeer ontmoedigt, 
‐ een kwalitatieve gradiënt tussen (collectief) private en publieke ruimte 
‐ een  goede  aanwezigheid  van  woonondersteunende  voorzieningen  zoals  scholen,  buurtwinkels, 

werkgelegenheid, ontspanning, sport, cultuur, recreatievoorzieningen, … 
‐ organiseren  van  informatie‐,  sensibilisatie‐  en  participatiemomenten,  zowel  voor  toekomstige 

bewoners als voor omwonenden, 
‐ stimuleren van het ontwikkelen van een sociaal buurtnetwerk, 
‐ aandacht voor diversiteit in de wijk (naar leeftijd, klasse, gezinssituatie, …) en verweving hiertussen, 
‐ sociale veiligheid integreren in de ruimtelijke organisatie. 

Er dient bij de ontwikkeling van het plangebied maximaal te worden ingezet op het bereiken van bovenstaande 
doelstellingen. Gezien de grootte en relatieve leegte van de site bestaan nog vele mogelijkheden om te sturen 
op het woningaanbod en voorzieningen qua open ruimte en woonondersteunende functies.  

 

Economische kwaliteit 

betaalbaarheid 
Duurzaam bouwen krijgt veelal het  label duurder te zijn dan traditioneel bouwen.  Indien echter vroeg  in het 
planproces de keuze voor een duurzaam project wordt gemaakt, ontstaan heel wat mogelijkheden die geen 
meerprijs vergen. Bovendien zijn er een heel aantal maatregelen waarvan de terugverdieneffecten hoger zijn 
dan de investeringskosten. 
Door een  verstandig wijkontwerp  zijn  vaak economisch haalbare en  verantwoorde oplossingen mogelijk die 
eveneens  het  milieu  ten  goede  komen.  Een  zongerichte  verkavelingsstructuur,  een  doordacht 
mobiliteitsconcept  en  een  aantrekkelijk  openbaar  domein  verhogen  de  kwaliteit  van  het  gebied  zonder 
meerkosten.  Ook  op  het  vlak  van  het  ontwerp  van  de  woning  zijn  er  vroeg  in  het  proces  heel  wat 
mogelijkheden (vb. energie‐, water‐ en materiaalbesparing) die op lange termijn sterk renderen. 
 

differentiatie en flexibiliteit in het aanbod 
Een  duurzame wijk  kent  een  grote  differentiatie  in  het woonaanbod  en  de  functievoorzieningen,  rekening 
houdende met toekomstige ontwikkelingen. Op het vlak van de individuele woning dient aandacht besteed te 
worden aan het toekomstgericht en aanpasbaar bouwen. Daarnaast kunnen diverse functies een plaats vinden 
binnen de wijk, hoewel het hoofdaccent  in deze ontwikkeling op wonen  ligt. Dit aanbod  richt zich zowel op 
economische activiteiten  (vb. winkelvoorzieningen, bedrijvigheid, kantoren etc.) als op woonondersteunende 
en bovenlokale voorzieningen (vb. scholen, sportvoorzieningen etc.) Dit levert een bijdrage aan de vitaliteit en 

                                                 
25 Naar: Transitie duurzaam wonen en bouwen, Vlaanderen in de steigers, Situatieschets wonen en bouwen in Vlaanderen en 
Aandachtspunten voor duurzaam wonen en bouwen in Vlaamse steden en gemeenten (3 vol.). 
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economische basis  van  de wijk.  Een buurt met  een  interessant  aanbod  aan  voorzieningen  en  economische 
activiteiten wordt bovendien als aantrekkelijker ervaren. In het algemeen dient rekening te worden gehouden 
met wijzigende  behoeften  en  tendensen,  en  steeds wijzigende  invullingen  binnen  een  duidelijke  structuur. 
Investeren in een duurzame ontwikkeling is op die manier steeds een duurzame investering. 
 

economische en maatschappelijke winsten aan elkaar gerelateerd 
De maatschappelijke winsten van een duurzame ontwikkeling zijn in de eerste plaats te vinden in alle aspecten 
van  de  dimensie  ‘sociaal‐ruimtelijke  kwaliteit’  (zie  hoger),  met  positieve  effecten  op  de  gezondheid, 
tevredenheid en arbeidsproductiviteit tot gevolg. Op ruimere schaal zijn de maatschappelijke en economische 
winsten  te  vinden  binnen  het  thema milieukwaliteit,  zoals  verbetering  van  de  geluidshinder,  luchtkwaliteit, 
windhinder  of  stadsklimaat.  De  positieve  effecten  ervan  op  de  gezondheid,  tevredenheid  en 
arbeidsproductiviteit van de bewoners en werknemers vertegenwoordigen een bepaalde financiële minkost. 
Door het bouwen van duurzame gebouwen in een aangename omgeving stijgt bovendien ook de economische 
waarde van het onroerend goed. Er wordt een commerciële en financiële meerwaarde gerealiseerd die zowel 
op korte als lange termijn speelt. 
 

uitstraling en concurrerend vermogen 
Duurzaam bouwen draagt bij tot het creëren van een positief  imago. Op het vlak van uitstraling, kwaliteit en 
gezondheid scoort een duurzaam project immers heel hoog. 
In Vlaanderen  zijn  er nog niet  zoveel  stadsontwikkelingsprojecten  te  vinden waarbinnen duurzaamheid  een 
doelbewuste keuze vormt. De geplande ontwikkeling van het plangebied  is bovendien naar Vlaamse normen 
van een zeer grote schaal. Het maakt dat dit project, indien de ambities worden gerealiseerd, ongetwijfeld een 
voorbeeldproject  zal  worden.  De  hoge  algemene  kwaliteit  van  de  nieuwe  ontwikkeling  verhoogt  de 
aantrekkingskracht en het concurrerend vermogen ervan ten opzichte van andere nieuwbouwwijken. 

 

Organisatorische‐ of proceskwaliteit 

trajectbegeleiding 
Er  is  reeds  aangegeven  dat  het  integreren  van  duurzaamheid  vanaf  de  ontwerpfase  van  een  project 
mogelijkheden biedt om heel wat te realiseren, vaak zonder meerkosten of op (middel)lange termijn zelfs met 
een daling  in de  kosten  tot  gevolg. Daarenboven  is  integratie  een  voorwaarde  voor het  realiseren  van  een 
kwalitatief project. 

Dit  leidt  tot  de  overweging  dat  de  nodige  partijen  –  zowel  het  beleid,  de  ontwerpers,  de  uitvoerders,  de 
beheerders als de gebruikers – best zo vroeg mogelijk  in het proces dienen betrokken te worden. Een goede 
verankering van de duurzaamheidsambitie  is vereist om te komen tot een succesvol eindresultaat. Dit  is niet 
enkel nodig bij de opstart van het planproces, maar ook verder in elke plan‐, uitvoerings‐ en gebruiksfase. 

Bovendien is duurzaamheid geen statisch gegeven. Het is een domein dat volop in ontwikkeling is. Beschikbare 
en  economisch haalbare  concepten  en  technieken  voor  gebiedsinrichting,  gebouwen  en  infrastructuren  zijn 
sterk  in  evolutie.  Wat  in  de  eerste  ontwikkelingsfase(n)  als  innovatief  kan  worden  bestempeld,  is  in  de 
volgende  fasen  misschien  common  practice  of  zelfs  alweer  verouderd.  Dit  evolutief  gegeven  maakt 
duurzaamheid niet tot eindproduct maar tot een continu proces dat een geïntegreerde aanpak noodzaakt. 

Hierin  is voor onderhavige opdracht de oproep voor ontwerpteams die duurzame ontwikkeling als kennis‐ en 
expertiseveld  binnen  hun  teamsamenstelling  integreren  een  eerste  stap  geweest.  Door  vervolgens  in  de 
projectdefinitie  wat  betreft  duurzaamheid  vooral  een  bepaald  ambitieniveau  met  globale  eisen  en 
uitgangspunten  te  formuleren  in plaats van een compleet uitgewerkt bestek, wordt de ontwerpteams meer 
ontwerpvrijheid geboden en worden zij uitgedaagd om met integrale oplossingen te komen. Er is ruimte voor 
verschillende  oplossingen. Naast  de  gewenste  keuzevrijheid  geeft  dit  echter  ook  onzekerheid,  zowel  in  het 
ontwerpproces als in het keuzeproces bij de opdrachtgever en overheid. 

Om hiermee om te gaan en te komen tot een geïntegreerde aanpak hebben de stad en de opdrachtgever de 
intentie te zoeken naar een manier om gedurende het ontwikkelingsproces aan trajectbegeleiding te doen. Dit 
moet ervoor zorgen dat duurzaamheid in al zijn dimensies een vanzelfsprekend aandachtspunt vormt bij iedere 
stap in het ontwerp‐ en uitvoeringstraject van het project. 
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draagvlak verwerven via communicatie en participatie 
Heel  wat  aspecten  binnen  duurzame  stedenbouw  en  duurzaam  bouwen  zijn  tot  op  heden  niet  wettelijk 
verplicht. De effectieve toepassing ervan, van ontwerp tot uitvoering, dient dan ook verworven te worden en 
berust sterk op vrijwilligheid. Hiertoe is het creëren van een draagvlak binnen het proces een cruciaal element. 
Dit gebeurt best vanaf het begin van het project en gericht naar alle betrokkenen. 

Het verwerven van draagvlak via communicatie en participatie wordt gezocht bij verschillende doelgroepen. 
Concreet wordt ondermeer een brede groep van stadsdiensten en beleidsverantwoordelijken betrokken in het 
proces  van  de  opmaak  van  de  projectdefinitie  en  het masterplan/stadsontwerp.  Daarnaast  heeft  de  stad 
Antwerpen ook de ambitie om de opmaak  van het ontwerp  voor het project‐ en plangebied doorheen een 
participatief traject te leiden waarbij de brede groep van gebruikers en (buurt)bewoners, zowel de huidige als 
mogelijk toekomstige, zowel individueel als in verenigingen, voorstellen en adviezen kunnen formuleren. 
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05_  Programma van eisen 
 
Het programma van eisen is opgebouwd rond 5 focussen. Gezamenlijk geven zij op hoofdlijnen aan waarheen 
met  de  ontwikkeling  van  het  plangebied.  In  het  geïntegreerd  ontwerp  dienen  deze  vijf  focussen  als 
evenwaardige  componenten  te  worden  meegenomen.  Voor  elk  van  deze  5  zijn  doelstellingen, 
onderzoeksvragen en randvoorwaarden geformuleerd. 

(1) een groen stadsdeel aan het water 

(2) een aantrekkelijk en vitaal stadsdeel 

(3) een verkeersstructuur op maat 

(4) een gezonde en ecologische leefomgeving 

(5) een flexibele ontwikkelingsstrategie 

 

05_01  Een groen stadsdeel aan het water 
Het plangebied is een zeer strategisch project voor de ontwikkeling van de stad Antwerpen. De situering op het 
kruispunt tussen de strategische ruimten van de  ‘harde’ en de  ‘zachte’ ruggengraat zoals gedefinieerd  in het 
Strategisch  Ruimtelijk  Structuurplan  Antwerpen,  verwoordt  treffend  de  grote  uitdaging  voor  dit  gebied. 
Enerzijds  liggen hier,  aansluitend bij de binnenstad, unieke  kansen  voor een  aanzienlijke uitbreiding  van de 
kernstad  waarbij  nieuwe  raakvlakken  ontstaan  tussen  het  bebouwde  weefsel,  de  Schelde  en  de  groene 
ringzone. Anderzijds vormt dit gebied ook een zeer belangrijke schakel tussen twee structuurbepalende open 
ruimtegebieden  onderling  (de  Schelde  en  de  ‘groene  rivier’)  en  biedt  het  opportuniteiten  om  tegemoet  te 
komen aan het tekort aan open groene ruimte dat momenteel in de omliggende wijken wordt ervaren. 

Bereikbaar en aantrekkelijk groen verhoogt ook de kwaliteit van het stedelijk milieu en de leefbaarheid van de 
stad. Indirect heeft het ook een grote impact op de economie. Groen maakt de stad aangenamer, trekt nieuwe 
bewoners aan en zorgt zo voor meer dynamiek. Groen heeft bovendien een gunstige invloed op de ecologische 
kwaliteit  en  het  stadsklimaat.  Het  tempert  bijvoorbeeld  het  stedelijk  hitte‐eiland  effect  en  regelt  de 
luchtvochtigheid. 
 

05_01 .1  Doelstellingen 
 
verbinding tussen stad, water, en groen 
Omwille  van  haar  strategische  ligging  wordt  de  gewenste  ontwikkeling  best  omschreven  als  ‘een  groen 
stadsdeel  aan  het  water’.  Naar  analogie met  het  Eilandje  in  het  noorden  van  de  stad moet  dit  zuidelijk 
stadsdeel de relatie tussen stad, water en open groene ruimte maximaal versterken en zelfs belichamen.  
De  opdracht  bestaat  erin  een  systeem  van  open  ruimte  te  ontwerpen  dat  zorgt  voor  een  ecologische 
verbinding tussen enkele belangrijke groengebieden in de omgeving, voor een attractieve en diverse stedelijke 
omgeving  met  voldoende  aanbod  aan  open  en  groene  ruimte,  en  voor  de  aantakking  van  deze  nieuwe 
ontwikkeling op zijn (bebouwde én groene) omgeving. Daarbij moet het geheel meer zijn dan de som van de 
delen en moet het gehele systeem een rol spelen op het vlak van ontmoetings‐, verblijfs‐ en speelfunctie. 
 
onderdeel van de groenblauwe hoofdstructuur 

versterken van de ecologische verbindingen 
In  het  s‐RSA wordt  een  groot  deel  van  het  plangebied  beschouwd  als  onderdeel  van  het  Zuiderpark,  een 
aaneengesloten parkgebied dat het zuidelijke deel van de stad en de groene vinger  in Aartselaar/Edegem via 
het  bermenlandschap  van  de  spaghettiknoop  en  omgeving  met  het  centrum  van  de  stad  en  de  Schelde 
verbindt. Ook de relatie met groene ruimten aan de overzijde van de Antwerpse Ring, waaronder het Kielpark 
en het natuurgebied Hobokense Polder via de groene corridor op Petroleum Zuid, zou een meerwaarde bieden. 
Volgens de ecologische studie die werd uitgevoerd naar aanleiding van het project Groene Singel, is een groene 
invulling  van  het  plangebied  (omwille  van windrichtingen  e.d.)  bovendien  van  strategisch  belang  voor  het 
algemene klimaat in de stad. De versterking van het plangebied als onderdeel van het groenblauwe netwerk is 
dus essentieel voor de hoofdstructuur van de stad. 
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versterken van de ecologische kwaliteiten 
Om deel uit  te maken van de ecologische hoofdstructuur van de  stad,  is het versterken van de ecologische 
kwaliteiten  in het plangebied een belangrijke voorwaarde. Daarbij  is het belangrijk  in te zetten op  ‘duurzaam 
groen’ zijnde  robuust groen  in plaats van snippergroen, natuurgroen  in plaats van architectuurgroen, etc.  In 
sommige  delen  van  het  gebied  kan  natuur  een  hoofdrol  krijgen, maar  ook  in meer  bebouwde  delen moet 
aandacht worden gegeven aan de kansen voor ‘stedelijke natuur’. Door maximaal rekening te houden met de 
lokale ecologische potenties van plekken  (bodem,  reliëf, water, klimaat,  flora en  fauna) én door ecologische 
verbindingen  te  maken  waar  mogelijk,  kan  de  biodiversiteit  in  het  gehele  groenblauwe  netwerk  worden 
versterkt. Ook het verstandig omgaan met de (veranderende) topografie van het terrein – in het kader van de 
integratie van de verkeersinfrastructuren, de geleidelijke overgang naar de nieuwe waterkering bij de Schelde, 
de  aansluiting op de omgeving  etc.  –  is hierbij  van belang. Bovendien  speelt het  aspect water  en de wijze 
waarop dit wordt geïntegreerd ongetwijfeld een belangrijke rol. 
 
een divers aanbod aan open ruimte 
Stedelijke groene ruimten kunnen sterk verschillen in de ruimte die ze innemen en de functies die ze vervullen. 
Daarom  worden  ze  ingedeeld  in  6  niveaus,  met  name  groen  op  het  niveau  van  woonblok,  buurt,  wijk, 
stadsdeel,  stad  en  stadsregio.  Deze  niveaus  vormen  de  aantrekkingszones  van waaruit mensen  het  groen 
opzoeken. 
In  de  Monitor  voor  bereikbaar  en  aantrekkelijk  groen,  opgesteld  in  2004  in  opdracht  van  de  Vlaamse 
Milieumaatschappij, wordt de maximale afstand per groengebied berekend die  stedelingen bereid  zijn af  te 
leggen om een groengebied te bezoeken. Deze afstand is een functie van de oppervlakte van het groen.26 Het 
Vlaams groenbeleid, departement  Leefmilieu, Natuur en Energie, beoogt dat elke  stadsbewoner minstens 1 
groene ruimte op elk van de functieniveaus binnen bereik heeft.  
De stad Antwerpen beoogt specifiek voor het plangebied de volgende zaken: 

wijk‐ en buurtpark 
Het plangebied is gelegen in een stadsdeel waar bewoners aangeven een grote behoefte te hebben aan meer 
publieke en groene ruimte. Het plangebied biedt, als open en vrijwel onbebouwd terrein, een unieke kans om 
dit belangrijke  tekort  van de  aanpalende wijken op  te  vangen. Op basis  van een GIS‐analyse27  van de open 
ruimte voorzieningen  in de omgeving blijkt dat de behoefte aan open ruimte zich vooral situeert op het vlak 
van formele groene ruimte en openlucht sport‐ en spelinfrastructuur. Daarbij is er zowel behoefte aan ruimte 
om ‘te zijn’, te verblijven, als ruimte om ‘te gaan’, te wandelen, fietsen, … 
De  stad wil  daarom  in  het  plangebied  samenhangende  open  groene  ruimte  creëren  die  de  behoefte  aan 
formeel groen invult op zowel buurt‐ als wijkniveau (d.w.z. groot genoeg is om mensen aan te trekken binnen 
een  loopafstand van resp. 400 en 800 meter van de woning). Hiermee moeten alle bewoners van de nieuwe 
ontwikkeling bereikt worden  én  een  zo  groot mogelijk  aantal  inwoners  van de omliggende wijken. Daarom 
wordt voor het plangebied een minimale oppervlakte aan samenhangende formele groene ruimte vastgelegd, 
waarbij volgende aandachtspunten gelden: 
 Deze open groene ruimte richt zich niet enkel op de toekomstige bewoners van de nieuwe ontwikkeling 

maar moet ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de woon‐ en omgevingskwaliteit in de aangrenzende 
wijken.  Aspecten  m.b.t.  zichtbaarheid  en  toegankelijkheid  van  deze  ruimte  vanuit  het  bestaande 
woonweefsel zijn dan ook een belangrijk aandachtspunt bij de positionering ervan. 

 De belangrijkste bestanddelen van deze samenhangende open  ruimte zijn groen en openlucht sport‐ en 
speelinfrastructuur. Een meer gedetailleerd programma dient nog verder te worden uitgewerkt. 

 De  samenhangende  open  groene  ruimte  van  wijk‐  en  buurtpark  mag  niet  worden  doorsneden  door 
infrastructuurbarrières. 

 De schaal en afmetingen moeten zodanig zijn dat een buurtpark als buurtpark en een wijkpark als wijkpark 
kan worden ervaren door de gebruikers ervan. 

 Niet enkel de schaal, de inrichting, de locatie, zichtbaarheid en toegankelijkheid maar ook het programma 
dat  rond  de  open  groene  ruimte  wordt  ingeplant  is  belangrijk,  onder meer  i.f.v.  sociale  controle  en 
levendigheid. Naast de interactie tussen het wonen en de open groene ruimte, moet dus ook de interactie 
tussen de open groene ruimte en andere programmaonderdelen worden gemaximaliseerd.  

                                                 
26 Voor de exacte waarden per niveau, zie deel 2.2 van bijlage 03. AG Stadsplanning Antwerpen, Functioneel onderzoek lokale bebouwde en 
open ruimte voorzieningen Nieuw Zuid, februari 2011. 
27 AG Stadsplanning Antwerpen, Functioneel onderzoek lokale bebouwde en open ruimte voorzieningen Nieuw Zuid, februari 2011. Zie 
bijlage 03. 
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publieke ruimte doorheen de wijk 
Naast  het  invullen  van  de behoeften  aan  formele  groene  open  ruimte  op  buurt‐  en wijkniveau,  is  het  ook 
belangrijk  dat  aan  de  ontsluitingsstructuur  van  de  nieuwe  ontwikkeling  hoge  eisen worden  gesteld m.b.t. 
verblijfskwaliteit. Dit opdat niet alle ontmoetingen zich dienen te concentreren in wijk‐ of buurtpark(en), maar 
ook verspreid  in de wijk kunnen plaatsvinden. De ontsluitingsstructuur moet dus meer zijn dan  louter gericht 
op verkeer en verplaatsing maar moet ook de ruimte bieden om een verblijfs‐, ontmoetings‐, en speelfunctie 
(bvb wandelen, fietsen, rolschaatsen, …) op te nemen. De verharde open ruimtestructuur  in de wijk (straten, 
pleinen, …) wordt zoveel mogelijk voorzien van groene elementen (bomen, …). 

private buitenruimte 
Tenslotte  is het nodig private buitenruimte  (onder de vorm van  tuin of  terras)  te voorzien om de woningen 
aantrekkelijk  te maken voor een divers publiek  (o.a. ook  jonge gezinnen met kinderen). Deze buitenruimtes 
dienen wel  voldoende  groot  te  zijn om  effectief  als bruikbare  kwalitatieve buitenruimte  te  kunnen worden 
beschouwd. De stedenbouwkundige verordening Bouwcode van de stad Antwerpen legt daarom vast dat er bij 
nieuwbouw per verblijfsruimte in een woning minimaal 2 vierkante meter buitenruimte moet worden voorzien. 
De  buitenruimte  kan  privé  zijn, maar  de  buitenruimtes  kunnen  ook  gekoppeld worden  tot  een  collectieve 
buitenruimte. Een collectieve buitenruimte dient ofwel direct toegankelijk te zijn vanuit de woningen die er op 
aangewezen zijn; ofwel toegankelijk te zijn via een gemeenschappelijke ruimte. 
Naast de te respecteren minimum oppervlakten dient er anderzijds ook over gewaakt te worden dat de private 
buitenruimten ook weer niet zo groot zijn dat een deelname in de publieke buitenruimte (bvb spelen, fietsen, 
…) niet meer noodzakelijk wordt. Het publieke leven speelt zich bij voorkeur af in de publieke ruimte.  
 
sterke relatie met de omliggende wijken 
De  openbare  ruimte  is  vanzelfsprekend  ook  de  basis  voor  een  goede  inpassing  van  het  gebied  in  het 
omgevende  stedelijke weefsel. Een  sterke  samenhang met de  rest  van de  kernstad wordt uiterst belangrijk 
geacht. De koppeling van het nieuwe stadsdeel met het bestaande netwerk van openbare ruimten en met de 
reeds  aanwezige  patronen  van  gebruik  en  beweging  in  de  omliggende  wijken  is  dan  ook  een  belangrijk 
aandachtspunt. Om de relatie met de bestaande wijken Zuid en Brederode te versterken, wordt een herlocatie 
van  de  Singel  (R10)  mogelijk  geacht.  De  precieze  locatie  en  vormgeving  van  deze  nieuwe  route  is  een 
onderzoeksvraag die deel uitmaakt van de ontwerpopdracht. Ook de sloop van het appartementsgebouw  in 
eigendom  van Woonhaven Antwerpen  op  de  ‘kop’  van  de Gedempte  Zuiderdokken  biedt  de  kans  om  een 
sterkere relatie met de bestaande wijk te verkrijgen. 
In de toekomst moet dit nieuwe stadsdeel voor het langzaam verkeer ook op aangename en evidente wijze in 
verbinding  staan met de wijken  aan de overzijde  van de Ring, namelijk Petroleum  Zuid met op de  kop het 
nieuwe voetbalstadion, Kiel, omgeving Groothandelsmarkt. De heraanleg van de Scheldekaaien en de geplande 
vereenvoudiging  van  het  snelwegknooppunt  Zuid  (de  spaghettiknoop) biedt mogelijkheden  om  ook  hier  de 
relatie te versterken. 
Tenslotte bevindt zich ook binnen het plangebied zelf een mogelijke barrière, met name de verbinding tussen 
de Leien en het snelwegknooppunt. Het  is belangrijk dat ook deze verbinding optimaal wordt geïntegreerd  in 
het  landschap  of  in  het  bebouwde weefsel. De  ruimtelijke  kwaliteit,  continuïteit  en oversteekbaarheid  qua 
ecologie en langzaam verkeer zijn belangrijke criteria bij elke beslissing aangaande deze weginfrastructuur, en 
bij uitbreiding elke verkeersinfrastructuur in het plangebied. 
 
 

05_01 .2  Concreet wordt (onder meer) een antwoord verwacht op volgende vragen 
_  Hoeveel  samenhangende  formele open  groene  ruimte  kan/moet worden  gerealiseerd  in het plangebied 

gelet op de geformuleerde ambities (zie 05_01 .1) en randvoorwaarden (zie 05_01 .3)? 
_  Wat  is de beste situering en verdeling van deze open groene ruimte  in het plangebied  in functie van een 

maximale bijdrage aan de ecologische kwaliteiten en verbindingen, de groenbehoefte van de nieuwe en 
bestaande bewoners, het karakter van de wijk etc.? 

_  Wat  is  de  relatie  tussen  de  nieuwe  stadsuitbreiding  en  de  bestaande  en  nieuwe  groene  ruimten?  Hoe 
omgaan met en vormgeven aan de specifieke positie van het gebied als tussenterm en overgang tussen een 
dens  stedelijk  weefsel  en  het  bermenlandschap  van  de  ringzone? Wat  is  de  relatie  tussen  de  nieuwe 
stadsuitbreiding en het groene bermenlandschap in de spaghettiknoop? 

_  Wat is de relatie tussen de nieuwe stadsuitbreiding en het lineair park dat is voorzien op de Scheldekaaien 
en de Schelde?  
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_  Hoe doorheen/langsheen de nieuwe stadsuitbreiding een groene verbinding realiseren  tussen de Schelde 
en het groene bermenlandschap van de ringzone? 

_  Wat  is de relatie tussen de nieuwe stadsontwikkeling en  (de publieke ruimte  in) de aangrenzende wijken 
van de binnenstad, o.a. via Gedempte Zuiderdokken, Leien, Scheldekaaien, etc.? Belangrijk aandachtspunt 
hierbij is de oversteekbaarheid ter hoogte van de huidige Singel. 

_  Welke  relatie  is mogelijk  tussen  de  nieuwe  stadsontwikkeling  en  (de open  ruimte  in)  de wijken  aan  de 
overzijde van de spaghettiknoop (vb. Kielpark, groene corridor op Petroleum Zuid)?  

_  Wat is de relatie tussen de verschillende open ruimte gebieden in het plangebied zelf? 
_  Hoe, naast de nieuwe wijk‐ en buurtpark(en), ook vormgeven aan de meer fijnmazige open ruimtestructuur 

van de nieuwe stadsuitbreiding? 
_  Wat zijn de te realiseren sferen en types publieke ruimten en waar zijn in het plangebied deze gesitueerd?  

Opmerking: Een meer gedetailleerd programma qua open ruimte zal later in het ontwerptraject nog worden 
uitgewerkt  en  getoetst  aan  de  input  van  de  burgers. Op  beperkte  basis werden  reeds  een  aantal 
actuele bekommernissen van de bewoners uit de omliggende wijken Brederode en Zuid afgetoetst.28 
Ook het onderzoeksrapport Speelruimteweefsel Brederodewijk biedt hiertoe al enkele handvaten.29 

  Ter info: variatie qua groene publieke ruimte i.f.v. op te nemen functies:  
‐ Buffergroen (vereisten naar afmeting, inrichting, soorten,…)  
‐ Gebruiksgroen  (publieke  toegankelijkheid  (versus  privatisering  i.f.v.  bepaalde  activiteiten  zoals 

open  luchtsport,…),  bruikbaarheid  (differentiatie  doelgroepen,…),  doorwaadbaarheid  en 
verbindend vermogen (koppeling met langzame trajecten of speelslingerprincipe)) 

‐ Ecologisch  groen  (stapsteenprincipe  i.f.v.  Hobokense  Polder,  nevelgroen  in  weefsel  zoals 
groendaken, daktuinen, groene gevels,…) 

‐ Flankerend groen (groen als structurerend element in straatprofielen, cfr. de bestaande wijk Zuid 
met ‘vergroende’ lanen en knopen) 

_  Hoe de wens van een ontwikkeling met een stedelijk karakter (zie 05_02) verenigen met de wens van een 
stadsdeel met een groen  karakter? Hoe de  te  voorziene groene  ruimte maximaal benutten? Welke  zijn 
daarbij de mogelijkheden voor en het aandeel van publieke en private buitenruimte? 

_  Hoe een maximale verblijfs‐ en gebruikskwaliteit realiseren van de publieke ruimte (verhard en groen) en 
de daarin opgenomen open ruimte voorzieningen, dit met aandacht voor onder meer toegankelijkheid en 
mogelijk storende omgevingsaspecten? 

_  Hoe  kan  de  open  groene  ruimte  in  het  plangebied  bijdragen  aan  het  versterken  van  de  ecologische 
verbindingen en kwaliteiten van de groenblauwe hoofdstructuur van de stad? 

_  Hoe omgaan met water  in dit gebied? Welke  zijn de mogelijke koppelingen  tussen groen en blauw  (vb. 
waterbuffers in publiek groen, met aandacht voor functionaliteit, esthetiek, veiligheid, …)? 

_  Hoe omgaan met de voorziene ophoging van het terrein i.h.k.v. Masterplan Scheldekaaien en de fasering ? 
_  Hoe vormgeven van de aanwezige  infrastructuren, niet alleen  in functie van verkeer maar ook  in functie 

van  de  groenstructuur  en  bebouwing? Wat  is meest  optimale wegconfiguratie  voor  verkeer,  groen  én 
bebouwing?  Hoe  worden  barrières  vermeden  of  verzacht  en  een  maximale  continuïteit  bereikt  voor 
ecologie, recreatie, langzaam verkeer,…? 

_  Hoe  omgaan  met  de  landschappelijke  context  en  de  historiek  van  dit  gebied?  Kan  bijvoorbeeld  een 
eigentijdse  interpretatie  van  de  historische  militaire  versterkingen  in  het  gebied  een  meerwaarde 
betekenen voor het landschappelijk ontwerp van het plangebied? 

_  … 
 
 

05_01 .3  Randvoorwaarden (mogelijk verder in het proces te verfijnen) 
 
minimum oppervlakten samenhangende formele publieke groene ruimte 
De  aangrenzende wijken  Zuid en Brederode  vallen  vrijwel  volledig buiten het bereik  van  formeel  groen, op 
buurtniveau én wijkniveau. In de wijken aan de overzijde van de Ring (Tentoonstellingswijk, Kiel) is de behoefte 
wel gedekt. Het plangebied heeft wat formeel groen betreft dus een functie te vervullen voor de nieuwe eigen 
inwoners maar ook voor zo veel mogelijk inwoners van de wijken Zuid en Brederode. 

                                                 
28 Stedelijk Wijkoverleg (SWO) Cluster Zuid, stad Antwerpen, Bekommernissen Konijnenwei Brederodebuurt. Historiek en resultaten 
focusgesprek, maart 2011. Zie bijlage 04. 
29 Fris in het Landschap, Luc Deschepper en Onderzoekscentrum Kind & Samenleving, i.o.v. Stedelijke Jeugddienst, stad Antwerpen, 
Onderzoeksrapport over het speelruimteweefsel in Antwerpen. Speelruimteweefsel Brederodewijk, februari 2008. Zie bijlage 05. 
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Op basis van een GIS‐analyse30 naar het bereik en de draagkracht van de aanwezige en mogelijk toekomstige 
publieke  groene  open  ruimte  in  dit  deel  van  de  stad,  werd  beslist  om  een  minimale  oppervlakte  aan 
samenhangende  ‘formele’31  publieke  groene  open  ruimte  (‘park’)  vast  te  leggen  voor  het  plangebied. Deze 
ruimte moet een hoge verblijfskwaliteit hebben en  ruimte bieden voor verpozen, spelen,  informeel sporten, 
recreëren, etc. Een adequate geluidswering  ten opzichte van de grote  infrastructuren  (o.a. Ring en spoor)  is 
hierbij essentieel. Buffergroen, ontoegankelijk natuurgebied en dergelijke meer kan niet worden meegerekend 
als  onderdeel  van  deze  samenhangende  open  groene  ruimte,  net  als  kleinere  parkjes,  pleinen,  straten, 
binnengebieden, etc. in de wijk of buurt. 

Doel is de behoefte aan formele open groene ruimte op wijkniveau32 (i.e. 5 tot 10ha binnen 800m loopafstand) 
in te vullen voor de nieuwe bewoners én voor zoveel mogelijk uit de bestaande wijken Brederode en Zuid. 
Naast deze grote open ruimte op wijkniveau moet er ook een aanbod zijn op buurtniveau,33 dat ervoor zorgt 
dat alle  inwoners van de nieuwe ontwikkeling een  formele open groene ruimte van 0,5 à 5ha vinden binnen 
een loopafstand van 400 meter van hun woning. 

Concreet werd bepaald dat: 
 binnen  projectgebied  Nieuw  Zuid  (A  in  figuur  met  delen  plangebied,  zie  02_02)  minimaal  5ha  aan 

samenhangende  ‘formele’  publieke  groene  ruimte  moet  worden  gerealiseerd,  dit  conform  het 
Collegebesluit van 19/05/2009 m.b.t. het projectgebied. 
Indien  het  binnen  het  projectgebied  Nieuw  Zuid  ten  goede  zou  komen  aan  de  verweving  tussen  de 
bebouwde  ontwikkelingen  en  de  5ha  open  ruimte,  indien  het  geen  afbreuk  zou  doen  aan  de 
gebruikswaarde en beleving van deze open ruimte en mits de toekomstige verbindingsweg tussen Leien en 
Ring voor langzaam verkeer zodanig vlot en aangenaam oversteekbaar (aanvaardbare verkeersintensiteit, 
verkeerslichten etc.)  is dat de  inwoners van het projectgebied Nieuw Zuid op wijkniveau volledig binnen 
het bereik vallen van de in de rest van het plangebied gesitueerde formele groene ruimte die als wijkpark 
moet  fungeren, mag  gemotiveerd worden  afgeweken  van  de  ambitie  om  de  5ha  groene  ruimte  in  het 
projectgebied Nieuw Zuid als samenhangend vorm te geven en kan deze eventueel worden opgedeeld. 
De opgave blijft  in elk van de gevallen evenwel voldoende  samenhangende groene  ruimte  te  realiseren 
opdat alle inwoners van de nieuwe ontwikkeling over een buurtpark beschikken dat ook daadwerkelijk qua 
schaal, afmeting, verblijfs‐ en gebruikskwaliteit als buurtpark kan worden ervaren. 

 in de kaaizone ter hoogte van Nieuw Zuid (B in figuur met delen plangebied, zie 02_02), conform de visie 
van  het  Masterplan  Scheldekaaien,  een  lineair  park  komt  waarbinnen  slechts  beperkte  bebouwing 
mogelijk is (zie 05_02). 

 in de  rest van het plangebied  (C‐D‐E‐F‐G  in  figuur met delen plangebied,  zie 02_02) minimaal 10ha aan 
samenhangende ‘formele’ publieke groene ruimte dient voorzien te worden die als wijkpark kan fungeren 
voor de nieuwe bewoners  in het plangebied én voor zoveel mogelijk bewoners uit de bestaande wijken 
Brederode en Zuid. Het ontwerpteam kan,  indien het afdoende kan aantonen dat een andere oplossing 
meer  kwaliteit  biedt,  gemotiveerd  afwijken  van  deze  ambitie  om minimaal  10ha  aan  samenhangende 
‘formele’ publieke groene ruimte te voorzien in de rest van het plangebied. 
In elk van de gevallen mag dit wijkpark niet doorsneden worden door infrastructuur en moet de schaal en 
maat  (zowel  lengte  als  breedte)  zodanig  zijn  dat  deze  groene  ruimte  door  de  gebruikers  ervan 
daadwerkelijk als wijkpark wordt ervaren. 

 afhankelijk  van  de  situering  van  deze  formele  groene  ruimten  van  min  5ha  en  min  10ha,  het  open 
ruimteaanbod nog aangevuld dient  te worden met enkele kleinere open groene  ruimten die werken op 
buurtniveau, dit opdat elke nieuwe bewoner  in het plangebied een buurtpark binnen 400m  loopafstand 
van zijn woning vindt. 

                                                 
30 AG Stadsplanning Antwerpen, Functioneel onderzoek lokale bebouwde en open ruimte voorzieningen Nieuw Zuid, februari 2011. Zie 
bijlage 03. 
31 Definitie van ‘formeel groen’: groen dat ingericht is als gebruiks‐ en recreatief groen. Dit in tegenstelling tot ‘informeel groen’ dat niet 
voor recreatie ingericht groen is m.a.w. groen in de breedste zin van het woord. 
32 Definitie van ‘wijkpark’: een formele groene ruimte van 5 tot 10 ha binnen 800m loopafstand zonder barrières van drukke wegen. Deze 
oppervlakte  wordt  bedoeld  als  gebruiksgroen.  Eventueel  buffergroen  wordt  niet  meegerekend.  In  wijkgroen  kunnen  wel  eventueel 
geprivatiseerde  functies  (sportclubs)  meegenomen  worden,  evenwel  mits  aandacht  voor  de  mogelijke  barrièrewerking  van  de 
geprivatiseerde delen in functie van de bereikbaarheid van het groen voor het woonweefsel alsook mits aandacht voor mogelijke gevolgen 
op inrichting (bv. behoefte aan parkings,…).  
33 Definitie van ‘buurtpark’: een formele groene ruimte van 0,5 tot 5 ha binnen 400m loopafstand zonder barrières van drukke wegen. Deze 
oppervlakte wordt bedoeld als gebruiksgroen. Eventueel buffergroen wordt niet meegerekend. Locaties nabij drukke verkeerswegen zijn 
immers niet optimaal voor recreatief gebruik. Geprivatiseerde delen zoals sportclubs worden niet meegerekend in het aantal ha buurtpark. 
Wat de inrichting betreft is een buurtpark een ideale locatie voor speelplekken voor de allerkleinsten, trapveldje voor kinderen van 6 tot 12 
jaar, een hondenloopzone, zithoekjes voor ouderen, ….  
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open ruimtevoorzieningen 
Uit een kwantitatieve GIS‐analyse naar de behoeften en tekorten aan lokale woonondersteunende open ruimte 
voorzieningen in dit deel van de stad, blijkt, naast deze aan formele groene ruimte, ook het volgende: 
 Qua speelterreinen34 ontstaat ten gevolge van de geplande woonontwikkeling in het projectgebied Nieuw 

Zuid een behoefte van minimaal 4.800 m² aan speelterreinen (gerekend aan 4m² speelterrein per kind bij 
een  aandeel  van min.  60% woningen  in  de maximaal  realiseerbare  vloeroppervlakte  en  20%  inwoners 
onder  18  jaar).  Dit  dient minimaal  voorzien  te worden  in  het  plangebied  en  verhoogd  bij  een  groter 
aandeel woningen. 
Indien  het  ontwerpteam  opteert  ook  elders  in  het  plangebied,  buiten  het  projectgebied  Nieuw  Zuid, 
nieuwe bebouwing voor wonen te voorzien, ontstaat een bijkomende behoefte waarin dient voorzien te 
worden. 
Daarnaast dient ook zoveel mogelijk van de tekorten van de omliggende wijken opgevangen te worden in 
het plangebied. Er  is een zeer sterk aanbod qua speelterreinen  in de wijk Zuid, maar de wijk Brederode 
vertoont een tekort van 3.792 m². Om binnen het plangebied tegemoet te kunnen komen aan dit tekort is 
een  zeer  goede  oversteekbaarheid  van  de  tussenliggende  infrastructuren  een  belangrijke  voorwaarde, 
evenals de beperkte loopafstand tot het nieuwe aanbod. 
Algemeen wordt gevraagd de speelterreinen  te spreiden  in  functie van een beperkte  loopafstand  tot de 
woning. De speelterreinen kunnen eventueel deel uitmaken van de oppervlakte formeel groen op wijk‐ of 
buurtniveau.  

 Wat  buurtsportterreinen35  betreft,  ontstaat  ten  gevolge  van  de  geplande  woonontwikkeling  in  het 
projectgebied Nieuw Zuid een behoefte van minimaal 3.600 m² aan buurtsportterreinen (gerekend aan het 
stedelijk  gemiddelde  van  0,6m²  per  inwoner  bij  een  aandeel  van min.  60% woningen  in  de maximaal 
realiseerbare vloeroppervlakte). Dit dient minimaal voorzien te worden in het plangebied en verhoogd bij 
een groter aandeel woningen. 
Indien  het  ontwerpteam  opteert  ook  elders  in  het  plangebied,  buiten  het  projectgebied  Nieuw  Zuid, 
nieuwe bebouwing voor wonen te voorzien, ontstaat een bijkomende behoefte waarin dient voorzien te 
worden. 
Daarnaast dient ook zoveel mogelijk van de tekorten van de omliggende wijken opgevangen te worden in 
het  plangebied.  Er  is  er  geen  tekort  in  de wijk  Zuid, maar  het  aanbod  in  de wijk  Brederode  zou  bijna 
verdrievoudigd moeten worden (tekort van 5.113 m²).  
Algemeen wordt gevraagd de buurtsportterreinen te spreiden in functie van een beperkte loopafstand tot 
de woning. Deze terreinen kunnen eventueel deel uitmaken van de oppervlakte formeel groen op wijk‐ of 
buurtniveau.  In wijkgroen  kunnen  ook  geprivatiseerde  sportterreinen  (sportclubs)  opgenomen worden, 
niet in buurtgroen. 

 
verblijfs‐ en gebruikskwaliteit 
De verblijfs‐ en gebruikskwaliteit van de publieke ruimte heeft betrekking op verschillende aspecten. 
Openbaarheid en toegankelijkheid zijn erg belangrijk. De publieke ruimte dient zo ‘zichtbaar’ en ‘betreedbaar’ 
mogelijk  te  zijn.  Een  directe  relatie  van  de  publieke  open  ruimte met  de  bebouwing  en  de  trajecten  voor 
langzaam verkeer  is daarom wenselijk. Dit om zowel het regelmatige gebruik als de sociale controle ervan te 
verzekeren. De samenhangende open ruimte mag immers niet als een ondoorwaadbaar en onveilig element in 
de ontwikkeling fungeren. 
Ook  bruikbaarheid  is  een  belangrijk  aspect  in  relatie  tot  de  kwaliteit  van  de  publieke  ruimte.  Er  kan 
aangenomen  worden  dat  verschillende  doelgroepen  (jongeren,  ouderen,  …)  behoefte  hebben  aan  een 
bruikbare open ruimte. Elke doelgroep heeft andere ‘eisen’ of verwachtingen ten aanzien van de bruikbaarheid 
van de open ruimte. Idealiter kunnen meerdere doelgroepen van de open ruimte gebruik maken zonder elkaar 
te storen of hinderen. Vanuit veiligheidsoogpunt moeten restruimten, doorlopende paden en teveel  ‘hoekjes 
en kantjes’ worden vermeden. 
Het statuut van de publieke ruimte dient  in het ontwerp duidelijk  te zijn. De open ruimte  is ofwel openbaar 
ofwel (collectief) privaat. Semi‐publieke open ruimten dienen vermeden te worden. Deze gronden hebben een 
te vaag statuut en leiden vaak tot onduidelijkheden m.b.t. gebruik en beheer. 

                                                 
34 Definitie van ‘speelterrein’: zie onderdeel ‘1.2 Overzicht bebouwde en open ruimte voorzieningen’ van bijlage 03, AG Stadsplanning 
Antwerpen, Functioneel onderzoek lokale bebouwde en open ruimte voorzieningen Nieuw Zuid, februari 2011. 
35 Definitie van ‘buurtsportterrein’: zie onderdeel ‘1.2 Overzicht bebouwde en open ruimte voorzieningen’ van bijlage 03, AG Stadsplanning 
Antwerpen, Functioneel onderzoek lokale bebouwde en open ruimte voorzieningen Nieuw Zuid, februari 2011. 
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terreinophoging 
In  het Masterplan  Scheldekaaien  is  bepaald  dat  ter hoogte  van Nieuw  Zuid  de  vaste waterkering  op  +9,25 
mTAW hoogte – een verhoging van 0,90 m ten opzichte van het actuele niveau van de waterkering en 2,25 m 
ten  opzichte  van  de  actuele  blauwe  steen  –  zal  worden  gerealiseerd  dicht  bij  de  rivier.  Het Masterplan 
Scheldekaaien stelt voor deze verhoging van het maaiveld op te vangen door middel van een zacht aflopende 
helling van de rivier naar de stad toe (zie typesnede bij 03_02. 3). Dit betekent dat de terreinen aangrenzend 
aan de kaaistrook, i.e. projectgebied Nieuw Zuid, navenant dienen opgehoogd te worden teneinde deze zacht 
aflopende  helling  te  kunnen  realiseren.  Het  in  onderhavige  opdracht  gevraagde  ontwerp moet  binnen  de 
krijtlijnen  van  het Masterplan  Scheldekaaien  binnen  het  plangebied  op  een  goede manier  omgaan met  dit 
niveauverschil én ook zorgen voor een goede topografische aansluiting tussen het plangebied en zijn directe 
omgeving. 
 
verbeterde relaties t.g.v. sloop appartementsgebouw Woonhaven Antwerpen en downgraden huidige Singel 
Gezien bouwtechnisch  zich een  renovatie  van het  sociaal woningbouwcomplex opdringt,  is besloten binnen 
deze  ontwerpwedstrijd  ook  na  te  denken  over  een  herlokalisatie  van  deze  sociale  huisvesting  binnen  het 
projectgebied Nieuw Zuid. Dit  levert mogelijkheden om een goede aansluiting te realiseren tussen de nieuwe 
ontwikkelingen in het projectgebied Nieuw Zuid en de open ruimte van de Gedempte Zuiderdokken. 
Hetzelfde geldt  ten gevolge van het downgraden van de huidige Singel  (R10)  ter hoogte van het plangebied. 
Ook dit  laat  toe om  vanuit het plangebied  sterker dan  vandaag mogelijk  is  in  te  zetten op  een  verbeterde 
relatie met de wijken Zuid en Brederode. 
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05_02  Een aantrekkelijk en vitaal stadsdeel 
Het  plangebied  biedt  een  unieke  kans  voor  de  planning  en  de  realisatie  van  een  aanzienlijke  en  strategische 
stadsuitbreiding vlakbij het Antwerpse stadscentrum. Het is de ambitie om hier een aantrekkelijk en vitaal stadsdeel 
te realiseren, dat een belangrijke meerwaarde vormt voor de omliggende wijken én voor de stad als geheel. Enerzijds 
zijn  hiervoor  ruimtelijke  factoren  van  cruciaal  belang,  anderzijds  moet  ook  gestreefd  worden  naar  een  sterk 
gevarieerde functionele invulling. 

 
05_02 .1  Doelstellingen 

 
stedelijk karakter 
In  aansluiting  op  de  aangrenzende  wijken  van  de  kernstad,  is  het  de  ambitie  een  wijk  te  realiseren  met  een 
uitgesproken  stedelijk  karakter. De  sterke  relatie  tot  de  omliggende  open  ruimten  alsook  de morfo‐typologische 
vormgeving moet daarbij zorgen voor een eigen sfeer en identiteit, en een diversiteit aan stedelijke milieus. De ruime 
contour van het plangebied biedt een unieke kans om bebouwing en open ruimte tot een coherent geheel te maken. 
Qua bouwdichtheid dient de rentabiliteit van de ontwikkeling steeds afgewogen te worden tegenover de ruimtelijke 
kwaliteit, de algemene leefbaarheid en de duurzaamheid van de ontwikkeling. 
 
sterke structuur met flexibele invulling 
Gezien de  vermoedelijk  relatief  lange  realisatietermijn  van de  geplande ontwikkeling,  kan  en mag de  functionele 
invulling  van het gebied niet  te  stringent worden  vastgelegd. Het doel moet  zijn een  stadsdeel  te  realiseren met 
sterke intrinsieke kwaliteiten en met een sterke structuur. Deze structuur moet toelaten qua invulling maximaal in te 
spelen op de wijzigende tendensen en behoeften, evenwel zonder afbreuk te doen aan de beoogde kwaliteiten. Het 
gevraagde masterplan  (plangebied)  en  stadsontwerp  (projectgebied) moeten wel  sterk  richtinggevend  zijn  en  de 
invullingen  voor  zover  als  gekend  op  dit  moment  faciliteren,  maar  de  gerealiseerde  structuren  moeten  ook 
voldoende flexibel zijn om op een later tijdstip ook andere invullingen toe te laten. 
 
functionele verweving 
Het is de wens om een gemengde wijk te realiseren met de nadruk op wonen, maar met op weloverwogen plaatsen 
voldoende andere  functies om een  sterke  stedelijke dynamiek  te  creëren. Er moet een gebied ontstaan met een 
sterke  betrokkenheid  van  de  bewoners,  dat  tegelijk  open  staat  en  zeer  aantrekkelijk  is  voor  niet‐bewoners, 
stadsbezoekers en ‐gebruikers. Er wordt dus gestreefd naar een kwalitatieve mix van wonen, werken en ontspannen. 
Een sterke verweving van functies is daarbij essentieel. 
 
gevarieerd woningaanbod 
De belangrijkste functie van dit stadsdeel is ‘wonen’. Een stad kan immers niet zonder haar bewoners. Zij bevolken 
de  stad,  zij maken de  stad,  zij  zijn de  stad. Daarbij wordt getracht een maximale diversiteit aan bewoners aan  te 
trekken.  Er  wordt  dus  een maximale  diversiteit  in  het  woonaanbod  vooropgesteld.  Door  het  woningaanbod  te 
variëren  naar  omvang,  typologie  (appartementen,  grondgebonden  woningen,  kangoeroewoningen,  …),  budget, 
situering, etc. ontstaat een  levendige wijk die een goede afspiegeling vormt van de huidige stadsbevolking en haar 
woonwensen.  Door  een  maximale  vermenging  van  de  diverse  woningtypes  wordt  een  maximale  interactie  en 
samenhang tussen de bewoners beoogd. 
 
ruim aanbod aan woonondersteunende voorzieningen 
Naast een gevarieerd aanbod aan woningen  is ook de aanwezigheid van allerlei woonondersteunende diensten en 
voorzieningen belangrijk voor het goed  functioneren van een woonomgeving van deze omvang. Enerzijds gaat het 
daarbij om niet‐commerciële voorzieningen (kinderopvang, school, sporthal, …), anderzijds om semi‐private diensten 
(bank, post, …) en commerciële voorzieningen (buurtwinkel, buurthoreca, fitness, …). 
Wat de semi‐private diensten en commerciële voorzieningen betreft is het de ambitie om het commercieel weefsel 
van  de  binnenstad  te  verlengen  in  het  plangebied.  De  nieuwe wijkverzorgende  detailhandel mag  de  bestaande 
detailhandelstructuur echter niet ontwrichten en moet voldoen aan de criteria van complementariteit en verrijking.  
Qua woonondersteunende voorzieningen is geweten dat de aangrenzende wijken Zuid en Brederode momenteel te 
kampen hebben met enkele moeilijk oplosbare tekorten Voor zover deze niet in de aangrenzende wijken zelf kunnen 
worden  gerealiseerd,  is  het  vanzelfsprekend  dat  in het  nieuwe  stadsdeel  ook  een  deel  van  deze  tekorten wordt 
opgenomen. Hierdoor wordt de relatie tussen de verschillende wijken bovendien sterk aangehaald. 
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integratie van bovenlokale functies 
Een stadsdeel van deze omvang mag niet enkel bestaan uit woningen en woonondersteunende voorzieningen en ‐ 
diensten, maar moet ook bovenlokale functies in zich opnemen. Zo krijgt deze wijk betekenis voor veel meer mensen 
dan de eigen bewoners en wordt ze een volwaardig onderdeel van de stad. Een goed evenwicht tussen het lokale en 
het bovenlokale  is hierbij essentieel. Belangrijke  culturele of  sportieve  functies,  instellingen voor hoger onderwijs 
maar  ook  economische  activiteiten  als  bedrijvigheid  en  kantoren  zijn  voorbeelden  van  een  dergelijk  bovenlokaal 
programma. Deze bovenlokale functies moeten weloverwogen worden ingepast in de stedelijke structuur, in functie 
van  een  goede multimodale  bereikbaarheid,  een  sterke  beeldkwaliteit,  rekening  houdende met  de  in  het  s‐RSA 
geselecteerde  top‐  en  kantoorlocaties  etc. Meer  specifiek  voor  bedrijvigheid moeten  de  bedrijfsactiviteiten  ook 
verzoenbaar zijn met de andere functies zoals wonen en de elders geformuleerde ambities inzake duurzaamheid en 
een  gezonde  en  aantrekkelijke  leefomgeving. Bij de  inpassing  van de bovenlokale  functies dient ook  rekening  te 
worden gehouden met eventuele ontwikkelingen in enkele andere projectgebieden in de omgeving (Scheldekaaien, 
voetbalstadion, …). 
 
 

05_02 .2  Concreet wordt (onder meer) een antwoord verwacht op volgende vragen 
_  Wat  is  de meest wenselijke  bouwdichtheid,  grondinname  en  programmaverdeling  voor  het  plangebied, 

gelet op de geformuleerde ambities (o.a. een wijk met een groen karakter, duurzame ontwikkeling etc.), en 
meer specifiek op aspecten als ruimtelijke kwaliteit, verkeersafwikkeling, financiële haalbaarheid, etc.  
Het aftoetsen van de hieronder opgegeven cijfers en randvoorwaarden moet de opdrachtgever en de stad 
toelaten  meer  inzicht  te  krijgen  in  de  haalbaarheid,  wenselijkheid  en  ruimtelijke  mogelijkheden  qua 
realiseerbare vloeroppervlakte en programma‐invulling. 

_  Wat  is  de meest wenselijke  ruimtelijke  verdeling  van  dit  bouwprogramma,  gelet  op  de  geformuleerde 
ambities? Wat is de beste ruimtelijke structuur voor dit gebied i.f.v. een sterk stedelijk karakter, een sterke 
samenhang zowel intern als met de omgeving, een sterke ruimtelijke differentiatie, etc. 

  Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: 
 een maximale  toegankelijkheid van de aanwezige kwaliteiten  zoals bijvoorbeeld nabijheid van de 

Schelde (niet enkel voor de ‘happy few’) 
 levendige plinten en straatgerichtheid 
 een  vlotte  verkeersafwikkeling, m.i.v. maximaal  gebruik  van  de  openbaar  vervoermogelijkheden. 

Vooral m.b.t. kantoren en bovenlokale functies dient bij de inplanting ervan zoveel mogelijk gezocht 
te worden naar een goede aansluiting op het nabije station Antwerpen Zuid. 

 het omgaan met (o.a. negatieve) omgevingskenmerken als geluid, verkeersdrukte etc. 
 bebouwing  in  de  zoekzone36  die  het Masterplan  Scheldekaaien  in  de  binnendijkse  kaaizone  ter 

hoogte van Nieuw Zuid afbakent,  is slechts mogelijk  indien afgestemd op de ontwikkeling van het 
projectgebied Nieuw Zuid 

_  Hoe worden de essentiële elementen vastgelegd voor het bekomen van de gewenste kwaliteiten, en wordt 
toch voldoende flexibiliteit geboden om in te spelen op wijzigende behoeften of inzichten? 

_  Hoe  kan  optimaal  tegemoet  gekomen  worden  aan  de  wens  van  een  maximale  diversiteit  in  het 
woningaanbod  (omvang,  typologie,  budget,  situering,  etc.)?  Hoe  kan  ruimtelijke  en  sociale  segregatie 
worden vermeden? 

_  Welk aandeel van het totale woningaanbod kan worden voorzien voor grondgebonden woningen? 
_  Hoe kan een  strategische verweving van de verschillende  functies worden bekomen, met een evenwicht 

tussen lokale en bovenlokale belangen?  
_  Wat  zijn  de meest  strategische  plaatsen  voor  de  situering  van  functies met  bovenlokale  uitstraling  en 

bereik? 
_  Wat is de juiste relatie tussen de bebouwing en de verlengde Leien, de Scheldekaaien, de nieuwe Singel, de 

open ruimte (binnen en buiten het gebied), …? 
_  Hoe  wordt  best  omgegaan  met  hoogbouw  in  het  gebied,  gelet  op  de  wensen  en  randvoorwaarden 

geformuleerd bij 03_02. 11 HoogBouwNota? Hoe kan deze bijdragen aan de geformuleerde ambities? 
_  Welke van de bestaande bebouwing wordt – binnen de eerder aangegeven  richtlijnen bij het onderdeel 

03_01 .2 ‘Context. Bebouwingsstructuur en aanwezige bebouwing’ – best wel of best niet behouden? Hoe 
kan de behouden bebouwing optimaal worden geïntegreerd in de nieuwe ontwikkeling? 

_  … 

                                                 
36 Zie bijlage 01, pagina’s met vermelding OK.03.projectfiche 14a en OK.03.projectfiche 14b. Proap, WIT, d‐recta, Idroesse, Masterplan 
Scheldekaaien, in opdracht van de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV, maart 2010. 
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05_02 .3  Randvoorwaarden (mogelijk verder in het proces te verfijnen) 
 
realiseerbare vloeroppervlakte 
(1) Voor het projectgebied Nieuw Zuid (A in figuur met delen plangebied, zie 02_02), werd – louter op basis van 
ruimtelijke  parameters  –  door  het  Antwerpse  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  vastgelegd  dat  de 
verhouding  tussen  de  totaal  gerealiseerde  (bovengrondse)  bruto  vloeroppervlakte  (V)  ten  opzichte  van  de 
totale terreinoppervlakte (T) maximaal 1,37 mag bedragen. Bij een terreinoppervlakte van circa 29ha komt dit 
neer  op  een  maximale  bruto  bovengrondse  vloeroppervlakte  van  circa  397.000m²  (inclusief  de  huidige 
bebouwing).  Andere  parameters  (vb.  andere  ruimtelijke  afwegingen,  verkeersafwikkeling,  programmatische 
verdeling, …) kunnen echter leiden tot een beperking van de aanvaardbare vloeroppervlakte. 
Een goede inschatting van de realiseerbare vloeroppervlakte in het projectgebied Nieuw Zuid en dus aftoetsing 
van  deze  maximale  bovengronds  bruto  vloeroppervlakte  op  onder  meer  ruimtelijke  kwaliteit  en 
verkeersafwikkeling behoort nadrukkelijk tot onderhavige ontwerpopdracht. 

(2)  Ook  op  de  Scheldekaaien  (B  in  figuur  met  delen  plangebied,  zie  02_02)  wordt  in  het  Masterplan 
Scheldekaaien  ruimte  voorzien  voor  bebouwing.37 Het Masterplan  Scheldekaaien  bakent  in  de  binnendijkse 
kaaizone t.h.v. Nieuw Zuid (ca. 91.208m²) een zoekzone af met een terreinoppervlakte van 29.491m² en stelt 
dat deze zoekzone slechts voor 30% mag worden bebouwd.  In de  functioneel‐financiële deelstudie die werd 
opgemaakt  in het  kader  van het Masterplan  Scheldekaaien hebben de  stad Antwerpen  en Waterwegen  en 
Zeekanaal NV geopteerd voor 3.500 m² bebouwd programma omwille van het feit dat weinig draagvlak bestaat 
voor bebouwing op de Scheldekaaien. 
Het ontwerpteam dient in te schatten welke vloeroppervlakte op een goede manier kan gerealiseerd worden. 
De  hoofdfunctie  van  de  kaaizone  ter  hoogte  van  Nieuw  Zuid  dient  evenwel  conform  het  Masterplan 
Scheldekaaien steeds park te zijn. Bebouwing in de afgebakende zoekzone dient dus steeds geïntegreerd te zijn 
in het park  zonder het parkkarakter op de  kaaizone  te  verstoren. Bebouwing  is ook  slechts mogelijk  indien 
afgestemd  op  de  ontwikkeling  van  het  projectgebied  Nieuw  Zuid.  De  bebouwing  op  de  kaaien moet  een 
meerwaarde vormen voor Nieuw Zuid en mag de Scheldezichten vanuit de nieuwe stadswijk niet verstoren. 

(3)  In de rest van het plangebied (C, D, E, F en G  in figuur met delen plangebied, zie 02_02) wordt vanuit de 
overwegingen om een  sterk  samenhangend  stedelijk gebied  te  verkrijgen  van  Scheldekaaien  tot het  station 
Antwerpen Zuid – zonder sterke tweedeling tussen het projectgebied Nieuw Zuid en de rest van het plangebied 
– en om maximaal te kunnen inspelen op de aanwezigheid van dit station, ook bebouwing toegelaten. 
Het ontwerpteam dient  in  te  schatten  en  een  voorstel  te doen over welke  vloeroppervlakte op  een  goede 
manier kan gerealiseerd worden.  
 
programma 
(1) Voor het projectgebied Nieuw Zuid (A in figuur met delen plangebied, zie 02_02) worden in functie van de 
ambitie  van  een  gemengde  woonwijk  met  een  sterke  stedelijke  dynamiek  volgende  minima  en  maxima 
vastgelegd qua gebouwd programma:  

 min. 60% van de gerealiseerde vloeroppervlakte wordt ingevuld door woningen 
 min.  5%  van  de  gerealiseerde  vloeroppervlakte  wordt  ingevuld  door  lokale  woonondersteunende 

(niet‐commerciële) voorzieningen. Richtinggevend zou best circa 10% worden voorzien. 
 min.  10%  van  de  gerealiseerde  vloeroppervlakte  wordt  ingevuld  door  grootschalige  bovenlokale 

voorzieningen en/of kantoren.38 
Specifiek voor kantoren39 geldt bovendien een maximum percentage van 20% van de gerealiseerde 
vloeroppervlakte. 

                                                 
37 Zie bijlage 01, pagina’s met vermelding OK.03.projectfiche 14a en OK.03.projectfiche 14b. Proap, WIT, d‐recta, Idroesse, Masterplan 
Scheldekaaien, in opdracht van de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV, maart 2010. 
38 Ter informatie wordt meegegeven dat qua grootschalige bovenlokale voorzieningen en kantoren gesprekken worden gevoerd omtrent 
de eventuele komst van een hogeschool campus van ca. 20.000m² en een kantoor voor de politie van ca. 30.000m². 
39 Volgens de bepalingen van de stedelijke begrippenlijst, te hanteren bij opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en dergelijke, is een 
kantoor een bedrijf waar als hoofdactiviteit privé‐ en overheidsdienstverlening wordt uitgevoerd met een hoofdzakelijk beheers‐ en 
administratief karakter en een hoge personeelsdensiteit. Kantoren van een publiekrechtelijke partij  ‐ de federale staat, een gemeenschap, 
een gewest, een lokaal bestuur of een rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks onder determinerende invloed staat van één of 
meer van die overheden ‐  worden niet tot gemeenschapsvoorzieningen gerekend, maar tot de functie kantoren. Volgens diezelfde 
begrippenlijst zijn gemeenschapsvoorzieningen niet‐commerciële voorzieningen van een publiekrechtelijke partij en/of instelling(en) die 
het algemeen nut dienen en geen winstbejag  nastreven. 
De achtergrond om kantoren van een publiekrechtelijke partij ook tot de functie kantoor te rekenen volgt uit het feit dat een kantoor van 
een overheid dezelfde stedenbouwkundige impact heeft als een privaat kantoor. Het zorgt voor dezelfde mobiliteits‐ en parkeerdruk, 
dezelfde leegstand na de kantooruren en dergelijke, het dient dus op eenzelfde manier behandeld te worden. Voor kantoren 
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Het  s‐RSA  selecteerde  Nieuw  Zuid  als  een  kantoorlocatie  van  35.000  à  70.000m²  (met  deze 
oppervlakte nog te verifiëren aan het totaalconcept van het stadsontwerp). 

 er dient voldoende ruimte te worden voorzien voor commerciële voorzieningen op maat van de wijk 
(buurtwinkels, buurthoreca, buurtdiensten). Vermoedelijk wordt best  circa 5% van de gerealiseerde 
vloeroppervlakte voorzien voor de commerciële behoeften (handel, horeca, diensten, …) van de wijk 
zelf. 
Op strategische  locaties worden bij voorkeur ook commerciële functies aangetrokken met een meer 
bovenlokale uitstraling en publiek. 

Naast  dit  bebouwd  programma  dient wat  betreft  niet‐gebouwd  programma  ook  (zie  05_01) minimaal  5ha 
samenhangende formele open groene ruimte voorzien te worden in het projectgebied Nieuw Zuid. 

(2) In de kaaizone ter hoogte van Nieuw Zuid (B in figuur met delen plangebied, zie 02_02) is de zoekzone voor 
gebouwd  programma  die  het  Masterplan  Scheldekaaien  afbakent,  bestemd  voor  wijkoverstijgende 
programma’s voor breed publiek. Hierbij worden  inkomstgenererende  functies niet per definitie uitgesloten. 
Private bestemmingen (kantoren of wonen) zijn slechts mogelijk als nevenbestemming. 
Naast dit bebouwd programma dient wat betreft niet‐gebouwd programma ook  (zie 05_01) en  in hoofdzaak 
een lineair park voorzien te worden in de kaaizone. 

(3) Voor de rest van het plangebied (C, D, E, F en G  in figuur met delen plangebied, zie 02_02) wordt  in deze 
projectdefinitie voor het gebouwd programma geen concrete programmaverdeling vastgelegd maar wordt aan 
het ontwerpteam gevraagd een voorstel uit te werken, dit binnen de volgende randvoorwaarden: 

 Het programma van de eventuele bebouwing dient functioneel bij te dragen aan het bekomen van een 
sterk samenhangend stedelijk gebied van Scheldekaaien tot het station Antwerpen Zuid. 

 In de directe omgeving van het station dient het bebouwd programma maximaal  in te spelen op de 
aanwezigheid  van  dit  openbaar  vervoer  knooppunt.  Kantoren  en  bovenlokale  functies  die  van  dit 
knooppunt gebruik maken kunnen hier een plaats krijgen. Het s‐RSA ziet  in de directe omgeving van 
het station Antwerpen Zuid de mogelijkheid om 25.000 à 50.000m² aan kantoorruimte te realiseren 
(met deze oppervlakte nog  te verifiëren aan het  totaalconcept van het ontwerp),  zonder duidelijke 
uitspraken waar deze dan zou kunnen worden ingepast. 

 Tevens is voldoende verweving van functies vereist om een levendig geheel te verkrijgen. Ook wonen 
en lokale voorzieningen zijn dus mogelijk als nevenbestemming. 

Naast dit bebouwd programma dient wat betreft niet‐gebouwd programma ook  (zie 05_01) minimaal 10ha 
samenhangende formele open groene ruimte voorzien te worden in dit deel van het plangebied. 
 
woningaanbod 
De  ambitie  van  het  stadsbestuur  is  om  te  komen  tot  een  divers,  maar  evenwichtig  samengesteld 
woonprogramma.  Er  werd  geen  concreet  woonbehoeftenplan  opgesteld  specifiek  op  maat  van  deze 
ontwikkeling, en  geen  concreet doelpubliek bepaald. Met deze ontwikkeling beoogt de  stad echter wel het 
volgende: (1) het totale woningaanbod in de stad verhogen en dus de betaalbaarheid van de woningen in het 
algemeen  verbeteren,  (2)  een  levendige  stadswijk  creëren  met  een  sterke  sociale  mix,  en  (3)  haar 
aantrekkingskracht op gezinnen met kinderen aanzienlijk verhogen. 
Er wordt dus een maximale variatie  in het woningaanbod nagestreefd, zowel naar grootte, typologie, budget, 
ligging, etc. Het doelpubliek vormt in principe een afspiegeling van de huidige bevolking in de stad,40 doch met 
specifieke aandacht voor het aantrekken van gezinnen met kinderen (3 en meer slaapkamers). 
Ook  levensloopbestendig  wonen  moet  de  nodige  aandacht  krijgen.  Bij  de  kleinere  woonheden  (1  en  2 
slaapkamers) dient  voldoende  aandacht besteed  te worden  aan het  comfort en de  toegankelijkheid  van de 
woningen voor senioren. 
 

                                                                                                                                                         
ondersteunend aan bijvoorbeeld een school of een muziekcentrum zal duidelijk moeten worden afgewogen of deze kantoren al dan niet 
ondergeschikt zijn aan de gemeenschapsfunctie, en dus al dan niet tot de functie gemeenschapsvoorziening of kantoor dienen te worden 
gerekend. 
40 In 2010 was de verdeling van huishoudtypes binnen de stad Antwerpen de volgende: 46% alleenstaanden, 8% eenoudergezinnen, 22% 
koppels zonder kinderen, 22% koppels met kinderen, 2% ander huishoudtype. 
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Om te komen tot een maximale variatie qua woningaanbod gelden volgende randvoorwaarden: 

sociaal aanbod 
Er wordt opgelegd dat minstens 25% van het totale woningaanbod dient voorbehouden te worden voor sociale 
woningen (15% huur en 10% koop/kavel). Hiermee wordt voldaan aan het Decreet grond‐ en pandenbeleid op 
Vlaams niveau en aan het voorstel van Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen om minimum 20% aan sociale 
woningen  te  realiseren  én  wordt  het  verlies  gecompenseerd  t.g.v.  de  sloop  van  de  bestaande  sociale 
appartementen in het gebouw van Woonhaven Antwerpen op de ‘kop’ van de Gedempte Zuiderdokken. 
De gewenste verdeling van deze sociale woningen naar grootte, typologie, etc. wordt bepaald door de sociale 
woningmaatschappijen. De  sociale woningen moeten  voldoen  aan  de  door  de  overheid  opgelegde  normen 
inzake oppervlakte, kwaliteit, technische aspecten etc. Bij de bouw van sociale woningen dient tevens rekening 
te worden gehouden met de bepalingen van het Decreet grond‐ en pandenbeleid (o.a. fasering, etc.). 

bescheiden aanbod 
Gezien  25%  sociale woningen worden  gerealiseerd,  zijn  er  volgens  de  bepalingen  van  het  Vlaams  Decreet 
grond‐ en pandenbeleid geen verplichtingen qua ‘bescheiden woningen’. 

opgelegd aanbod 
Om een maximaal gevarieerd woningaanbod te bekomen, zowel naar grootte, aantal slaapkamers en budget, 
dient een mix gerealiseerd te worden tussen meer bescheiden (en dus meer betaalbare) woningen en grotere 
(duurdere) woningen, en dit via onderstaande verdeling die  in zijn geheel 50% van het totale woningaanbod 
vertegenwoordigt. 
 

 

vrij aanbod 
Aan de overige 25% woningen  (naast het 25% sociaal aanbod en het 50% opgelegd aanbod) worden  in deze 
projectdefinitie geen eisen opgelegd. 

grondgebonden woningen 
Minstens een bepaald aandeel van het totale woningaantal dient van het type ‘grondgebonden woning’ te zijn, 
dit gezien de grote vraag op de Antwerpse markt naar dit type woning. 
Het ontwerpteam dient te onderzoeken en een voorstel te doen welk aandeel of aantal op een goede manier 
kan gerealiseerd worden in het plangebied. 

vernieuwende woonvormen 
Bovenop de hierboven vermelde verdeling (25% sociaal aanbod, 50% opgelegd aanbod, 25% vrij aanbod) wordt 
opgelegd dat van het totale woningaantal minstens 10% voor vernieuwende woonvormen wordt voorzien. 
Deze  woningen  kunnen  onder  meer  oplossingen  bieden  voor  ouderen  en  alleenstaande  ouders,  waarbij 
enerzijds een zekere collectiviteit wordt nagestreefd tussen de woningen onderling en anderzijds toch voldaan 
wordt aan de eerder private wooneisen. Voorbeelden zijn groepswoningen, meegroei‐ of kangoeroewoningen 
binnen  het  levensloopbestendig  wonen,  aanleunflats,  begeleid  wonen  voor  jongeren,  samenwonen  voor 
mensen met een handicap, co‐housing voor senioren, etc. 
Ook  woon‐werk  units  en  atelierwoningen  met  al  dan  niet  collectieve  werkruimte  voor  bedrijfjes,  vrije 
beroepen, e.d. kunnen hiertoe gerekend worden. 
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lokale woonondersteunende (niet‐commerciële) voorzieningen 
Er moet steeds een voldoende aanbod aan lokale woonondersteunende (niet‐commerciële) voorzieningen zijn 
op maat van de nieuwe ontwikkeling en de tekorten in de aangrenzende wijken. 

Uit een kwantitatieve GIS‐analyse41 naar de behoeften en tekorten aan lokale woonondersteunende bebouwde 
voorzieningen in dit deel van de stad, blijkt het volgende: 
 Ten gevolge van de geplande ontwikkeling  in het projectgebied Nieuw Zuid ontstaat een vermoedelijke 

behoefte42 van:  
‐ 3 basisscholen, voor telkens circa 225 leerlingen, met gemiddeld 4.500m² per basisschool 
‐ 1 kinderdagverblijf voor circa 85 kinderen, met gemiddeld 1.400m² per kinderdagverblijf 
‐ 1 polyvalente sporthal van circa 2.700m² (sportoppervlakte 1.440m²) 
‐ 1 dienstencentrum (gemiddelde vloeroppervlakte 950m²) 

 Eventuele woonontwikkelingen  in de  rest  van het plangebied  kunnen aanleiding geven  tot extra noden 
waaraan ook moet worden voldaan. 

 Wegens de huidige  tekorten aan  lokale woonondersteunende voorzieningen  in de aangrenzende wijken 
wordt gevraagd bijkomend volgende voorzieningen te realiseren in het plangebied:  
‐ 1 basisschool voor telkens ca. 225 leerlingen, met gemiddeld 4.500m² per basisschool 
‐ 1 kinderdagverblijf voor telkens ca. 85 kinderen, met gemiddeld 1.400m² per kinderdagverblijf 

 Naast deze minimale  voorzieningen  zouden er ook nog een extra  sporthal, een bibliotheek, een  school 
voor deeltijds kunstonderwijs en een jeugdcentrum mogen bijkomen, dit vanwege de aanzienlijke tekorten 
op stadsdeelniveau. Er moet echter eerst op stadsdeelniveau bekeken worden waar deze voorzieningen 
best worden ingeplant. 

Om binnen het plangebied tegemoet te kunnen komen aan de genoemde tekorten in de omliggende wijken is 
een  zeer  goede  bereikbaarheid  vanuit  die  wijken  een  belangrijke  voorwaarde,  evenals  een  beperkte 
loopafstand tot het nieuwe aanbod. 

Naar  inplanting  toe  is de  combinatie  van  scholen met  kinderopvang en met  groene of openbare  ruimte en 
sportinfrastructuur een troef die interessante synergie kan creëren. 

                                                 
41 AG Stadsplanning Antwerpen, Functioneel onderzoek lokale bebouwde en open ruimte voorzieningen Nieuw Zuid, februari 2011. Zie 
bijlage 03. 
42 Deze GIS‐analyse gaat uit van een raming van 6.000 nieuwe bewoners in het projectgebied Nieuw Zuid. Deze is berekend op basis van 
volgende aannames: indien wordt uitgegaan van een totaal bouwvolume van circa 397.000m² in het projectgebied Nieuw Zuid, met 60% 
woningen, gemiddelde oppervlakte van 90m² per woning, en een gemiddelde gezinsgrootte en bevolkingssamenstelling, dan komt men 
voor de nieuwe ontwikkeling uit op ruim 6.000 bewoners. Indien iets wijzigt aan deze parameters, stijgt of daalt uiteraard het aantal 
nieuwe bewoners en dienen ook de benodigde voorzieningen overeenkomstig te worden aangepast. 
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05_03  Een verkeersstructuur op maat 
Het plangebied  ligt  in de onmiddellijke nabijheid van het zuidelijk snelwegknooppunt van de Antwerpse Ring. 
Dit biedt uiteraard kansen zoals een makkelijke verbinding naar zowel Gent als Brussel. Anderzijds zijn ook de 
moeilijkheden  welbekend;  de  Kennedytunnel  vormt  reeds  lang  een  belangrijk  knelpunt  op  de  Ring  rond 
Antwerpen.  Gezien  in  de  onmiddellijke  omgeving  van  dit  snelwegknooppunt  bovendien  ook  nog  enkele 
grootschalige ontwikkelingen te verwachten zijn, met onder meer de inplanting van een voetbalstadion, is het 
belangrijk  in te zetten op een duurzaam mobiliteitsbeleid, ook voor het plangebied. De aanwezigheid van het 
station Antwerpen Zuid en (uitbreiding van) tramontsluiting zijn troeven in dit verband. Een verkeersstructuur 
op maat van het plangebied zal dus zowel lokale als bovenlokale mobiliteitsaspecten moeten verenigen. 
 

05_03 .1  Doelstellingen 
 
doordachte aansluiting op en integratie van de verkeersinfrastructuren 
De aanwezigheid van verschillende belangrijke verkeersinfrastructuren43 in de directe omgeving biedt sterke kansen 
voor een goede multimodale ontsluiting maar creëert ook (potentiële) barrières. Een doordachte aansluiting op én 
integratie van deze infrastructuren is dus essentieel. De exacte situering en/of vormgeving van een aantal van deze 
infrastructuren  (o.a.  Kaaientram,  Singeltram, Nieuwe  Singel,  verbindingsweg  Leien‐Ring,  op  termijn  evt.  ook  een 
zuidelijke  Scheldebrug)  is  momenteel  nog  niet  geheel  vastgelegd.  Het  omgaan  met  deze  onzekerheden  vraagt 
specifieke  ontwerpaandacht  van  het  ontwerpteam,  maar  mogelijk  kan  het  voor  het  plangebied  gevraagde 
masterplan  in  deze materies  ook  bijkomende  input  leveren.  Zo  is  bijvoorbeeld  de  concrete  organisatie  van  het 
nieuwe spaghettiknooppunt incl. verbindingsweg tussen Leien en snelweg, nog niet duidelijk, maak dit ook geen deel 
uit  van  de  in  deze  projectdefinitie  beschreven  ontwerpopdracht  maar  kunnen  de  door  het  ontwerpteam 
aangedragen  voorstellen,  o.a.  wat  betreft  de  aantakking  van  het  lokale  op  het  hogere  wegennet,  echter  wel 
bijdragen aan een geïntegreerde oplossing voor dit spaghettiknooppunt. 
Het  is daarbij belangrijk dat de keuzes  in verband met  infrastructuur‐ en wegconfiguratie niet alleen worden 
gemaakt in functie van een optimale verkeersafwikkeling maar ook met oog voor de mogelijk negatieve impact 
op de omgevingskwaliteit in het plangebied (geluidshinder, visuele hinder, slechte luchtkwaliteit, sluipverkeer, 
moeilijke oversteekbaarheid voor langzaam verkeer, barrière in open ruimte en ecologische verbindingen etc.). 
De  plannen  om  het  snelwegknooppunt Antwerpen  Zuid  te  reorganiseren  en  om  de  verkeersfunctie  van  de 
huidige Singel naar elders in het plangebied te verplaatsen, bieden kansen om de impact ervan te milderen en 
er in het ontwerp van het plangebied bewust mee om te gaan. 
 
goede ontsluiting zonder overlast 
De  nieuwe wijk mag  geen  verkeersvrije  enclave worden, maar moet  uitgroeien  tot  een  open  stadswijk  die 
aansluit bij haar omgeving. Daarbij wordt gestreefd naar een grote doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer 
en  een  goede bereikbaarheid  voor bestemmingsverkeer  van  toekomstige bewoners  en  gebruikers,  evenwel 
met  een  goede  beheersing  van  het  doorgaand  verkeer.  De  circulatiestructuur  in  het  plangebied moet  zo 
ontworpen zijn dat overeenstemming bestaat tussen de vormgeving, functie en gebruik ervan. 
Daarnaast mag  de  nieuwe  ontwikkeling  ook  geen  bijkomende  verkeers‐  of  parkeerdruk  veroorzaken  in  de 
omliggende woonwijken  en  dient men  op  het  vlak  van  stallen  en  parkeren  van  auto’s  dan  ook  voldoende 
mogelijkheden te voorzien binnen het plangebied. 
 
sturing naar duurzame vervoersmodi 
Gelet op de duurzaamheidsambitie voor het plangebied moet het wijkontwerp de meest duurzame vervoerswijzen 
ondersteunen en deze tot de meest logische keuze promoveren. Daarbij dient het STOP‐principe (eerst Stappers, dan 
Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer) te worden gehanteerd. Zowel op gebouwniveau als op wijkniveau 
moet steeds het stappen, fietsen en openbaar vervoer gebruiken het vlotste kunnen verlopen of  ‘in de aanbieding 
worden gezet’. Deze duurzame mobiliteitswijzen moeten bovendien van bij het begin reeds optimaal functioneren. 
De auto zou beter wat naar de achtergrond worden gebracht door een doorgedreven toepassing van clustering van 
parkeerruimten, parkeernormen, duurzame bedrijfsvervoersplannen, etc.  
 

                                                 
43 De wijk wordt momenteel reeds geflankeerd door enkele functionele fietsroutes (Kaaien, Singel), er worden tramlijnen gepland op (of 
parallel met) de Scheldekaaien en ter hoogte van de Nieuwe Singel, het treinstation Antwerpen Zuid is binnen (ruime) loopafstand, en de 
wijk kan vlot worden aangetakt op de Scheldekaaien, Leien, Singel en Ring. 
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voetgangers en fietsers: fijnmazig netwerk van routes + stalplaatsen 
Aangezien de nieuwe ontwikkeling in het plangebied in sterke relatie wil staan met de omliggende wijken, moet de 
bereikbaarheid  voor  langzaam  verkeer  vanuit  deze wijken  en  bij  uitbreiding  de  rest  van  de  stad  een  bijzonder 
aandachtspunt  in  het  wijkontwerp  zijn.  Voetgangers  en  fietsers moeten  kunnen  beschikken  over  een  fijnmazig 
netwerk van wegen en paden, zodat de omloop‐ of omrijafstanden tot een minimum kunnen worden beperkt. 
De mogelijkheid om de Singel te verplaatsen en het huidige tracé ervan (de noordelijke rand van het plangebied) te 
transformeren  tot  een minder  drukke weg,  verhoogt  de  oversteekbaarheid  ervan  en maakt  het  voetgangers‐  en 
fietsverkeer van en naar de binnenstad alvast aantrekkelijker. Ook op andere plaatsen moeten eventuele barrières 
maximaal worden beperkt of vermeden, onder meer  ter hoogte van de Nieuwe Singel, de verbindingsweg  tussen 
Leien en Ring, de Scheldekaaien, etc. 
De  aangeboden  routes  voor  langzaam  verkeer  leiden  bij  voorkeur  langs  de  aanwezige  lokale  en  bovenlokale 
voorzieningen, en zijn maximaal ingebed in een kwaliteitsvolle publieke ruimte en/of in het aanwezige blauwgroene 
netwerk. 
Voor voetgangers is het verder belangrijk dat het netwerk zowel bestaat uit passages als uit verblijfsruimten.  
Voor fietsers is voldoende ruimte en aandacht voor het stallen van de fietsen dicht bij de diverse bestemmingen (de 
woning, de buurtwinkel, het kantoor, …) essentieel, naast een goede aansluiting op de bestaande netwerken uit de 
omgeving (fietspaden Scheldekaaien, Singel en Ring). 
Een goede (vlotte en veilige) voetgangers‐ en fietsverbinding van het station naar de verschillende delen van de wijk 
Nieuw Zuid én naar het geplande voetbalstadion aan de overzijde van de Ring, vormt eveneens een belangrijk deel 
van de ontwerpopgave. Meer specifiek dient zeker de langzaam verkeer verbinding van het station Antwerpen Zuid 
doorheen het plangebied naar het nieuwe voetbalstadion en bedrijventerrein op Petroleum Zuid de nodige aandacht 
te krijgen. 
 
openbaar vervoer: goed bereikbare halten met frequente en vlotte verbindingen 
Om  het  gebruik  van  het  openbaar  vervoer  te  stimuleren,  is  het  belangrijk  dat  er  goede  openbaar 
vervoersverbindingen zijn tussen dit stadsdeel en de rest van de stad en daarbuiten. Dit houdt in dat er een aanbod 
is met een hoge frequentie en betrouwbaarheid (dus vrije beddingen waar nodig), dat er een fijnmazige bediening is 
van de wijk (halteplaatsen minimaal binnen 350 meter loopafstand), dat de looproutes naar de haltes aantrekkelijk 
en veilig zijn, en dat de haltes optimaal toegankelijk zijn voor alle gebruikers. 
Om dit te bereiken wordt  in het plangebied een tramlijn voorzien van noord naar zuid (hetzij op de Scheldekaaien, 
hetzij  meer  landinwaarts)  en  zal  de  Singeltram  een  verbinding  verzekeren  met  de  overige  radiale  openbaar 
vervoerslijnen. Mogelijk komt er  later via de zuidelijke Scheldebrug ook een tramverbinding over de Schelde heen. 
Ook langs de huidige Singel (tracé Namenstraat‐Jan van Gentstraat‐Brusselstraat) is traminfrastructuur gepland. 
Het treinstation Antwerpen Zuid zal in het kader van een verbeterde toegankelijkheid en de verdere uitbouw ervan 
als openbaar vervoerknooppunt in de toekomst worden opgewaardeerd. Vanuit het masterplan voor het plangebied 
kunnen voorstellen worden gedaan in functie van een goede aansluiting van dit station op het nieuwe stadsdeel. 
 
geclusterd parkeren 
Om het gebruik van de auto minder vanzelfsprekend te maken, is het de ambitie het stallen (bewoners/werknemers) 
en parkeren (bezoekers) van auto’s te op een beperkt aantal plaatsen te clusteren, en dit op enige afstand van de 
woning, het  kantoor  etc.44 Deze parkeerclusters moeten  te  voet  vlot  en  veilig bereikbaar  zijn  voor de  gebruikers 
ervan, maar zijn bij voorkeur steeds iets minder nabij dan de fiets of het openbaar vervoer. De loopafstanden mogen 
evenwel niet té groot worden om het (toch vaak noodzakelijke) autogebruik niet zeer omslachtig te maken. 
Deze  parkeerclusters  worden  maximaal  inpandig  georganiseerd  (hetzij  onder‐,  hetzij  bovengronds)  en  moeten 
gedeeld gebruik toelaten (bewoners, bezoekers, kantoorpersoneel, stationsparking, …). 
De parkeerclusters voor het bovenlokaal programma dienen zo  rechtstreeks mogelijk ontsloten  te worden via het 
hoger wegennet. Door de parkeerruimten oordeelkundig in te passen, ontstaan goede kansen voor de realisatie van 
meer autoluwe woonomgevingen zonder ‘parkeerhagen’ doch met voldoende ruimte voor vlot laden en lossen. Het 
parkeerregime en de inrichting van het openbaar domein dient dan ook zo te zijn dat het langparkeren daar tot een 
minimum wordt herleid. 

                                                 
44 Om het gebruik van de auto te beperken is het in de eerste plaats belangrijk dat deze niet geparkeerd kan worden vlakbij ‘de voordeur’. Door 
de loopafstand tot fiets en openbaar vervoer aanzienlijk kleiner te maken dan de afstand tot de auto, kunnen de gebruikers aangemoedigd 
worden hun korte verplaatsingen op een duurzame manier te organiseren. Door parkeerplaatsen te ‘clusteren’ op enige afstand van de woning, 
het kantoor, etc. kunnen deze bovendien maximaal meervoudig worden gebruikt. Een parkeerplaats die ’s avonds en in het weekend bezet wordt 
door een bewoner, biedt tijdens de kantooruren mogelijk plaats voor een kantoorbediende of kaderlid.  
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gedeeld gebruik van parkeervoorzieningen voor (extern) bovenlokaal programma 
Het plangebied kan in de toekomst, na heraanleg van het spaghettiknooppunt, goed worden aangetakt op de Ring en 
het bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van enkele belangrijke publiekstrekkers (evenementen en horeca op en 
rond Gedempte Zuiderdokken, voetbalstadion, …). Het gebied biedt daardoor goede mogelijkheden om een deel van 
de  parkeerbehoeften  uit  haar  omgeving  op  te  vangen.  Door  de  parkeerruimte  nodig  voor  het  bovenlokaal 
programma (kantoren en voorzieningen) van de nieuwe ontwikkeling ruimtelijk te clusteren en onder te brengen in 
een  centraal  beheerd  parkeersysteem,  ontstaat  tegelijk  ook  de mogelijkheid  voor  een  gedeeld  gebruik  van  deze 
parkeerplaatsen.  Naast  een  zo  rechtstreeks  mogelijke  ontsluiting  via  het  hoger  wegennet  is  ook  een  goede 
afstemming  van  deze  parkeerclusters  op  de  looproutes  en/of  openbaar  vervoerlijnen  naar  deze  buiten  het 
plangebied gelegen bovenlokale bestemmingen een vereiste. 
 
parkeernormen: ambitieus maar realistisch 
De  stad Antwerpen  gaat  uit  van  het  principe  dat  de  bewoner  steeds  zijn wagen moet  kunnen  stallen, maar  dat 
voortaan niet  langer alle bezoekers  (parkeren) en werknemers  (stallen) dat kunnen blijven doen.  In de binnenstad 
bestaan  veel  alternatieven  voor  de  wagen  waarop  moet  worden  ingezet  om  de  stad  bereikbaar  en  vooral 
(verkeers)leefbaar te houden. 
Naast  het  principe  van  parkeerclusters  zullen  ook  parkeernormen  worden  opgelegd.  Deze  moeten  voldoende 
ambitieus zijn om dit stadsdeel als een voorbeeld qua duurzame stedenbouw te kunnen benoemen, maar moeten 
ook realistisch zijn en rekening houden met een reële mobiliteitsbehoefte. De parkeernormen in dit stadsdeel mogen 
niet leiden tot een verhoging van de parkeerdruk in de omliggende wijken. 
 
 

05_03 .2  Concreet wordt (onder meer) een antwoord verwacht op volgende vragen 

Voorstel fijnmazig netwerk voor voetgangersverkeer 
in overeenstemming met de hoger vermelde ambities 

Voorstel hoofdstructuur + fijnmazig netwerk voor fietsverkeer 
in overeenstemming met de hoger vermelde ambities 

Voorstel openbaar vervoersstructuur 

met daarin minstens opgenomen: 
_  de  Kaaienlijn:  tramverbinding  door  de  wijk, met  aansluiting  op  de  bestaande  traminfrastructuur  t.h.v. 

Bolivarplaats  en  op  de  toekomstige  t.h.v.  De  Gerlachekaai,  alsook  met  verbinding  naar 
voetbalstadion/Generaal Armstrongweg. 

_  de  Singellijn:  tramverbinding  tussen  Desguinlei  en  de  Kaaienlijn  en/of  de  mogelijk  later  te  realiseren 
Scheldebrug t.h.v. de Kennedytunnel. 

_  schakels die mogelijk op korte termijn noodzakelijk zijn voor aantakking op het bestaande tramnetwerk en 
op  lange  termijn  kunnen  bijdragen  aan  een  flexibel  tramnetwerk:  tramverbinding  ter  hoogte  van  de 
Namenstraat, Van der Sweepstraat, Jan van Gentstraat, Brusselstraat, … 

_  voldoende  verknoping  van  bovenlokale  tramlijnen  ter  hoogte  van  station  Antwerpen  Zuid  (Kolonel 
Silvertopstraat) 

_  voorstel  voor  optimalisatie  station  Antwerpen  Zuid,  onder  meer  i.f.v.  een  goede  aantakking  op  het 
plangebied  (vb.  indien mogelijk  perronverlenging  richting  plangebied)  en  de  gevraagde  verknoping  van 
tramlijnen 

rekening houdend met enkele onzekerheden/vrijheidsgraden (zie de rode pijltjes in onderstaande figuur): 
_  Volgens het Masterplan Scheldekaaien45 zou de tramijn tussen de De Gerlachekaai en de D’Herbouvillekaai 

ook  ter hoogte van het projectgebied Nieuw Zuid over de Kaaien moeten  lopen, en dit zo dicht mogelijk 
tegen de  Schelde  aan. Vanwege de  tot 2028  lopende  concessie  van Mexiconatie  in dit  gedeelte  van de 
kaaienzone,  wordt  in  deze  projectdefinitie  m.b.t.  de  Kaaienlijn  uitgegaan  van  een  tramlijn  meer 
landinwaarts.  Aan  het  ontwerpteam  wordt  gevraagd  een  voorstel  te  doen  m.b.t.  de  ligging  van  deze 
tramlijn  i.f.v. een optimale bediening  van het plangebied  en  een  goede  aansluiting op de  tramlijn  in de 
aanliggende kaaizones. 

                                                 
45 Zie bijlage 01, Proap, WIT, d‐recta, Idroesse, Masterplan Scheldekaaien, in opdracht van de stad Antwerpen en Waterwegen en 
Zeekanaal NV, maart 2010. 
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Het ter hoogte van Nieuw Zuid meer  landinwaarts situeren van de Kaaienlijn –  in afwijking van het Masterplan 
Scheldekaaien  –  vraagt  bijgevolg  wel  bijzondere  ontwerpaandacht  wat  betreft  de  aansluiting  op  de 
traminfrastructuur die in het naastgelegen gebied Sint‐Andries/Zuid wel op de Scheldekaaien zal gaan lopen.  
Indien toch een akkoord kan bereikt worden met Mexiconatie omtrent vervroegde concessiebeëindiging kan de 
tramlijn  t.h.v.  Nieuw  Zuid  alsnog  naar  de  kaaizone  verplaatst  worden,  conform  het  voorstel  uit Masterplan 
Scheldekaaien. 

_  Ook wat betreft de concrete inpassing van de Singellijn, ofwel langs de rand van het plangebied parallel aan 
de snel‐ en spoorweginfrastructuur ofwel meer centraal door het plangebied, wordt aan het ontwerpteam 
gevraagd  een  voorstel  te doen. De  inpassing  ervan moet onder meer bekeken worden  in  relatie  tot de 
nieuwe kruising van Singel en verlengde Leien aan de achterzijde van het Justitiepaleis. 

 
(fig. traminfrastrucuur in en rondom het plangebied, met bestaande 
infrastructuur in stippellijn, toekomstige in streeplijn) 

 

Voorstel ontsluitings‐ en parkeerstructuur voor autoverkeer 

waarbij wordt vertrokken van: 
_  een  goede  inschatting  van  de modal  split,  de  verkeersgeneratie  en  de  parkeerbehoefte  van  elk  van  de 

programmaonderdelen in het plangebied, 

en waarbij een concreet voorstel wordt geformuleerd met aandacht voor: 
_  een doordachte aansluiting op het omliggende lokale en bovenlokale wegennet 
_  een doordachte circulatiestructuur binnen het plangebied waarbij doorgaand verkeer op plaatsen waar het 

niet wenselijk is, vermeden kan worden 
In  die  optiek  dient  in  het  ontwerp  voor  het  plangebied  ook  overwogen  te worden  of  een  verbinding  van  de 
Nieuwe Singel met de Kaaien, en op lange termijn met de zuidelijke Scheldebrug, al dan niet opportuun is. 

_  een doordachte locatie van de Nieuwe Singel ter hoogte van het plangebied 
_  een  goede  verbinding  van deze Nieuwe  Singel met de  verbindingsweg  tussen  Leien  en  Ring  (binnen  de 

marges voortvloeiend uit heraanleg spaghettiknoop) 
_  een  compactering  van  de  thans  aanwezige  weginfrastructuur  t.h.v.  de  bundel  huidige 

Singel/Brederodestraat/Montignystraat,  in  geval  dit  mogelijk  zou  worden  na  het  verlagen  van  de 
verkeersintensiteit op de huidige Singel ten gevolge van de aanleg van Nieuwe Singel 

_  goede  bereikbaarheid  en  ontsluiting  van  het  wijkprogramma  voor  bestemmingsverkeer  (stallen  en 
parkeren, laden & lossen, …) 

_  goede bereikbaarheid van de omliggende wijken voor het resp. bestemmingsverkeer. 
Ook de bereikbaarheid van de ondergrondse parking in de kaaizone Zuid (ca. 1000 wagens, in‐ en uitgangen 
net ten zuiden van de Scheldestraat) dient gegarandeerd te blijven. 
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_  de parkeerbehoeften van het wijkprogramma (bewoners, werknemers en bezoekers). 
Dit  omvat  ook  het  werknemersparkeren  voor  het  Justitiepaleis,  dit  ter  vervanging  van  de  huidige 
openluchtparkeervlakte achter de voormalige discotheek Zillion 

_  de opname van (een deel van) de parkeerbehoefte van de park & ride van het treinstation Antwerpen Zuid, 
de omgeving van de Gedempte Zuiderdokken en het voetbalstadion 

_  goede  bereikbaarheid  van  de  parkings  i.f.v.  gedeeld  gebruik met  andere  programma’s  (station,  stadion, 
omgeving Gedempte Zuiderdokken) 

_  een geclusterd parkeeraanbod dat is afgestemd op de gefaseerde ontwikkeling van het gebied 
_  het meervoudig en gedeeld gebruik van de parkeerclusters in een centraal beheerd parkeersysteem 

daarbij rekening houdend met enkele onzekerheden: 
_  exacte organisatie incl. verkeersmodellering van het snelwegknooppunt Zuid (spaghettiknoop).  

Mogelijk  moet  het  wijkprogramma  en/of  de  parkeernormen  herbekeken  worden  indien  zou  blijken  dat  de 
ontsluitingsmogelijkheden van het plangebied tekortschieten en de afwikkeling van het programma op het lokale 
en/of bovenlokale wegennet niet mogelijk is. 

_  verkeersintensiteit  (en dus ook oversteekbaarheid, mogelijkheid  tot bijkomende  kruispunten  en/of ontsluiting 
naar parkeerclusters, …) van de verbindingsweg tussen Leien en Ring  

_  situering verbindingsweg tussen Leien en Ring (in drie dimensies) (zie figuur onder 03_02 .5) 
_  exacte  locatie  (of  ‘venster’) van de aansluiting  tussen de Nieuwe Singel en de verbindingsweg  tussen Leien en 

Ring (zie figuur onder 03_02 .5) 
Hieromtrent  wordt  momenteel  onderzoek  opgestart  door  de  betrokken  overheidspartners.  Van  zodra  nieuwe 
relevante informatie beschikbaar is, zal deze overgemaakt worden aan het ontwerpteam. 

Voorstel integratie van netwerken 
Waar en hoe gaan de vier hierboven vermelde netwerken en modi verbinden, scheiden, verknopen, samen of 
apart functioneren? 

Voorstel vervoersmanagement via flankerend beleid 
De  nabijheid  van  het  hoofdwegennet maakt  autobewegingen  zeer  aantrekkelijk. Welke  niet‐infrastructurele 
maatregelen dienen te worden genomen als ondersteuning om een duurzame modal split te bereiken? 

 
 

05_03 .3  Randvoorwaarden (mogelijk verder in het proces te verfijnen) 
 
duurzame modal split 
Vanuit de duurzaamheidsambitie wordt er naar gestreefd om minimum 65 % van de verplaatsingen binnen en van of 
naar  het  plangebied  te  laten  gebeuren  te  voet,  per  fiets  of met  het  openbaar  vervoer. Maximaal  35 %  van  de 
verplaatsingen mag  gebeuren met  de  auto.46  Gezien  de  onmiddellijke  nabijheid  van  het  hoofdwegennet  zullen 
doorgedreven maatregelen nodig zijn om deze duurzame modal split te bereiken. 
 
STOP‐principe 
Het wijkontwerp moet overal waar mogelijk de meest duurzame vervoerswijzen ondersteunen en deze tot de meest 
logische  keuze promoveren. Daarbij dient het  STOP‐principe  (eerst  Stappers, dan Trappers, Openbaar  vervoer en 
Privaat vervoer) te worden gehanteerd. 
 
een autoluwe woonomgeving 
Om een meer autoluw karakter van de woonomgeving te bereiken, dient doorgaand niet‐bestemmingsverkeer 
vermeden  te worden. Door de parkeerclusters oordeelkundig  in  te passen, ontstaan  goede  kansen  voor de 
realisatie van meer autoluwe woonomgevingen zonder  ‘parkeerhagen’ doch met voldoende ruimte voor vlot 
laden en lossen aan de woning. Het parkeerregime en de inrichting van het openbaar domein dient dan ook zo 
te zijn dat het langparkeren daar tot een minimum wordt herleid. 
 

                                                 
46 Ook voor het Eilandje werd de modal split 65/35 als streefcijfer vastgelegd. Gelet op de goede multimodale bereikbaarheid van het 
plangebied en de ambitie er een duurzame stadswijk te realiseren, wordt voor de nieuwe ontwikkeling in het plangebied minstens 
eenzelfde verhouding nagestreefd. Voor de gehele agglomeratie (kernstad én rand) is het streefdoel een modal split 50/50 te bereiken. 
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stallen en parkeren voor fietsen 
Voor het parkeren (bezoekers van een functie) en stallen (gebruikers van een functie, zijnde bewoner, werknemer of 
scholier)  van  fietsen  worden  de  normen  en  bepalingen  gehanteerd  van  de  stedenbouwkundige  verordening 
Bouwcode  van  de  stad  Antwerpen.47  Hierin  worden  per  functie  (wonen,  kantoren,  etc.)  normen  opgelegd met 
betrekking  tot  het minimum  aantal  plaatsen. Deze  zijn  zeer  duurzaam  en worden  dan  ook  gehanteerd  voor  het 
plangebied. 
Voor een aantal functies zijn qua fietsparkeren voor bezoekers geen normen opgegeven. Wel kunnen we stellen dat 
in  een  duurzaam  project  waarbij  er  gestreefd  wordt  naar  een  hoger  fietsaandeel,  en  een mogelijks  beperkter 
autoaandeel, er voldoende fietsparkeerplaatsen moeten worden voorzien. 
De  Bouwcode  bevat  tevens minimale  eisen  naar  oppervlakte,  inrichting  en  toegankelijkheid,  zodat  het  kort  en 
langdurig plaatsen van de fiets op een kwalitatieve manier gebeurt. 
 
traminfrastructuur op korte en lange termijn 
Voor de  gemengde  ontwikkeling  van het plangebied wordt  een  goede openbaarvervoerontsluiting  vooropgesteld 
waarvan de bovenlokale tramlijnen bij voorkeur verknopen ter hoogte van het station Antwerpen Zuid. 
Het ontwerp voor het plangebied dient een fasering toe te laten waarbij op korte termijn tramlijnen afgestemd op de 
voorgestelde fasering van de stedelijke ontwikkelingen in het plangebied onafhankelijk van de infrastructuurwerken 
in de zuidelijke knoop kunnen worden gerealiseerd. Deze  ingrepen op korte termijn dienen een stap  in de richting 
van het eindbeeld te vormen en mogen geenszins de lange termijnvisie qua traminfrastructuur hypothekeren. Enkele 
realisaties  op  korte  termijn  (vb. Namenstraat  of  Van  der  Sweepstraat,  Jan  van Genstraat,  Brusselstraat)  kunnen 
bovendien op lange termijn hun nut blijven bewijzen als schakel in het flexibel netwerk, als uitwijkmogelijkheid naar 
andere lijnen in geval van evenementen of calamiteiten. 
Op  lange  termijn  dient  een  flexibel  netwerk  van  traminfrastructuur  te  ontstaan  dat  als  geheel  de  toekomstige 
stedelijke ontwikkelingen in het plangebied op een duurzame manier ontsluit. 
 
heraanleg zuidelijk snelwegknooppunt 
Het  ontwerp  voor  het  plangebied  dient  rekening  te  houden  met  een  wijziging  op  langere  termijn  aan  de 
verkeersstructuur  van  het  zuidelijke  snelwegknooppunt  (spaghettiknoop)  en  als  zodanig  te  werken  binnen  de 
krijtlijnen van het eerder besproken onderzoeksschema opgemaakt in het kader van Masterplan 2020 (zie 03_02 .5). 
Er zal hieromtrent verder onderzoek gebeuren door de betrokken overheden. Van zodra nieuwe relevante informatie 
beschikbaar is, zal deze worden overgemaakt aan het ontwerpteam. 
 
parkeerruimten 
De parkings moeten maximaal geclusterd en inpandig (hetzij onder‐, hetzij bovengronds) worden georganiseerd. De 
in‐ en uitritten ervan moeten opgenomen zijn in het gevelvlak van het bouwvolume, niet in de openbare weg of het 
openbaar domein. 
Gedeeld  gebruik  (bewoners,  bezoekers,  kantoorpersoneel,  stationsparking,  …)  moet  mogelijk  zijn  en  de 
parkeerclusters voor het bovenlokaal programma dienen zo rechtstreeks mogelijk ontsloten te worden via het hoger 
wegennet van de spaghettiknoop. 
Daarnaast moet meervoudig ruimtegebruik nagestreefd worden; parkeerplaatsen en parkings moeten ook bruikbaar 
zijn voor andere doeleinden (speelruimte, doorsteken voor langzaam verkeer,…). Het ruimtegebruik kan per dagdeel 
verschillen. Dit moet een aandachtspunt zijn bij het ontwerp van nieuwe  infrastructuur maar ook bij het afleveren 
van stedenbouwkundige vergunningen (afspraken over toegankelijkheid).  
De bepalingen van de stedenbouwkundige verordening van Bouwcode van de stad Antwerpen  inzake parkeren en 
stallen van auto’s zijn van toepassing. 
 
parkeernormen 
Als norm voor het stallen en parkeren van auto’s wordt het volgende vooropgesteld: 
 wonen: 1,1 parkeerplaats per woning voor het stallen van de wagen door de bewoners 
 kantoren en diensten: 0 tot 0,8 parkeerplaats per 100m²48 

De  exacte  parkeernorm  binnen  deze  vork  wordt  bepaald  per  bouwaanvraag  op  basis  van  locatie,  de 
capaciteit en bereikbaarheid  van de openbare weg,  type  kantoor/dienst, draagkracht  van de omgeving, 
etc. 

                                                 
47 Stad Antwerpen, stedenbouwkundige verordening Bouwcode. Zie bijlage 08 voor meer gedetailleerde voorschriften. 
48 Als vloeroppervlakte wordt de bruto‐vloeroppervlakte van de functie in rekening genomen. De getallen die bekomen worden door 
toepassing van de normen worden afgerond tot op de lagere eenheid. 
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 onderwijs: 0 parkeerplaatsen 
 hotel: maximum 0,5 parkeerplaats/hotelkamer 
 detailhandel en reca: 0 parkeerplaatsen 
 bij grootschalige handelszaken met een netto handelsoppervlakte groter dan 1000m²49,  zorginstellingen, 

sportcomplexen, vrije tijdsinstellingen en gemeenschapsvoorzieningen wordt de parkeernorm bepaald per 
bouwaanvraag op basis van het aantal gebruikers, de schaal, het type van gebruik, de (rest)capaciteit van 
de openbare weg, het tijdsvenster van de verwachte verplaatsingen en de draagkracht van de omgeving. 

Mogelijk dienen deze parkeernormen of het voorziene programma herbekeken te worden indien zou blijken dat de 
ontsluitingsmogelijkheden van het plangebied tekortschieten. 
 
visie op parkeren bovenlokaal programma in omgeving zuidelijk snelwegknooppunt 
Aangezien verschillende projecten gepland zijn  in de omgeving van de spaghettiknoop dringt de behoefte aan een 
totaalverhaal voor het parkeren zich steeds meer op. De stad Antwerpen heeft daarom besloten om de behoefte aan 
parkeervoorzieningen voor het bovenlokaal programma  in de omgeving van de spaghettiknoop  in kaart te brengen 
en hiervoor een parkeervisie op te stellen. Daaronder vallen een aantal bestemmingsparkings (Petroleum Zuid, site 
Emiel  Vloorstraat,  top‐  en  kantoorlocatie  station  Antwerpen  Zuid  en  Nieuw  Zuid,  flankerend  programma 
voetbalstadion),  park  &  rides  (aan  station  Antwerpen  Zuid  en  stadsrandparking  aan  voetbalstadion),  de 
evenementenparking van het voetbalstadion, alsook enkele parkeerruimten die vandaag een onduidelijk profiel qua 
bezetting hebben (Gedempte Zuiderdokken, Desguinlei incl. langsparkeren Singel). 
Voor  deze  parkings  wordt  gestreefd  naar  een  parkeervisie met  geclusterd  parkeren  per  projectgebied:  (1)  site 
Petroleum  Zuid,  (2)  site  Emiel  Vloorstraat,  (3)  voetbalstadion,  en,  (4)  site  Nieuw  Zuid–  het  plangebied  van 
onderhavige opdracht. 
 

                  
(fig. gebieden bekeken i.h.k.v. onderzoek              (fig. streefdoel geclusterd parkeren per projectgebied) 
parkeervisie spaghettiknoop) 
 
 De algemene uitgangspunten van deze parkeervisie voor omgeving spaghettiknoop zijn de volgende: 

‐ parkeren wordt ruimtelijk geconcentreerd en geclusterd per projectgebied 
‐ 1  centraal  beheerd  parkeersysteem  met  binnen  het  projectgebied  gedeeld  gebruik  van  de  voorziene 

parkeerplaatsen 
‐ projectgebied‐overschrijdend gedeeld gebruik i.f.v. voetbalstadion en als stadsrandparking 
‐ berekening aantal parkeerplaatsen uitgaande van een duurzame modal split 
‐ zo rechtstreeks mogelijk ontsloten via het hoger wegennet, nl. de spaghettiknoop 
‐ het bermenlandschap van de Groene Singel en de groene corridor t.h.v. Petroleum Zuid worden gespaard 

van parkeerinfrastructuur 
 Voor het plangebied van deze opdracht worden volgende principes naar voor geschoven: 

nb.  het  bewonersparkeren  van  het  plangebied  maakt  geen  deel  uit  van  deze  parkeervisie  voor  omgeving 
spaghettiknoop. 
‐ de  inplanting  van  het  ruimtelijk  geconcentreerd  parkeersysteem  volgt  de  ontwikkeling  van  kantoren  en 

bovenlokale voorzieningen 

                                                 
49 Zie vorige noot 
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‐ qua gedeeld gebruik dient nagegaan te worden welke synergie mogelijk is met het bezoekersparkeren voor 
bewoning  in het plangebied. Uitzonderlijk worden de parkeerruimten voor bovenlokaal programma  in het 
plangebied gebruikt als overloopparking in functie van het voetbalstadion 

‐ er wordt een duurzame modal split bepaald op maat van een duurzame gemengde ontwikkeling 
‐ de ontsluiting zo rechtstreeks mogelijk op het hoger wegennet van de spaghettiknoop kan op korte termijn 

verlopen  via  de  Scheldekaaien  en  de  Singel/Namenstraat.  Op  langere  termijn,  na  heraanleg  van  de 
spaghettiknoop  kan  dit  via  de  verbindingsweg  tussen  Leien  en  Ring, waarop  ook  de  Nieuwe  Singel  zal 
aantakken. 

 Wat  betreft  de  opname  van  (een  deel  van)  de  parkeerbehoefte  van  de  park  &  ride  van  het  treinstation 
Antwerpen Zuid, de omgeving van de Gedempte Zuiderdokken en het voetbalstadion dient de exacte vraag nog 
geconcretiseerd  te  worden.  In  de  loop  van  2011  zal  de  stad  Antwerpen  parkeeronderzoek  uitvoeren  dat 
duidelijkheid  moeten  brengen  omtrent  de  gewenste  capaciteit.  Van  zodra  nieuwe  relevante  informatie 
beschikbaar is, zal deze worden overgemaakt aan het ontwerpteam. 
Het  ontwerpteam  dient  wel  o.b.v.  de  hogervermelde  randvoorwaarden  zoals  parkeernormen  etc.  de 
parkeerbehoefte  voor  het  bovenlokaal  wijkprogramma  (kantoren,  voorzieningen,  incl.  Justitiepaleis)  in  het 
plangebied te bepalen. 

 
zuidelijke scheldebrug 
De mogelijk op lange termijn te realiseren nieuwe zuidelijke Scheldebrug mag niet worden gehypothekeerd door de 
ontwikkelingen in het plangebied. In het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen is de locatie voorzien in het 
verlengde van de (nieuwe) Singel op Rechteroever en met aanlanding t.h.v. het Galgenweel op Linkeroever. De brug 
wordt opgevat als een nieuwe stedelijke boulevard voor  lokale gebruikers. Vrachtverkeer en regionaal sluikverkeer 
dient vermeden te worden. Gezien dit risico op sluikverkeer is nog niet duidelijk of deze brug dan moet aansluiten op 
de Singel of enkel op de Scheldekaaien (zonder rechtstreekse verbinding tussen Kaaien en Singel). 
 
terreinniveau 
Zoals eerder vermeld (zie 05_01. 3) zal het terrein ter hoogte van Nieuw Zuid gedeeltelijk opgehoogd worden om de 
geplande  verhoging  van  de  waterkering  langs  de  Schelde  te  kunnen  incorporeren.  Bij  alle  aansluitingen  tussen 
infrastructuren binnen en buiten het plangebied dient gelet te worden op de eventuele hoogteverschillen die hieruit 
volgen. 
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05_04  Een gezonde en ecologische leefomgeving 
Een  duurzame  stadsontwikkeling  is  duurzaam  in  al  haar  facetten.  Daarom werd  het  thema  duurzaamheid 
eerder  in  deze  projectdefinitie  als  overkoepelende  hoofddoelstelling  opgenomen.  Nu  wordt  vooral  verder 
ingegaan  op  het  onderdeel  milieukwaliteit  (energie,  water,  grondstoffen  en  afval)  en  gezondheid  (lucht‐, 
geluid‐ en lichtkwaliteit, stadsklimaat). 
Naast  de  hier  geformuleerde  doelstellingen  bevat  ook  de  ecologische  studie  Groene  Singel  belangrijke 
aandachtspunten m.b.t. fauna en flora, waterbeheer, luchtkwaliteit, geluidskwaliteit en stadsmicroklimaat.50 

 
05_04 .1  Doelstellingen 
 

bundelen en sluiten van kringlopen 
De  stad  Antwerpen  wil  op  een  duurzame manier  omgaan met  de  stedelijke  stromen  en  streeft  naar  het 
maximaal  sluiten  en bundelen  van  energie‐, water‐  en materialenkringlopen.  Zowel de  input  als de output, 
zoals emissies, afval, afvalwater en restwarmte, dienen zo klein mogelijk te worden gehouden. Algemeen kan 
gesteld worden dat het streven naar gesloten kringlopen best op een zo laag mogelijk schaalniveau gebeurt en 
dat milieuproblemen zo dicht mogelijk bij de bron moeten worden aangepakt. Sommige duurzame  ingrepen 
situeren zich echter beter op een hoger schaalniveau om de efficiëntie ervan te verhogen. 

De 3‐stappenstrategie  is een  leidraad om  te komen  tot een duurzame bebouwde omgeving.  In principe gaat 
het  om  drie  opeenvolgende  stappen  die  in  deze  volgorde  genomen  moeten  worden  om  een  optimaal 
‘duurzaam’ effect te hebben: 

 stap 1: voorkomen van de vraag (door slim te ontwerpen, door het gebruik van reststromen) 
 stap 2: invullen van de vraag met duurzame (onuitputtelijke/hernieuwbare) bronnen 
 stap 3: invullen van de vraag door het efficiënt gebruik van eindige bronnen 

 
energie 
De stad Antwerpen wil tegen 2020 minstens 20% minder CO2‐uitstoot over heel het stedelijke grondgebied ten 
opzichte  van  2005  en wil  CO2‐neutraal  zijn  tegen  2050.51  Een  CO2‐neutrale  of  energieneutrale  stad  is  een 
energie‐efficiënte  stad met  een  zo  laag mogelijke  energiebehoefte.  De  resterende  energiebehoefte  wordt 
opgewekt door duurzame energiebronnen. Indien het onoverkomelijk is om toch fossiele energie te gebruiken 
dient deze te worden gecompenseerd. 
Omdat het realiseren van deze stedelijke doelstelling door het bestaande, veelal verouderde gebouwenbestand 
een  grote  uitdaging  is,  dienen  de  energieambities  voor  nieuwe  ontwikkelingen  bijzonder  hoog  te  liggen. 
Nieuwe ontwikkelingen,  zoals deze  in het plangebied, dienen dus een maximale bijdrage  te  leveren  aan de 
stedelijke energiedoelstellingen. Het niet‐hernieuwbare energieverbruik en de CO2‐uitstoot dienen bij zowel de 
planning, de realisatie als het gebruik van de infrastructuren en gebouwen tot een minimum beperkt. 
 
water 

duurzaam waterbeheer 
Als gevolg van een steeds verdere bebouwing en verharding van de bodem ontstaat een waterproblematiek 
van overstromingen, verdroging of uitputting. Om dit te vermijden in het plangebied dienen via een integrale 
aanpak de principes van duurzaam waterbeheer maximaal te worden toegepast. Daarbij komt de klemtoon te 
liggen op volgende zaken: 

 maximale natuurlijke infiltratie van hemelwater, waardoor het water zo lang mogelijk in de stad wordt 
vastgehouden en zo min mogelijk moet worden afgevoerd via de riolering 

 het  schoon houden  van water  (door waterstromen  te  scheiden en de  inplanting  van  functies  af  te 
stemmen op het watersysteem) 

 beperken van drinkwaterverbruik 
Voor het thema water kan de 3‐stappenstrategie als volgt worden vertaald: 

 in: voorkom de vraag naar water / uit: voorkom onnodige afvoer van hemelwater en vuil water 
 in: gebruik hemelwater / uit: hergebruik afvalwater 
 in: gebruik leidingwater zo rationeel mogelijk / uit: verwerk overtollig water verstandig 

                                                 
50 Technum en Resource Analysis, Ecologische Studie Groene Singel, in opdracht van stad Antwerpen, 2009, 2 vol. Zie bijlage 06. 
51 Doelstelling  in het Antwerps klimaatbeleid. Het Klimaatplan werd op 28 januari 2011 goedgekeurd door het Antwerpse College van 
Burgemeester en Schepenen. 
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bufferen en infiltreren voor de omgeving 
Naast  het  bufferen  en  infiltreren  van  het  hemelwater  dat  neerslaat  in  het  plangebied  zelf,  kan  dit  gebied 
mogelijk ook een rol spelen  in de waterhuishouding voor de ruimere omgeving. Aansluitend bij de richtlijnen 
van  het  integraal waterbeheer  ziet  de  stad  voor  de  strategische  ruimte  Groene  Singel  een  belangrijke  rol 
weggelegd  als  ecologische  waterbuffer.  Door  ook  andere  stedelijke  ontwikkelingen  aan  te  sluiten  op  het 
waterhuishoudingsysteem  binnen  het  plangebied,  kan  ook  de  impact  van  bestaande  en  nieuwe  verharde 
oppervlakten elders binnen en  rond de Groene Singel worden geminimaliseerd.  Indien de waterkwaliteit dit 
toelaat, kan ook het drainagewater dat wordt opgepompt vanuit de bedding van de Ring, bovengronds worden 
afgevoerd  naar waterpartijen  of  Schelde,  dit  ter  vervanging  van  de  huidige  ondergrondse  rioleringen.  Zo’n 
systeem  is niet alleen ecologisch en duurzaam, maar vergroot voor de gebruiker ook de belevingswaarde van 
de Groene Rivier. 

hemelwater als attractie 
De  stad  wil  water  bovendien  opnieuw  een  zichtbare  plaats  in  het  stedelijk  weefsel  geven.  Een  open 
watersysteem  kan  een belangrijke bijdrage  leveren  aan een  kwalitatieve  leefomgeving  voor mens, plant  en 
dier.  Het  komt  ook  ten  goede  aan  het  stadsklimaat  (matigen  van  de  temperatuurschommelingen),  draagt 
positief bij aan de biodiversiteit en kan worden uitgebouwd  tot een  zeer attractief element  in de openbare 
ruimte van de stad. 
 
grondstoffen en afval 
Het gebruik van grondstoffen en het produceren van afval zijn onderdeel van een cyclus op mondiaal niveau. 
Voor een duurzaam beheer van de materialenkringloop moet zowel de input (de keuze van de materialen) als 
de output  (het afvalbeheer) op een duurzame wijze verlopen, en dit  in alle  fases van het project  (planfase, 
bouw, gebruik, afbraak). 
Voor dit thema kan de 3‐stappenstrategie als volgt worden vertaald: 

 Voorkom het verbruik van natuurlijke hulpbronnen 
 Gebruik eindeloze/hernieuwbare bronnen 
 Gebruik  eindige  bronnen  verstandig, waarna  de  cirkel wordt  gesloten  door  afval  te  scheiden  voor 

recyclage of hergebruik 
 
een gezond en leefbaar stadsklimaat 
De  ambitie  is  in  het  plangebied  een  stadsdeel  met  een  minimum  aan  hinder  (geluid,  geur,  licht‐  en 
luchtvervuiling, wind, schaduw) te realiseren én een bijdrage aan het stadsklimaat te leveren. 
Door de onmiddellijke nabijheid van de Ring is de uitgangssituatie voor de ontwikkeling van het plangebied tot 
een  gezonde  leefomgeving  zeker  niet  optimaal  te  noemen.  Op  wijkniveau  kunnen  echter  wel  extra 
maatregelen worden genomen om de  leefbaarheid  in dit gebied te optimaliseren. Enerzijds door bijkomende 
hinder  te  vermijden  (duurzame  mobiliteit,  slim  energiegebruik),  anderzijds  door  de  aanwezige  hinder  te 
remediëren. 
Door een slimme  inplanting van groenelementen en bebouwing kunnen storende  invloeden uit de omgeving 
zoveel mogelijk worden gebufferd en buiten de woonzone gehouden. Kantoorgebouwen aan de rand van een 
drukke  weg,  geluidsschermen  of  zelfs  akoestische  isolatie  zijn  enkele  bekende  bronmaatregelen  om 
geluidsoverlast tot het minimum te beperken. Verdere luchtvervuiling, licht‐ en lawaaihinder kunnen vermeden 
worden  door  onder  meer  de  constructie  van  ‘gezonde’  gebouwen  met  natuurlijke  ventilatie,  goede 
daglichttoetreding, etc. 
Bij de inplanting van hoogbouwvolumes moeten steeds de wind‐ en schaduweffecten in kaart worden gebracht 
en moet eventuele hinder ervan tot een minimum worden beperkt. 
Met het oog op het beheersen van het stedelijke microklimaat (in het plangebied én  in de rest van de stad), 
moet maximaal worden ingezet op een sterke ecologische structuur met voldoende vegetatie en bomen, gevel‐ 
en dakbegroening, aangepast materiaalgebruik (vb. met hoge reflectie, verharding met open voegen). Om de 
temperatuurmatigende werking  van het plangebied  voor de  stad  te  vergroten,  kan het  aangewezen  zijn de 
ruimtelijke structuur af te stemmen op een goede winddoorstroming naar de aangrenzende stadsdelen. 
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05_04 .2  Concreet wordt (onder meer) een antwoord verwacht op volgende vragen 

M.b.t. een weloverwogen inzet van maatregelen: 
Voor de realisatie van een duurzaam project zijn twee aspecten belangrijk: haalbaarheid en draagvlak. De 
doelstellingen moeten haalbaar zijn, dit in politieke, maatschappelijke en financiële zin. Bovendien moet er 
voldoende draagvlak zijn voor de beoogde ambities.  
Om die redenen dient op een weloverwogen manier omgegaan te worden met de ambities die men zich op 
het  vlak  van  duurzaamheid  stelt  en worden  deze  ambities  best  opgesplitst  in  een  basisniveau  en  een 
plusniveau. 
In  het  basisniveau  zijn maatregelen  vervat  die minimaal  gerealiseerd  dienen  te worden  om  te  kunnen 
spreken  over  een  duurzaam  project.  Deze  maatregelen  zijn  vaak  relatief  eenvoudig  toe  te  passen  en 
situeren zich op het niveau van reeds bestaande voorschriften en regelgeving. 
In het plusniveau worden maatregelen of een  inzet met een hogere ambitie verwoord waarbij de meetlat 
aanzienlijk  hoger  ligt  dan  wettelijk  vereist.  Het  zijn  ook  die  maatregelen  die  veelal  via  impulsen  en 
sensibilisatie, ook van de eindgebruikers, dienen te worden bereikt.  
Aan het ontwerpteam wordt gevraagd om  in haar voorstellen m.b.t. onderstaande onderzoeksvragen dit 
onderscheid duidelijk aan te geven. 
Ook wordt gevraagd gedegen onderzoek te voeren en een voorstel te doen omtrent op welke ‘plusniveau’‐
maatregelen  het  best wordt  ingezet  bij  de  ontwikkeling  van  het  plangebied. Van welke maatregelen  of 
concepten is het grootste hefboomeffect (ecologisch, economisch, ruimtelijk, imago, …) te verwachten? 

M.b.t. het maximaal bundelen en sluiten van kringlopen:  
_  Hoe wordt het bundelen en sluiten van kringlopen concreet gemaakt op de verschillende vlakken (energie, 

water, materialen en afval) en schaalniveaus? Op welke wijze kan een afstemming tussen de ontwikkelde 
kringloopconcepten en de functionele invulling van het plangebied tot optimale resultaten leiden? 

_  Hoe wordt concreet gestreefd naar een energieneutrale wijk? 
_  Wat  is het energieconcept voor het plangebied? Een energieconcept beschrijft een samenhangend geheel 

van  energieopwekking,  ‐opslag  en  ‐infrastructuur  dat  nodig  is  voor  de  energievoorziening  (elektriciteit, 
warmte voor ruimteverwarming en tapwater en koude voor ruimtekoeling) van een gebied. 

  Bijkomend stelt zich de vraag hoe dit energieconcept kan worden gekoppeld aan de energie‐infrastructuur 
en energieconcepten van omliggende functies en projecten zoals bijvoorbeeld de site Petroleum Zuid? 

_  Hoe  worden  energievraag  en  energieaanbod  op  de  site  op  mekaar  afgestemd  en  welke  rol  krijgt 
hernieuwbare energie daarin? Welke zijn in de nieuwe gebiedsontwikkeling de mogelijkheden of obstakels 
om bijvoorbeeld een collectief warmtesysteem of smart grid voor elektriciteit te introduceren? 

_  Wat is het waterconcept (duurzaam waterbeheer, bufferen, infiltreren, water als landschappelijk element in 
de openbare ruimte, etc.) voor het plangebied en hoe kan dit bijdragen aan de waterhuishouding van de 
ruimere omgeving? Zijn er mogelijkheden om het gebruikte water ook op eigen  terrein  te verwerken en 
zuiveren?  

_  Hoe wordt het ecologisch goed functioneren van het plangebied verder uitgewerkt? 
_  Op welk  niveau worden  de  verschillende duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt? Wat  is  de  samenhang 

tussen diverse (clusters van) maatregelen? 
_  Welke  maatregelen  worden  getroffen  qua  afvalbeheer?  Welke  concepten  kunnen  bijdragen  aan  een 

efficiënte en hindervrije afvalinzameling in de wijk (vb. collectief systeem, sorteerstraatjes, …)? 

M.b.t. een gezonde leefomgeving:  
_  Hoe wordt binnen de hierboven gestelde ambities concreet gestreefd naar een gezonde leefomgeving? 
_  Hoe  vertaalt  zich  de  aandacht  voor  het  bufferen  van  geluid,  fijnstof  en  andere  polluenten  van  nabije 

bovenlokale  verkeersinfrastructuur?  Welke  maatregelen  worden  genomen  om  te  komen  tot  een 
aanvaarbare leefkwaliteit (geluidsklimaat, luchtkwaliteit, …)? 

_  Welke maatregelen worden genomen om stedelijke opwarming tegen te gaan en te verminderen? 
_  Welke maatregelen worden genomen om lichtpollutie te beperken? 
_  Op welke wijze kunnen wind‐ en schaduweffecten worden vermeden of beperkt? 
_  Op welke manier wordt  gestreefd  naar  een  goede  beschikbaarheid  van  dag‐  en  zonlicht,  zowel  op  het 

openbaar domein als in gebouwen? 
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05_04 .3  Randvoorwaarden (mogelijk verder in het proces te verfijnen) 
 
energie 
In  het  project  moet  steeds  minimaal  de  meest  recente  of  verwachte  nationale  en  gewestelijke 
energieprestatieregelgeving worden nageleefd. 

Ter info: Voor woongebouwen met een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2010 
geldt een maximale E‐waarde van 80 en een maximale K‐waarde van 45. Voor andere bestemmingen geldt 
een maximale E‐waarde van 100 en een maximale K‐waarde van 45. Zowel het E‐peil als de maximale U‐ en 
minimale  R‐waarden  zullen  in  2  stappen  (2012,  2014)  worden  aangescherpt.  Vanaf  2012  geldt  voor 
woongebouwen, kantoren en scholen een maximum E‐peil van 70, vanaf 2014 een maximum E‐peil van 60. 

Naast de nationale en gewestelijke regelgeving worden ook steeds de meest recente of verwachte Europese 
richtlijnen betreffende de energieprestaties van gebouwen gevolgd. 

Ter info: Momenteel geldt hierbij het volgende: 
‐  Vanaf  31  december  2018  dienen  nieuwe  gebouwen  waarin  overheidsinstanties  zijn  gehuisvest  die 

eigenaar zijn van deze gebouwen, bijna‐energieneutraal te zijn. 
‐  Uiterlijk 31 december 2020 dienen alle nieuwe gebouwen bijna‐energieneutraal te zijn. 
‐  Voor nieuwe gebouwen dient, alvorens met de bouw wordt begonnen, de technische, milieugerelateerde 

en  economische  haalbaarheid  van  alternatieve  systemen  met  een  hoog  rendement  te  worden 
onderzocht  (gedecentraliseerde  systemen  voor  energievoorziening  gebaseerd  op  energie  uit 
hernieuwbare  bronnen,  warmtekrachtkoppeling,  stad‐  of  blokverwarming  of  ‐koeling  (geheel  of 
gedeeltelijke  gebaseerd  op  energie  uit  hernieuwbare  bronnen),  warmtepompen).  De  analyse  van 
alternatieve  systemen  kan worden  verricht  voor  afzonderlijke  gebouwen  of  groepen  van  soortgelijke 
gebouwen  of  voor  soortgelijke  gebouwen  in  hetzelfde  gebied.  Wat  collectieve  verwarmings‐  of 
koelsystemen betreft, kan de analyse worden verricht voor alle gebouwen die  in hetzelfde gebied met 
dat systeem verbonden zijn. 

Op niveau van de stad Antwerpen wordt bovendien opgelegd dat bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten tijdig 
de  haalbaarheid  van  collectieve  energievoorziening  moet  worden  onderzocht,  o.m.  met  betrekking  tot 
reservatiestroken, alsook dat één centraal warmte‐ en/of klimatisatiesysteem per blok moet worden voorzien 
(i.p.v.  elke  wooneenheid  haar  eigen  verwarmingssysteem),  dit  beiden  met  het  oog  op  een  eventuele 
toekomstige ontwikkeling van een stadsverwarmingsnet. 
 
water 
- De  impact  van  bebouwde  en  verharde  oppervlakten  in  het  plangebied moet worden  geminimaliseerd, 

waarbij  een maximaal  gebruik,  buffering  en  infiltratie  van  het  opgevangen  hemelwater  moet  worden 
vooropgesteld opdat een minimale hoeveelheid hemelwater in de riolering belandt. 

- Voor  meergezinswoningen  geldt  vanuit  de  stedenbouwkundige  verordening  Bouwcode  van  de  stad 
Antwerpen de verplichting om een vertraagde regenwaterafvoer door middel van groendaken te voorzien. 
Het  is  immers aangetoond dat 70% van het  regenwater wordt vastgehouden  in een groendak, zodat het 
regenwaterafvoernet  niet  overbelast  raakt.  Daarnaast  verdampt  dit  water  bij  warm  weer,  wat  voor 
afkoeling zorgt. 

- Naast  de  van  toepassing  zijnde  nationale  en  gewestelijke  regelgeving  (vb.  gewestelijke  verordening 
hemelwater)  zijn  ook  alle  bepalingen  uit  de  stedenbouwkundige  verordening  Bouwcode  van  de  stad 
Antwerpen met  betrekking  tot  de  opvang  van hemel‐  en  afvalwater onverminderd  van  toepassing. Van 
zodra het Waterplan van de stad Antwerpen (zie verder onder richtinggevende informatie) is goedgekeurd, 
zijn ook de daar in opgenomen bepalingen van toepassing. 

 
grondstoffen en afval 
Alle bepalingen uit de stedenbouwkundige verordening Bouwcode van de stad Antwerpen met betrekking tot 
materiaalgebruik zijn onverminderd van toepassing. 
Het  is belangrijk dat er  in de wijk ook aandacht  is voor het efficiënt en hindervrij scheiden en afvoeren van 
afvalstromen (vb. ruimte voorzien in de wijk voor collectieve afvalinzameling, sorteerstraatjes etc.). 
 
gezondheid 
Voor fijnstof en NO2 worden de normen door de EU opgelegd. Vanaf 2015 mogen die niet meer overschreden 
worden.  Ze  zullen  in  2020  nog  verstrengd worden. Minder  personen  dan  vandaag,  vooral  uit  de  gevoelige 
doelgroepen (kleuters en jonge kinderen, ouderen, longpatiënten, …), mogen blootgesteld worden aan slechte 
luchtkwaliteit. 
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  05_05 .4  Richtinggevende informatie 
 
energie 
Mogelijke  maatregelen  (niet‐limitatief)  om  te  komen  tot  energieneutrale  stadswijken,  o.b.v.  de  3‐
stappenstrategie: 

1. beperken  van  de  energievraag  door  (steden)bouwkundige  maatregelen,  door  slim  en  bioklimatisch 
ontwerp, door organisatorische maatregelen, door gedragsmaatregelen 

streven naar gebouwen met minimale energieconsumptie door: 
‐  oriëntatie van gebouwen:  zongericht verkavelen en bouwen  (ifv passieve én actieve  zonne‐energie, 

afhankelijk  van  de  omstandigheden,  steeds  afgewogen  t.o.v.  andere  wensen  zoals  behoud  van 
bestaand kavelpatroon, …) 

‐  werken met omgevingselementen (water, bomen, muurbeplanting, …) 
‐  compact en luchtdicht bouwen 
‐  optimaal benutten van daglicht door doordacht ontwerp, lighttubes en daglichtdimming 
‐  het toepassing van dakoversteken, goede zonwering 
‐  een doordachte verdeling van de gebruiksruimten over een gebouw met zonering i.f.v. gebruikstijden 

en gewenste temperaturen en door centraliseren van functies 
‐  extreem goede  isolatie van daken, buitenmuren en vloeren, en het gebruik van hoogrendements‐ of 

driedubbele beglazing en meerwandige dakkoepels 
‐  het vermijden van koudebruggen 
‐  koellasten vermijden door goede isolatie, zonwering en energiezuinige verlichting en apparatuur 
‐  gebouwgebruikers sensibiliseren over hun energiegebruik 

streven naar energie‐arme infrastructuur en voorzieningen door:  
‐  qua openbare verlichting niet meer verlichten dan strikt noodzakelijk volgens de norm 
‐  werken  met  sensoren  (bij  schuilinfrastructuur/reclameborden,  parkeergarages,  geen  onnodige 

zuivering van water, rioolgemalen, …) 

2. gebruik  van  hernieuwbare  en  duurzame  energiebronnen  en  ‐productie  op  verschillende  schaalniveaus 
(zon, wind, water, biogas, …) en hergebruik van (rest)stromen 
‐  gebruik  van  omgevingswarmte  zoals  de  bodem  of  waterbassins  (bv.  Schelde)  voor  koeling  en 

verwarming d.m.v. warmtepompen 
‐  zonnecollectoren, fotovoltaïsche cellen, windturbines, biogas en biomassa, kleinschalige waterkracht 
‐  energieproductie op wijkniveau (collectieve warmtesystemen) o.b.v. hernieuwbare energie 
‐  hernieuwbare  energiebronnen  op  gebouwniveau  voor  verwarming/koeling,  aanmaak  sanitair warm 

water  en  elektriciteitsproductie.  Thermische  en  fotovoltaïsche  zonne‐energie,  kleinschalige 
windenergie, biomassa (bv. houtpellets) en boorgatenergieopslag en koudewarmteopslag vormen de 
basismogelijkheden. 

‐  voorverwarming  en  voorkoeling  door  omgevingselementen  zoals  grondbuizen  en  natuurlijke 
nachtventilatie 

‐  hergebruik van afval voor energiewinning en verwarming 
‐  afvalstromen  van  gebouwen,  gebieden  en processen  inzetten  in de  energieketen, bv.  zuiveren  van 

afvalwater waarbij het slib wordt vergist tot biogas 
‐  gebruik van restwarmte van de industrie voor warmtelevering (bv. haven) 
‐  het strategisch combineren van programma dat elkaar aanvult op energetisch vlak  (op verschillende 

schaalniveaus) en het inplanten van complementaire functies en processen. Door te zorgen voor een 
goed  evenwicht  tussen  vraag  en  aanbod  kunnen  immers  opportuniteiten  naar  efficiënte 
energiesystemen worden geboden. 

‐  het terugwinnen van restwarmte van publieke voorzieningen zoals rioleringen d.m.v. warmtepompen 
‐  warmterecuperatie op ventilatiesystemen waarbij de warmte die aanwezig is in de vervuilde lucht de 

verse lucht voorverwarmd 
Ter info: Momenteel wordt voor het gebied Petroleum Zuid dat gelegen is aan de overzijde van de Ring en 
dat zal herontwikkeld worden tot een hoogwaardig bedrijventerrein met een voetbalstadion op de kop, een 
masterplan  opgesteld.  Een  belangrijk  element  van  de Unique  Selling  Proposition  van het  gebied,  dat  zal 
worden  omgedoopt  tot  Blue  Gate  Antwerp,  is  eco‐effectiviteit. Met  als  inspiratiebron  de  principes  van 
cradle‐to‐cradle zal eco‐effectiviteit het richtinggevende principe worden voor de  invulling van het gebied. 
Het  is  de  bedoeling  om  hier  een  zo  hoog mogelijke  ambitie waar  te maken.  Het  gebruiken  van  zoveel 
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mogelijk hernieuwbare en/of duurzame energie maakt hier deel van uit. Ook de  lokale opwekking ervan, 
onder meer door het plaatsen van windturbines of de inplanting van een biomassa‐WKK, wordt momenteel 
onderzocht.  Mogelijk  kan  een  synergie  gezocht  worden  met  de  energievoorziening  van  de  nieuwe 
wijkontwikkeling in het plangebied. 

3. efficiënt gebruik van niet‐hernieuwbare energie 
‐  energiearme  verlichting  zoals  TL‐lampen  en  spaarlampen  voor  functionele  binnenverlichting  met 

elektronische  voorschakelapparatuur,  hoogrendementsarmaturen,  aanwezigheidsdetectie, 
veegpulsschakeling of kloksturing 

‐  energiearme  verwarming  zoals  condenserende  CV‐ketels,  lagetemperatuurverwarming,  geïsoleerde 
collectors, leidingen, pompen, kraanhuizen en appendages, ingeregelde hydraulica, weersafhankelijke 
regeling met startstopoptimalisatie of gebouwbeheersysteem, thermostatische radiatorkranen 

‐  energiearme toestellen met A‐, A+‐ en A++‐labels 
‐  energiearme motoren met frequentieregeling of permanente magneet voor ventilatoren, pompen en 

compressoren 
‐  energiearme productie van sanitair warm water d.m.v. condenserende gasboilers of gasgeisers 
‐  energieverbruik van installaties beperken (sluizen, waterpompen,…) 
‐  energiezuinige  openbare  verlichting  d.m.v.  metaalhalide‐  en  cosmopolislampen,  elektronische 

voorschakelapparatuur, dimverlichting 
 
water 

beperken van de vraag naar drinkwater 
De  stad  streeft naar doeltreffende alternatieven voor het gebruik van drinkbaar  stadswater  in  toepassingen 
waar geen hoogwaardig (drinkbaar) water is vereist: 

‐  introductie  van  een  systeem  voor  grijs  water.  Grijs  water  is  gebruikt  stadswater  met  een  lichte 
verontreiniging dat gefilterd wordt en opnieuw gebruikt. Water dat bijvoorbeeld afgevoerd wordt van 
een stortbad of wastafel wordt elementair gefilterd en gebruikt voor toiletspoeling en het bewateren 
van planten.  

‐  de plaatsing van waterzuinige toestellen bij nieuwbouw en renovatie wordt verplicht. 
‐  indien een wijkcharter wordt opgemaakt, zullen bewoners bewust worden gemaakt van de nood aan 

zuinig watergebruik.  

waterplan 
Daarnaast wordt door de stad Antwerpen momenteel ook een Waterplan opgesteld, met daarin onder meer 
een aantal brongerichte maatregelen die steeds  zouden moeten worden gerespecteerd bij de  inrichting van 
het openbaar domein: 

‐  aanleg en herwaardering van groenstructuren – voorbeelden: bomen in de straat, groenstroken in de 
middenbermen, grasvelden op pleinen, tuinen op binnenpleinen, etc. 

‐ aanleg  en  herwaardering  van watersystemen  gelet  op  het  vertraagd  gravitair  afvoeren  van water, 
eventueel in combinatie met groenzones – voorbeelden: wadi, bufferbekken, infiltratiekom, grachten, 
vijvers, parken, etc. 

‐ aanleg van waterdoorlatende materialen bij gebruik van verhardingen 
‐ aanleg van hellingen in verharde oppervlaktes als natuurlijke afwatering van het hemelwater naar een 

onverhard oppervlak om aldaar te infiltreren – voorbeeld: hellende voetpaden naar boomroosters 
‐ aanleg van groendaken, ook op de openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, e.d. 
‐ afkoppelen  van  het  gemengde  rioolstelsel  van  de  afwatering  van  verharde  oppervlaktes  en  de 

dakafvoeren van openbare gebouwen 
‐ aanleg  van  het  rwa‐stelsel  met  poreuze  buizen  dat  zoveel  mogelijk  dient  te  vermazen  naar  het 

oppervlaktewater in de omgeving. 
‐ goed  beheer  en  onderhoud  van  de  (dwa)‐riolering  met  een  hoge  zuiveringsgraad  om  diffuse 

verontreiniging van bodem en grondwater te vermijden 
‐ toepassing  van  de  watertoets  bij  onbebouwde  oppervlakten  met  het  doel  de  effecten  van  de 

geplande  ingreep  op  het  watersysteem  te  onderzoeken  en  een  voorstel  voor  beperking  van  de 
verstoring op te leggen 

‐ de aanleg voorkomen van diepe ondergrondse constructies die een permanente grondwaterdrainage 
vereisen; ontwerp dergelijke constructies als waterdichte kuip 
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grondstoffen en afval 
Mogelijke maatregelen (niet limitatief) o.b.v. de 3‐stappenstrategie: 

1. voorkomen van de vraag naar materialen 
- door de juiste keuze van het materiaal op de juiste plek 
- door correcte dimensionering 
- door hergebruik van bestaande gebouwen 

2. hergebruik van materialen 
- hergebruik  van  afbraakmaterialen  op  de  site  als  bouwmateriaal  voor  het  nieuwe  project  of  voor 

andere  projecten.  Een  vereiste  voor  een  gestructureerde  afbraak  is  dat  er  in  de  fasering  en  de 
planning tijd en ruimte wordt voorzien om dit te kunnen realiseren.  

- gesloten grondbalans 
- door sloopafval te sorteren en te hergebruiken, bijvoorbeeld door hergebruik van klinkers, kasseien, … 

bij heraanleg openbaar domein, door bakstenen te recupereren en bij bouwwerken te hergebruiken, 
door bouwpuin te gebruiken als funderings‐ of vulmateriaal voor gebouwen en openbaar domein, … 

3. gebruik van duurzame en bij voorkeur onuitputtelijke/hernieuwbare materialen 
- gebruik van lokale houtsoorten met fsc‐label 
- gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen met een lange levensduur 
- gebruik van gecertificeerde materialen (eco‐labels, LEED‐labels, …) 
- gebruik van materialen die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria  (Naturepluslabel, Europees 

Ecolabel,  het  Blaue  Engel  label,  Nordic  Swan  label,  materialen  uit  klasse  1,  2,  3  van  de  NIBE‐
classificatie), …. 

- gebruik van gerecycleerde materialen  
- inzetten op cradle‐to‐cradle waarbij materialen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies 

 
gezondheid 

lucht 
Qua verbetering van de luchtkwaliteit vallen de belangrijkste winsten te halen op het vlak van mobiliteit. Door 
het  gemotoriseerd  verkeer  te  beperken,  verminderen  de  emissies  en wordt  het  risico  op  overschrijdingen 
kleiner.  
Naast  het  verkeer  wordt  ook  gekeken  naar  gebouwverwarming  en  energiegebruik.  Het  verhogen  van  het 
aandeel  hernieuwbare  energie  zorgt  ervoor  dat  minder  beroep  moet  worden  gedaan  op  klassieke 
verbrandingsprocessen, zodat er naast een reductie in CO2 ook minder uitstoot is van fijnstof en NO2. 

geluid 
De belangrijkste doelstelling is het aantal aan (te) hoge geluidsniveaus blootgestelde personen te reduceren. In 
het  in opmaak zijnde Geïntegreerd actieplan voor de verbetering van de  luchtkwaliteit en de beheersing van 
geluidshinder in de stad Antwerpen is vooral gekeken naar de categorie >70dB. 
Net  als  voor  luchtkwaliteit  is  de  belangrijkste  oorzaak  voor  geluidsoverlast  het  verkeer. Ook  hier  geldt  dat 
vermindering van verkeer de hinder doet afnemen. Anderzijds heeft een aanpassing van de weginfrastructuur, 
de zogenaamde stille wegdekken, een grote impact op het omgevingslawaai. 

stads(micro)klimaat 
Meer informatie m.b.t. de potentiële bijdrage van het gebied tot een aangenaam stadsklimaat, is te vinden in 
de Ecologische studie Groene Singel. 
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05_05  Een flexibele ontwikkelingstrategie 
Naast  een  ruimtelijk  kader  –  met  visie  en  bijhorende  richtlijnen  voor  de  inrichting  van  het  plan‐  en 
projectgebied  en  hun  aansluiting  op  de  omgeving,  vormen  het  gevraagde  masterplan  en  stadsontwerp 
vanzelfsprekend ook een belangrijk organisatorisch kader voor de beoogde ontwikkeling. Dit organisatorische 
kader is onlosmakelijk met het ruimtelijke kader verbonden. 
 

05_05 .1  Doelstellingen 
 
gefaseerde ontwikkeling 
Gelet  op  de  uitgebreide  schaal  van  de  gehele  ontwikkeling  wordt  gezocht  naar  een  flexibele 
ontwikkelingsstrategie, dit  in functie van een gefaseerde ontwikkeling. De opsplitsing van het project  in fasen 
faciliteert  een  spreiding  van het  gerealiseerde  aanbod  in de  tijd,  en maakt het mogelijk om  gaandeweg,  in 
functie van wijzigende omstandigheden (veranderde marktwensen, functionele noden, …) of van ervaringen bij 
eerdere  fasen, de  concrete  invulling  van de  volgende  fasen  (binnen bepaalde  grenzen)  aan  te passen. Ook 
kunnen op deze manier de infrastructuurkosten gespreid worden in de tijd en kan rekening worden gehouden 
met de timing van externe doch voor het plangebied belangrijke omliggende projecten zoals bijvoorbeeld de 
heraanleg van de spaghettiknoop. 
 
sterk kader én flexibele invulling 
Aangezien het plangebied zeer omvangrijk is, betreft het planproces een moeilijke evenwichtsoefening tussen 
voldoende, maar niet teveel, duidelijke uitspraken en bepalingen. Enerzijds moet er voor worden gezorgd dat 
voldoende  elementen  worden  vastgelegd  om  de  effectieve  realisatie  van  de  beoogde  krachtlijnen  en 
kwaliteiten te garanderen. Anderzijds moeten de plannen ook voldoende flexibel zijn om in latere fasen alsnog 
te  kunnen  inspelen  op  veranderende  noden  of  inzichten.  Van  het  masterplan  (voor  plangebied)  en 
stadsontwerp  (voor  projectgebied)  wordt  dus  verwacht  dat  ze  een  sterk  kader  vormen  dat  duidelijk 
hoofdzaken en bijzaken van elkaar onderscheidt en de grenzen aangeeft waarbinnen een  flexibele  invulling 
zich moet situeren zonder het totaalbeeld in gevaar te brengen. 
 
coherente gehelen in elke fase 
Gelet op de vermoedelijk relatief lange ontwikkelingstermijn van de gehele site, is het belangrijk dat elke fase 
steeds een afgerond geheel oplevert dat aanvoelt als een coherent en ‘volledig’ stadsdeel. In elke fase van de 
ontwikkeling moet een leefbare geheel aanwezig zijn, op alle vlakken goed ontsloten en op een goede manier 
aansluitend bij het bestaande stedelijke weefsel. Vermoedelijk biedt een ontwikkelingsstrategie van noord naar 
zuid,  in  aansluiting  op  de  bestaande  wijken  Zuid  en  Brederode  hiervoor  de  beste  garanties.  Ook  aan  de 
bepalingen  van  het  Decreet  grond‐  en  pandenbeleid  inzake  de  fasering  van  de  bouw  van  het  sociaal 
woonaanbod moet worden voldaan. 
Het  masterplan  en  het  stadsontwerp  moeten  er  bovendien  voor  zorgen  dat  doorheen  de  gefaseerde 
ontwikkeling toch een coherent totaalgebied wordt gerealiseerd. 
 
slim omgaan met fasering van de omliggende projecten en herlocatie van bestaande functies 
Verder moet bij de opmaak  van  een  faseringsstrategie ook  slim omgegaan worden met de  fasering  van de 
geplande  projecten  in  de  omgeving  (heraanleg  spaghettiknoop,  heraanleg  Scheldekaaien,  komst  openbaar 
vervoer,…). Tenslotte moet deze  fasering ook  rekening houden met de mogelijke nodige  termijnen  voor de 
eventuele herlocatie van een aantal gebouwen en functies op de site. 
 
 

05_05 .2  Concreet wordt (onder meer) een antwoord verwacht op volgende vragen 
_  Hoe wordt het plangebied best opgedeeld in deelgebieden en/of ‐projecten (voorstel van fasering)? 

Wat  is daarbij de kritische massa opdat elke  fase van de ontwikkeling een  leefbaar geheel kan zijn, goed 
ontsloten en op een goede manier aansluitend bij het bestaande stedelijke weefsel? 
En wat zijn de daaraan verbonden  te nemen stappen voor  realisering en de  ‘sine qua non’‐voorwaarden 
zonder dewelke een volgende stap niet (optimaal) kan worden gezet? 

_  Hoe wordt het ruimtelijk en organisatorisch kader van de ontwikkeling geïntegreerd?  
M.a.w.  hoe  wordt  een  structuurbepalend  ‘casco’  vastgelegd  dat  de  coherentie  van  het  totaalgebied 
bewerkstelligt doorheen de verschillende realisatiefasen, en dat toch voldoende flexibiliteit biedt om in te 
spelen op wijzigende behoeften of inzichten? 
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Aan het ontwerpteam wordt gevraagd duidelijk aan te geven welke elementen als  ‘vast’ dan wel  ‘flexibel’ 
moeten  worden  beschouwd  bij  de  verdere  uitwerking  van  het  masterplan  (voor  plangebied)  en 
stadsontwerp (voor projectgebied) in deelprojecten. 

_  Hoe kan best worden omgegaan met de soms erg onzekere timing van omliggende projecten?  
Of, welke richtlijnen of randvoorwaarden worden gesteld aan de timing van de omliggende projecten wil 
men komen tot een optimale ontwikkeling van het plangebied? 

_  Hoe  kan  best  worden  omgegaan  met  de  onzekerheden  qua  mogelijke  herlocatie  van  enkele  van  de 
momenteel in het plangebied aanwezige functies en gebouwen? 

 
 

05_05 .3  Randvoorwaarden (mogelijk verder in het proces te verfijnen) 
 
leefbare gehelen op elk moment van de ontwikkeling 
De voltooiing van elke fase moet resulteren in een leefbaar geheel, goed ontsloten en op goede manier aansluitend 
bij het bestaande stedelijke weefsel. 
 
fase 1 van de ontwikkeling 
Fase  1  van  de  ontwikkeling  van  het  projectgebied  Nieuw  Zuid  dient  zowel  de  herlocatie  van  het  sociaal 
woningcomplex  van Woonhaven  Antwerpen  als  het  stuk  grond  gelegen  tussen  de  Van  der  Sweepstraat  en  de 
gebouwen van de Bank J.Van Breda & C° te omvatten.  
Het door het ontwerpteam op te  leveren masterplan voor plangebied en stadsontwerp voor projectgebied dienen 
voldoende duidelijkheid te bevatten over fase 1 van de ontwikkeling. 
 
timing omliggende projecten en herlocatie aanwezige functies en gebouwen 
 Mexiconatie: de concessies op nummers 8 en 9, ter hoogte van de Kennedytunnel, zijn kortlopend en per 

kwartaal opzegbaar De concessies 10 tot en met 13 lopen tot 31/12/2028. Via overleg en verder onderzoek 
met het Gemeentelijk Havenbedrijf wordt nagegaan of en welke de mogelijkheden  zijn voor voortijdige 
herlocatie van het bedrijf naar een andere site. 

 heraanleg Scheldekaaien: de timing van deze werken is afhankelijk van bovenstaand item i.v.m. het vertrek 
van de bedrijfsactiviteiten van Mexiconatie. 

 heraanleg snelwegknooppunt Zuid (spaghettiknoop): timing momenteel onduidelijk 
 aanleg  Nieuwe  Singel  en  downgraden  huidige  Singel:  timing  gerelateerd  aan  heraanleg  van  de 

spaghettiknoop 
 aanleg (delen) van de traminfrastructuur: naast de ontwikkeling van het plangebied zijn ten zuiden van het 

snelwegknooppunt  de  komst  van  het  voetbalstadion  en  mogelijk  ook  een  nieuwe  tramstelplaats  de 
voornaamste wijzigingen die op korte termijn een bediening met de tram vragen. Hiervoor werd gezocht 
naar  tramlijnen  die  onafhankelijk  van  de  grote  infrastructuurwerken  aan  de  spaghettiknoop  kunnen 
worden gerealiseerd: 
(1) Om het voetbalstadion op de kop van Petroleum Zuid te kunnen bedienen is het wenselijk de tramlijn 
vanuit  Ekeren,  die  vandaag  nog  haar  eindhalte  heeft  aan  de  Bolivarplaats,  door  te  trekken  naar  het 
voetbalstadion. Ofwel fungeert het stadion dan als eindhalte ofwel gaat de tram van aan het stadion via de 
Generaal Armstrongweg verder zuidwaarts om aan te sluiten bij de  lijnen richting Wilrijk.  In deze  laatste 
versie  kan  de  tramverlenging  op  de  Generaal  Armstrongweg  ook  de  bediening  van  de  nieuwe 
tramstelplaats – waarvoor momenteel de site in de oksel van Emiel Vloorstraat en Generaal Armstrongweg 
wordt onderzocht – verzorgen. 
De  inpassing  in  het  plangebied  van  deze  tramverlenging  van  Bolivarplaats  richting  stadion  is  deel  van 
onderhavige opdracht. 
(2) Er  zal op korte  termijn ook  traminfrastructuur  in de Brusselstraat  (tussen keerlus Montignystraat en 
keerlus Bolivarplaats) worden aangelegd. 

 herlocatie aanwezige functies en gebouwen: de mogelijkheden en dus ook timing van herlocatie van het 
bebouwd  lint  langs Jan van Genstraat en de gebouwen van Administratie Wegen en Verkeer en Federale 
verkeerspolitie worden momenteel nog onderzocht. 
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06_  Traject van overleg, besluitvorming en communicatie/participatie 

06_01  Overleg en opvolging 

06_01 .1  Overlegstructuur 
Voor een goed verloop van het ontwerpproces en om nadien het plan‐ en ontwikkelingsproces te begeleiden 
wordt een overlegstructuur opgezet, die uit verschillende overlegorganen bestaat. 

Het overleg tussen de opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV en de stad Antwerpen is gestructureerd in: 

a.  Kerngroep Nieuw Zuid 
De dagelijkse opvolging van de opdracht gebeurt door de Kerngroep Nieuw Zuid. Er vindt minstens maandelijks 
overleg  plaats  tussen  het  ontwerpteam  en  deze  Kerngroep  (maandelijks  ritme  indicatief,  aanpasbaar  i.f.v. 
voortgang opdracht). 
Samenstelling Kerngroep Nieuw Zuid (niet limitatief): 

‐ Tim Verschaffelt, projectleider voor Ontwikkeling Nieuw Zuid NV 
‐ Nancy Meijsmans, projectleider voor AG Stadsplanning Antwerpen 
‐ uitbreiding afhankelijk van de te bespreken inhoud 

b.  Stuurgroep Nieuw Zuid 
De Stuurgroep Nieuw Zuid stuurt het proces aan, geeft terugkoppeling aan de Kerngroep Nieuw Zuid en geeft 
de goedkeuring over de tussentijdse mijlpalen.  
Samenstelling Stuurgroep Nieuw Zuid met vertegenwoordigers van: 

‐ Ontwikkeling Nieuw Zuid NV 
‐ AG Stadsplanning Antwerpen 
‐ Stadsbouwmeester 
‐ De politieke bestuurders van de stad Antwerpen 

Daarnaast zijn ook volgende overlegorganen van belang: 

c.  werkgroepen 
Tijdens de opmaak van het masterplan en stadsontwerp wordt een brede groep van stadsdiensten  intensief 
betrokken bij het proces. Voor de uitwerking van deelaspecten kunnen gedurende het ontwerpproces  indien 
nodig aparte werkgroepen worden opgericht waarin deze stadsdiensten hun input en advies kunnen geven. 

d.  Stedelijke Plangroep 
Ter voorbereiding van de  interne stedelijke besluitvorming van de stad Antwerpen omtrent dit project zullen 
de  (tussentijdse) ontwerpvoorstellen en beleidsbeslissingen worden voorgelegd aan de Plangroep. Dit  is een 
vast  adviesorgaan  bij  de  stad  Antwerpen  dat  een  inhoudelijke  draagvlak  bij  de  verschillende  betrokken 
(stedelijke)  actoren  nastreeft.  In  de  Plangroep worden  de  (ontwerp)voorstellen  getoetst  en  (beleidsmatige) 
alternatieven overwogen. Het advies van de plangroep is richtinggevend bij de verdere besluitvorming. 
Samenstelling Plangroep met vaste leden: 

‐ Jan Verhaert, adviseur kabinet burgemeester en kabinet ruimtelijke ordening 
‐ Kristiaan Borret, stadsbouwmeester 
‐ Hardwin De Wever, directeur proces‐ en projectregie AG Stadsplanning Antwerpen 

Voor dit project uitgebreid met: 
‐ Nancy Meijsmans, projectleider Nieuw Zuid van AG Stadsplanning Antwerpen 
‐ Philippe Teughels, programmaleider Scheldekaaien van AG Stadsplanning Antwerpen 
‐ Kitty Haine, programmaleider Groene Singel van AG Stadsplanning Antwerpen 
‐ Afvaardiging districtscollege van district Antwerpen 

Afhankelijk van de te bespreken thematiek wordt de Plangroep uitgebreid. 

e.  Adviesorganen 
Tijdens  het  ontwerpproces  zullen  mogelijk  verschillende  adviesorganen  tussenkomen  (Gecoro,  stedelijke 
adviesraden, etc.). Deze adviezen zijn op hun beurt richtinggevend voor de besluitvorming. 

f.  Te betrekken externe partners (niet limitatief) 
‐ Agentschap Wegen en Verkeer 
‐ De Lijn 
‐ NMBS 
‐ Woonhaven Antwerpen 
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06_01 .2  Overlegmomenten 
Indicatief  wordt  minimaal  een  maandelijks  overlegmoment  tussen  het  ontwerpteam,  de  opdrachtgever 
Ontwikkeling Nieuw Zuid NV en AG Stadsplanning Antwerpen georganiseerd, uitgebreid met extra deelnemers 
afhankelijk van de te bespreken inhoud. Dit indicatieve ritme is aanpasbaar i.f.v. de voortgang van de opdracht. 
Op deze overlegmomenten presenteert het ontwerpteam een stand van zaken van de geleverde prestaties. 

Het  ontwerpteam  stelt  de  agenda  op  van  het  ontwerpoverleg,  en  bezorgt  deze  tenminste  vijf werkdagen 
voorafgaandelijk  aan  het  overleg  aan  de  projectleiders  van  zowel  Ontwikkeling  Nieuw  Zuid  NV  als  AG 
Stadsplanning Antwerpen. Deze agenda geeft een overzicht van te bespreken ontwerpkwesties en actiepunten, 
en  van  noodzakelijke  input die  van de opdrachtgever of  stad Antwerpen wordt  verwacht. Op  basis  van  de 
agenda kunnen de projectleiders van de opdrachtgever en AG Stadsplanning bepalen welke externe personen 
aanwezig moeten zijn op het ontwerpoverleg. 

Ook de volledige verslagneming tijdens deze overlegmomenten is een taak van het ontwerpteam. Het verslag 
wordt maximaal vijf werkdagen na het ontwerpoverleg bezorgd aan de opdrachtgever en AG Stadsplanning. 

In het kader van overleg met adviesverlenende en goedkeurende raden, administraties en  instanties worden 
waar nodig ook toelichtingsmomenten voorzien waarvoor het ontwerpteam kan gevraagd worden aanwezig te 
zijn of een presentatie te geven. 

Alle  overleg‐  en  toelichtingsmomenten  zijn  inbegrepen  in  de  door  het  ontwerpteam  opgegeven  forfaitaire 
totaalprijs voor deze opdracht. 

06_02  Besluitvorming 

06_02 .1  Besluitvormingsstructuur 

a. goedkeuring opgeleverde documenten door projectleiders 
De binnen deze opdracht aangestelde projectleiders van zowel de opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV 
als  AG  Stadsplanning  Antwerpen  evalueren  de  opgeleverde  documenten  naar  conformiteit  met  de 
projectdefinitie  en  de  opmerkingen  geformuleerd  tijdens  het  ontwerptraject.  Desgevallend  kan  aan  het 
ontwerpteam gevraagd worden de opgeleverde documentatie aan te passen. 

b. adviesronde 
Na goedkeuring door de projectleiders worden de opgeleverde documenten waar nodig volgens de gangbare 
(stedelijke)  procedures  ter  advies  voorgelegd  aan  relevante  organen  (Gemeentelijke  Commissie  Ruimtelijke 
Ordening,  districtsraad  en  ‐college,  stedelijke  adviesraden,  betrokken  stedelijke  en  Vlaamse/federale 
administraties en overheidsinstanties, etc.). 

c. goedkeuring en kennisname door opdrachtgever en stad Antwerpen 
De  opgeleverde  documenten  en/of  beleidsbeslissingen  worden  –  waar  nodig  samen  met  de  te  maken 
aanpassingen n.a.v. de adviesronde – ter goedkeuring voorgelegd aan de bestuurders van Ontwikkeling Nieuw 
Zuid NV, alsook door AG Stadsplanning Antwerpen ter goedkeuring voorgelegd aan het Antwerps College. 

06_02 .2  Besluitvormingsmomenten 
Het volledige ontwerptraject van voorliggende opdracht kent minstens volgende besluitvormingsmomenten: 

1. goedkeuring aanstelling ontwerpteam 
2. goedkeuring (geactualiseerde) projectdefinitie 
3. goedkeuring tussentijdse ontwerpproducten/beleidsbeslissingen aangaande  

3a. masterplan voor plangebied Nieuw Zuid 
3b. stadsontwerp voor projectgebied Nieuw Zuid 

4. goedkeuring definitief ontwerp voor 
4a. masterplan voor plangebied Nieuw Zuid 
4b. stadsontwerp voor projectgebied Nieuw Zuid 

Bij de momenten 1, 2, 3b en 4b dienen zowel de opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV als het Antwerps 
College hun formele goedkeuring te geven alvorens over te gaan tot de volgende stap in het ontwerptraject. 
Bij de momenten 3a en 4a dient het Antwerpse College formele goedkeuring te geven. 

Van het ontwerpteam wordt  verwacht dat  zij,  indien nodig, binnen het  kader  van  elke  fase hun dossier of 
ontwerp komen presenteren met het oog op goedkeuring. 
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06_03  Communicatie en participatie 
Er  zal  een  specifiek  communicatietraject  worden  uitgezet  voor  een  aantal  doelgroepen,  waarbij  een 
onderscheid wordt  gemaakt  tussen  communiceren  (informeren,  kennisgeving)  en participeren  (inspirerende 
activiteiten op het terrein, reactie op ontwerpvoorstellen als input voor ontwerpteam).  

06_03 .1  Participatie 
In  september 2011 wordt een eerste participatiemoment met de bevolking  georganiseerd op basis  van het 
wedstrijdontwerp van het ontwerpteam aan wie de opdracht wordt toegekend. De verzamelde aanbevelingen 
van dat participatiemoment worden verwerkt in de geactualiseerde projectdefinitie. 

Voor  het  breed  publiek  wordt  de  participatie  gekoppeld  aan  inspirerende  activiteiten  op  het  terrein.  Ter 
plaatse zullen informatiepanelen over het gekozen ontwerp worden tentoongesteld en krijgen de bezoekers de 
kans om ideeën en opmerkingen over het ontwerp te geven. De aanbevelingen die bij deze participatie worden 
verzameld, worden door het ontwerpteam verwerkt tijdens de opmaak van het masterplan en stadsontwerp. 

Mogelijk worden  nadien  nog  andere  participatiemomenten  richting  definitief masterplan  en  stadsontwerp 
georganiseerd.  Minimaal  zal  bij  de  oplevering  van  het  definitief  masterplan  en  stadsontwerp  een 
terugkoppeling plaatsvinden over de wijze waarop de  tijdens de participatie  verzamelde  aanbevelingen  zijn 
verwerkt in het ontwerp. Het publiek zal worden geïnformeerd over de ontwerpresultaten en de gemotiveerde 
standpunten ten opzichte van de participatieresultaten. 

Tijdens  voorliggende  opdracht  wordt  het  participatietraject  binnen  de  stad  Antwerpen  verzorgd  door  het 
Stedelijk  Wijkoverleg  van  de  bedrijfseenheid  Samen  Leven.  Inspirerende  acties  op  het  terrein  worden 
georganiseerd door Programma voor Stad in Verandering van diezelfde bedrijfseenheid. 

06_03 .2  Communicatie 
Het  communicatietraject  is  continu  en  loopt parallel met de planning  van  voorliggende opdracht. Vanaf de 
oplevering van het masterplan en stadsontwerp ligt de nadruk eerder op communicatie en de terugkoppeling 
van de resultaten die de participatie opleverde. De communicatie over de inhoud en voortgang van het project 
zal gebeuren via verschillende kanalen (persberichten, publicaties, website, …). 

Tijdens  voorliggende opdracht wordt het  communicatietraject binnen de  stad Antwerpen  verzorgd door de 
bedrijfseenheid Marketing en Communicatie. 

06_03 .3  Interactie‐ en communicatiemomenten 
Tijdens de uitvoering van de opdracht ondersteunt het ontwerpteam de opdrachtgever en de stad Antwerpen 
bij de voorbereiding en uitvoering van de participatie‐ en  communicatie‐acties. Deze ondersteuning bestaat 
onder meer uit: 

‐ het aanleveren van beeldmateriaal voor de integratie in communicatie‐ en participatiedocumenten of 
digitale dragers, gericht op een laagdrempelige communicatie 

‐ deelname aan de georganiseerde evenementen en eventueel het geven van presentaties 

Aan  het  ontwerpteam  wordt  gevraagd  aanwezig  te  zijn  op  verschillende  communicatie‐  en/of 
participatiemomenten  die  zullen  worden  georganiseerd  gedurende  het  traject  van  de  opmaak  van  het 
Masterplan Nieuw Zuid. Het concrete tijdstip en  inhoud van deze momenten dienen nog bepaald te worden, 
dit rekening houdend met het door het ontwerpteam voorgestelde plan van aanpak en timing. 

Het eerste interactie‐ en communicatiemoment waarbij het ontwerpteam verwacht wordt aanwezig te zijn, is 
de presentatie van het geselecteerde wedstrijdontwerp aan de bevolking  (voorzien  in  september 2011). Ter 
voorbereiding  hiervan  wordt  aan  het  geselecteerde  ontwerpteam  gevraagd  voldoende  informatie  aan  te 
leveren  voor  twee  infopanelen  en  een  digitale  presentatie  door middel  waarvan  huidige  en  toekomstige 
(buurt)bewoners en gebruikers kunnen kennis maken met het wedstrijdontwerp. De grafische  lay‐out en de 
productie van de panelen en digitale presentatie berust bij Stad Antwerpen. 

Alle interactie‐ en communicatiemomenten zijn inbegrepen in de door het ontwerpteam opgegeven forfaitaire 
totaalprijs voor deze opdracht. 
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07_  Opdracht 

07_01  Finaliteit van de opdracht 
De finaliteit van voorliggende opdracht voor het ontwerpteam is tweeledig: 

(1) de opmaak van een masterplan voor het plangebied Nieuw Zuid, 
met contour zoals afgebakend onder 02_02. 
In het Masterplan voor plangebied Nieuw Zuid geeft het ontwerpteam haar vertaling van de ambities en het 
programma  van  eisen  zoals  neergeschreven  in  de  geactualiseerde  projectdefinitie.  Dit  masterplan  zal  na 
oplevering als basis dienen voor de opmaak van een juridisch bestemmingsplan RUP (contour nog te bepalen). 
Het zal ook het kader en de randvoorwaarden vastleggen voor een gefaseerde doch coherente realisatie van 
alle  verdere  ontwikkelingen  en  concrete  deelprojecten  die  in  het  plangebied  door  verschillende  actoren 
(publieke en private initiatieven) zullen worden uitgevoerd. 
Het  opgeleverde  masterplan  beschrijft  de  ruimtelijke  structuur  (open  ruimte,  bebouwing,  ….),  de 
programmatorische structuur  (functies), de mobiliteitsstructuur, de concepten  inzake duurzame ontwikkeling 
en de organisatiestructuur  (fasering, …). Het doet dit op hoofdlijnen, maar  is voldoende concreet uitgewerkt 
om de gemaakte keuzes te onderbouwen en om een duidelijk beeld te geven van de gewenste invullingen.  
Het opgeleverde masterplan moet kunnen  fungeren als een wervend draaiboek doorheen de mogelijk  lange 
realisatietermijn die het plangebied te wachten staat. De ontwerpers werken hiervoor een visie op hoofdlijnen 
en  concrete  inrichtingsvoorstellen  en  type‐ontwerpoplossingen  uit,  en  vertalen  deze  in  richtlijnen  en 
randvoorwaarden. Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze duidelijk aangeven wat de onveranderbare visie‐
elementen zijn en welke elementen de mogelijkheid hebben om te evolueren. 

(2) de opmaak van een stadsontwerp voor het projectgebied Nieuw Zuid, 
met contour zoals afgebakend onder 02_02, conform Collegebesluit 19/05/2009 (jaarnummer 6829). 
In het Stadsontwerp voor projectgebied Nieuw Zuid geeft het ontwerpteam haar vertaling van de ambities en 
het programma van eisen zoals neergeschreven in de geactualiseerde projectdefinitie. Dit stadsontwerp is zelf 
gekaderd binnen het Masterplan voor plangebied Nieuw Zuid en zal fungeren als basis en kader voor o.a. de 
private projectontwikkeling door Ontwikkeling Nieuw Zuid NV op haar eigendom in projectgebied Nieuw Zuid. 
Het  stadsontwerp  legt  het  kader  en  de  randvoorwaarden  vast  voor  de  latere  inrichtingsplannen  en 
verkavelingsplannen in projectgebied Nieuw Zuid. Het opgeleverde stadsontwerp laat toe de randvoorwaarden 
m.b.t.  bebouwing,  openbare  ruimte, mobiliteit  en  duurzame  ontwikkeling  nauwkeurig  vast  te  leggen,  het 
programma  te definiëren, een grondige kosten‐batenanalyse uit  te voeren, de  fasering en commercialisering 
voor  te  bereiden  en  de  architecturale  uitvoeringsstudies  aan  te  vatten.  Het  stadsontwerp moet  dan  ook 
gepaard gaan met een strategie die de opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV zal  toelaten onmiddellijk 
van start te gaan met het vervolgproces van ontwikkeling van haar gronden. 

Het  masterplan  en  het  stadsontwerp  zijn  ook  belangrijke  communicatie‐instrumenten,  naar  zowel 
investeerders,  overheden,  omwonenden,  als  toekomstige  bewoners  en  gebruikers  toe.  Het masterplan  en 
stadsontwerp  kunnen  in  hun  geheel  of  onderdelen  voorwerp  uitmaken  van  toekomstige  overeenkomsten 
tussen de stad Antwerpen en andere overheden en/of private  investeerders, alsook tussen de opdrachtgever 
Ontwikkeling Nieuw Zuid NV en derden. 

Na oplevering van het masterplan en  stadsontwerp kan het ontwerpteam door opdrachtgever Ontwikkeling 
Nieuw Zuid NV op afroep gevraagd worden voor de verdere procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking van de 
uitvoeringsgerichte uitwerking van het stadsontwerp voor projectgebied Nieuw Zuid. Deze mogelijke opdracht 
in procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking behoort niet tot voorliggende opdracht. 

Ook  de  opmaak  van  inrichtingsplannen,  verkavelingsplannen,  RUP  en  uitvoeringsstudies  behoort  niet  tot 
voorliggende opdracht. 

07_02  Rol van het ontwerpteam 
De benaderingswijze die opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV en de stad Antwerpen hanteren voor dit 
project  is  er  één  van  partnership  waarbij  het  ontwerpteam  meedenkt  in  het  project  en  suggesties  en 
voorstellen  doet  en  in  overleg  initiatieven  neemt  die  bijdragen  tot  het  realiseren  van  een  optimaal 
eindresultaat.  De  opdrachtgever  en  de  stad  Antwerpen  verwachten  van  het  ontwerpteam  een  kritisch‐
constructieve houding ten opzichte van het proces, het programma van eisen en het bestaand plannenkader. 
Uitgangspunt hierbij  is steeds dat het ontwerpteam de opdrachtgever en de stad Antwerpen naar maximaal 
vermogen  en  vanuit  een  vernieuwende  creatieve  invalshoek  probeert  te  adviseren,  zonder  daarbij  de 
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realistische  kijk  op  beleidsmogelijkheden,  timing,  fasering  en  financiering  uit  het  oog  te  verliezen.  De 
opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV en de stad Antwerpen zijn bereid het ontwerpteam deze marge te 
gunnen, maar wensen ook te kunnen aangeven wanneer grenzen zijn bereikt. Het ontwerpteam dient daarom 
om te kunnen gaan met wijzigende meningen ten gevolge van voortschrijdend inzicht en dient bereid te zijn de 
weloverwogen en gekozen beleidsrichtingen te aanvaarden. 

Verder  wordt  het  ontwerpteam  gevraagd  ontwerpmatig  én  technisch  sterk  uit  de  hoek  te  komen.  Een 
belangrijke  verwachting  ten  aanzien  van  het  ontwerpteam  is  onder  meer  dat  het  aan  de  hand  van 
doorgedreven  ontwerpmatig  onderzoek  de  projectdefinitie  en  de  daarin  opgenomen  ambities  en wensen, 
richtcijfers en  randvoorwaarden aftoetst op haalbaarheid en mogelijkheden. Het ontwerpteam moet  in haar 
voorstellen overtuigend zijn naar de verschillende stedelijke diensten en de (buurt)bewoners en gebruikers van 
het gebied. Sterke communicatieve vaardigheden zijn vereist om met overtuigingskracht ruimtelijke keuzes te 
kunnen motiveren, zowel naar grote plenaire vergaderingen als naar kleine werkgroepen. Verwacht wordt dat 
het ontwerpteam de gave bezit om door middel van geschreven en gesproken woord en wervende beelden te 
kunnen enthousiasmeren. 

07_03  Stappenplan van de opdracht 
Inhoudelijk worden volgende grote lijnen qua stappenplan in de opdracht onderscheiden, met daarbij horende 
overleg‐, advies‐ en goedkeuringmomenten en op te leveren (tussen)producten. Tussentijdse opleveringen en 
bijhorende  overlegmomenten  worden  door  de  opdrachtgever  Ontwikkeling  Nieuw  Zuid  NV  en  AG 
Stadsplanning Antwerpen in samenspraak met het ontwerpteam vastgesteld na kennisname van het door het 
ontwerpteam voorgestelde plan van aanpak en timing. Het is aan het ontwerpteam om in zijn voorstel van plan 
van aanpak aan te geven hoe het denkt om te gaan met onderstaand indicatief stappenplan. Het is immers niet 
ondenkbaar  dit  stappenplan  in  te  vullen  als  een  eerder  cyclisch  en  iteratief  proces  dan wel  als  een  lineair 
verlopend traject van opeenvolgende stappen. 

07_03 .1  analyse en synthese van opdracht en gebied 
Het verwerken en doorgronden van het programma van eisen en de randvoorwaarden zoals gesteld door de 
opdrachtgever en stad Antwerpen.  In deze startfase worden objectieve gebieds‐ en/of omgevingskenmerken, 
planningscontext  en  onderzoeksgegevens  bij  elkaar  gebracht.  Het  omvat  een  analyse  van  het  terrein,  het 
consulteren van betrokken actoren alsook het aftoetsen van de geactualiseerde projectdefinitie. Het is aan het 
ontwerpteam om de opgegeven randvoorwaarden, ambities en beleidskaders te interpreteren, evalueren en al 
dan niet verder te exploreren, dit door middel van ontwerpend onderzoek op de concrete site. Het is echter in 
geen geval de bedoeling om de krijtlijnen van goedgekeurde plan‐ en beleidskaders zoals s‐RSA, Masterplan 
Scheldekaaien  en  Visie  Groene  Singel  opnieuw  in  vraag  te  stellen.  Voor  het  plangebied  wordt  de 
probleemstelling helder geformuleerd en mogelijke knelpunten en potenties geïnventariseerd.  

07_03 .2  concept Masterplan Nieuw Zuid voor het plangebied 
Concretisering en vertaling van het geselecteerde wedstrijdontwerp naar een concept Masterplan Nieuw Zuid 
voor  het  plangebied,  dit  op  basis  van:  (1)  de  analyse  en  synthese  uit  stap  1,  (2)  de  geactualiseerde 
projectdefinitie, en  (3) de keuzes en opmerkingen van de opdrachtgever en stad Antwerpen ten aanzien van 
het wedstrijdontwerp. 
Het  concept  Masterplan  voor  het  plangebied  formuleert  en  verbeeldt  op  verschillende  schaalniveaus  de 
hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling, de intenties en principes van de visie en, indien nodig of gewenst, 
mogelijke varianten of alternatieve scenario’s. 

07_03 .3  definitief Masterplan Nieuw Zuid voor het plangebied 
Finalisering  van  definitief  Masterplan  voor  het  plangebied  met  uitwerking  van  de  visie,  de  principes  en 
voorkeursvariant  of  ‐scenario.  Het  is  zowel  een  aanpassing  van  het  concept Masterplan  als  een  verdere 
uitwerking ervan, in functie van de keuzes en opmerkingen van de opdrachtgever, de stad Antwerpen en waar 
nodig adviesorganen. 
Het Masterplan bevat alle informatie die nodig is om de ontwikkeling van het plangebied, in overeenstemming 
met de geformuleerde ambities en gebiedsanalyse, te garanderen. 

07_03 .4  concept Stadsontwerp Nieuw Zuid voor het projectgebied 
Doorvertaling van het Masterplan voor het plangebied naar een concept Stadsontwerp voor het projectgebied. 
Het concept Stadsontwerp voor het projectgebied formuleert en verbeeldt op verschillende schaalniveaus de 
hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling, de intenties en principes van de visie en, indien nodig of gewenst, 
mogelijke varianten of alternatieve scenario’s. 
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07_03 .5  definitief Stadsontwerp Nieuw Zuid voor het projectgebied 
Finalisering van definitief Stadsontwerp voor het projectgebied met uitwerking van de visie, de principes en 
voorkeursvariant  of  ‐scenario. Het  is  zowel  een  aanpassing  van  het  concept  Stadsontwerp  als  een  verdere 
uitwerking ervan, in functie van de keuzes en opmerkingen van de opdrachtgever, de stad Antwerpen en waar 
nodig adviesorganen. 
Het  Stadsontwerp  bevat  alle  informatie  die  nodig  is  om  de  ontwikkeling  van  het  projectgebied,  in 
overeenstemming met de geformuleerde ambities, met de gebiedsanalyse en met het Masterplan  voor het 
plangebied, te garanderen. 

07_03 .6  actieplan 
Opmaak  van  een  ontwikkelingsstrategie  en  operationeel  kader  voor  de  voorgestelde  ontwikkelingen  in  het 
plan‐  en  projectgebied.  Dit  organisatorische  kader  is  onlosmakelijk  verbonden  met  het  ruimtelijke  kader 
geformuleerd in het Masterplan en Stadsontwerp. 

07_04  Op te leveren documenten en producten 

07_04 .1  analyse en synthese van opdracht en gebied 
Oplevering  van  een  startnota  die  de  nodige  tekeningen  (overzichtskaarten  en  beeldmatige  interpretatie 
bestaande situatie, …) en  toelichting  (interpretatie probleemstelling en ambities, …) bevat om de analyse en 
synthese van opdracht en gebied te illustreren en verduidelijken. 

07_04 .2  concept Masterplan Nieuw Zuid voor het plangebied 
Oplevering van de tussentijdse versie van volgende documenten en producten: 

‐ m.b.t. ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten: gedetailleerde ontwerpstudie die de nodige toelichting 
en tekeningen bevat nodig om het project te illustreren en te verduidelijken (grondplan op schaal 1/5000 
voor  het  totale  plangebied,  grondplannen  op  schaal  1/1000  voor  onderscheiden  deelgebieden, 
terreindoorsneden op schaal 1/1000, schema’s ruimtelijke concepten en inrichtingsprincipes, algemene en 
gedetailleerde perspectieftekeningen, visuele  simulaties als  fotomontage en  collages,  referentiebeelden, 
…). Doorgedreven ontwerpend onderzoek naar de bouwmogelijkheden in het plangebied maakt hier deel 
van uit; 

‐ m.b.t.  aspecten  publieke  en  private  buitenruimte:  gedetailleerde  ontwerpstudie  waarin  de  gewenste 
structuur,  locatie,  functionele  invulling en  inrichtingsconcepten  van de verschillende onderdelen  van de 
publieke  ruimte  (parken,  pleinen,  waterpartijen,  speel‐  en  sportinfrastructuur,  etc.).  Het  onderscheid 
tussen publieke en (collectieve) private ruimte wordt duidelijk weergegeven; 

‐ m.b.t.  infrastructuur‐  en  mobiliteitsaspecten:  gedetailleerde  mobiliteitsstudie  waarin  de  multimodale 
verkeersafwikkeling  en  de  verkeerseffecten  binnen  het  plangebied  en  in  aansluiting  op  de  omgeving 
tekstueel  en  grafisch  worden  verduidelijkt.  In  de  nota  wordt  een  raming  van  de  te  verwachten 
verkeersimpact weergegeven  aan de hand  van  kwantitatieve  cijfers  (aantallen) en  functionele  aspecten 
(aansluiting  op  de  huidige  en  toekomstige  verkeerssituatie  van  lokaal  en  hoger  wegennet, 
wegencategorisering,  …).  Deze  nota  is  onderbouwd  met  de  nodige mobiliteitssimulaties  (modal  split, 
wegcapaciteit,  verwachte  pae,  …)  en  bevat  de  dwarsprofielen  van  de  verkeersinfrastructuur 
(typedoorsneden op schaal 1/500 of 1/200 met aanduiding van situering van elk van de vervoersmodi). De 
nota omvat tevens een circulatieplan en parkeerplan voor het gebied. De toegangen tot zowel het gebied 
en  de  parkings worden  duidelijk  aangegeven,  evenals  de  trajecten  voorzien  voor  openbaar  vervoer  en 
zwakke weggebruikers; 

‐ m.b.t. programmatorische aspecten: gedetailleerde programmatische studie die de nodige toelichting en 
tekeningen bevat omtrent het voorgestelde programma, zowel functioneel (situering van alle functies en 
organisatie in het plangebied, ,...) als kwantitatief (oppervlakten, aantallen, ruimtebalans,...) en opgesplitst 
zoveel als nodig (per functie, per type, ,...) om het totaalplan te begrijpen; 

‐ m.b.t.  duurzaamheids‐  en milieukwaliteitsaspecten:  gedetailleerde  studie  die  de  nodige  toelichting  en 
onderbouwing bevat omtrent de voorgestelde maatregelen  inzake duurzaamheid, dit voor verschillende 
aspecten  (energie, water,  afvalbeheer,  lucht  en  geluid,  stadsklimaat, …)  en  in  relatie  tot de  ruimtelijke 
voorstellen voor het plangebied; 
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‐ m.b.t. de beeldkwaliteit van de bebouwde en open ruimte: richtlijnen en principes voor toekomstige op te 
maken vervolgstudies en ‐plannen voor de verschillende deelgebieden en ‐projecten; 

‐ studiemaquette van het plangebied, inclusief aansluiting op de omgeving (schaal 1/2000 of groter). 

07_04 .3  definitief Masterplan Nieuw Zuid voor het plangebied 
Oplevering van de  finale versie van de documenten en producten  zoals opgelijst onder  concept Masterplan 
voor het plangebied. 

07_04 .4  concept Stadsontwerp Nieuw Zuid voor het projectgebied 
Oplevering van de  tussentijdse versie van volgende documenten en producten –  in grote  lijnen komen deze 
overeen met het  type documenten en producten  zoals  gevraagd  voor het Masterplan Nieuw  Zuid  voor het 
plangebied, evenwel hier met een hogere detailleleringsgraad: 

‐ m.b.t. ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten: gedetailleerde ontwerpstudie die de nodige toelichting 
en tekeningen bevat nodig om het project te illustreren en te verduidelijken (grondplan op schaal 1/1000 
voor  het  totale  projectgebied,  grondplannen  op  schaal  1/500  voor  onderscheiden  deelgebieden, 
terreindoorsneden op  schaal 1/500,  aanzichten,  schema’s  ruimtelijke  concepten en  inrichtingsprincipes, 
algemene  en  gedetailleerde  perspectieftekeningen,  visuele  simulaties  als  fotomontage  en  collages,  3D 
visualisatie  als  3D‐model  en  renderings  van  bouwvolumes  en  buitenruimte,  referentiebeelden,  …). 
Doorgedreven ontwerpend onderzoek naar de bouwmogelijkheden  in het projectgebied maakt hier deel 
van uit, alsook het stedenbouwkundige ontwerp van de bouwvolumes (bouwlijnen, gabarieten, …); 

‐ m.b.t.  aspecten  publieke  en  private  buitenruimte:  gedetailleerde  ontwerpstudie  waarin  de  gewenste 
structuur,  locatie,  functionele  invulling en  inrichtingsconcepten  van de verschillende onderdelen  van de 
publieke  ruimte  (parken,  pleinen,  waterpartijen,  speel‐  en  sportinfrastructuur,  etc.).  Het  onderscheid 
tussen publieke en (collectieve) private ruimte wordt duidelijk weergegeven. Het inrichtingsplan voor het 
openbaar  domein  (schaal  1/500)  bevat  minimaal  aanduiding  van  verharde  stroken,  aanplanting  van 
bomen, voorziene gebruiken en activiteiten, …; 

‐ m.b.t.  infrastructuur‐  en  mobiliteitsaspecten:  gedetailleerde  mobiliteitsstudie  waarin  de  multimodale 
verkeersafwikkeling  en de  verkeerseffecten binnen het projectgebied  en  in  aansluiting op de omgeving 
tekstueel  en  grafisch  worden  verduidelijkt.  In  de  nota  wordt  een  raming  van  de  te  verwachten 
verkeersimpact weergegeven  aan de hand  van  kwantitatieve  cijfers  (aantallen) en  functionele  aspecten 
(aansluiting  op  de  huidige  en  toekomstige  verkeerssituatie  van  lokaal  en  hoger  wegennet, 
wegencategorisering,  …).  Deze  nota  is  onderbouwd  met  de  nodige mobiliteitssimulaties  (modal  split, 
wegcapaciteit,  verwachte  pae,  …)  en  bevat  de  dwarsprofielen  van  de  verkeersinfrastructuur 
(typedoorsneden op  schaal 1/200 met  aanduiding  van  situering  van elk  van de  vervoersmodi). De nota 
omvat  tevens  een  concrete  uitwerking  van  het  circulatieplan,  de  parkeervoorzieningen  m.i.v.  locatie 
toegangen, trajecten voor openbaar vervoer en zwakke weggebruikers; 

‐ m.b.t. programmatorische aspecten: gedetailleerde programmatische studie die de nodige toelichting en 
tekeningen bevat omtrent het voorgestelde programma, zowel functioneel (situering van alle functies en 
organisatie in het plangebied, ,...) als kwantitatief (oppervlakten, aantallen, ruimtebalans,...) en opgesplitst 
zoveel als nodig (per functie, per type, ,...) om het totaalplan te begrijpen. Deze studie omvat de concrete 
uitwerking van de verschillende bouwprogramma’s (randvoorwaarden, volume, …). Minimaal zijn gevraagd 
een  aantal  (standaard)plattegronden  van  de  voorziene  woningtypen  (schaal  1/100,  detaillering  fase 
schetsontwerp) aangevuld met de nodige schetsen en ander visueel ondersteunend materiaal. Ook wordt 
aangegeven welke delen van het projectgebied bestemd zijn om door middel van private investeringen te 
worden ontwikkeld, welke delen ten behoeve van de voorziene sociale huisvesting worden gereserveerd 
en welke delen als openbaar domein aan de stad zullen worden overgedragen; 

‐ m.b.t.  duurzaamheids‐  en milieukwaliteitsaspecten:  gedetailleerde  studie  die  de  nodige  toelichting  en 
onderbouwing bevat omtrent de voorgestelde maatregelen  inzake duurzaamheid, dit voor verschillende 
aspecten  (energie, water,  afvalbeheer,  lucht  en  geluid,  stadsklimaat, …)  en  in  relatie  tot de  ruimtelijke 
voorstellen voor het projectgebied; 

‐ m.b.t. de beeldkwaliteit van de bebouwde en open ruimte: richtlijnen en principes voor toekomstige op te 
maken vervolgstudies en ‐plannen voor de verschillende projecten richting uitvoering; 

‐ studiemaquette van het projectgebied, inclusief aansluiting op de omgeving (schaal 1/1000 of groter). 
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07_04 .5  definitief Stadsontwerp Nieuw Zuid voor het projectgebied 
Oplevering van de finale versie van de documenten en producten zoals opgelijst onder concept Stadsontwerp 
voor het projectgebied. 

07_04 .6  actieplan 
Oplevering  van  een  nota  die  de  nodige  tekeningen  (faseringsplannen,  …)  en  toelichting  bevat  om  het 
operationeel kader voor de ontwikkeling van het plan‐ en projectgebied te illustreren en verduidelijken: 

‐ op  niveau  van  het  Masterplan  voor  het  plangebied  benoemt  en  visualiseert  dit  operationeel  kader 
minimaal de volgende elementen: de deelprojecten, strategische  locaties en hefboomacties; de  fasering, 
mijlpalen en onderlinge relaties daarbinnen; de vereiste acties en hun onderlinge relaties ten behoeve van 
de verdere ontwikkeling, een strategie  t.a.v. bepaalde onzekerheden; de  ‘sine qua non’‐voorwaarden of 
afhankelijkheden  zonder  dewelke  een  bepaalde  stap  niet  (optimaal)  kan  worden  gezet;  en  de  harde 
(bindende) en zachte (richtinggevende) randvoorwaarden van het plan. 

‐ op  niveau  van  het  Stadsontwerp  voor  het  projectgebied  bevat  dit  operationeel  kader  eenzelfde  soort 
elementen,  evenwel  meer  in  concreto  rekening  houdend  met  de  uiteenlopende  types  van 
vervolgprojecten  (architectuurprojecten,  aanleg  van  publieke  ruimten  en  infrastructuur, 
landschapsprojecten, kunstprojecten, etc.). 

Het  ontwerpteam  bepaalt  zelf  in  zijn  plan  van  aanpak  in welke mate  de  verschillende  producten  van  deze 
opdracht  strikt  afgebakend  zijn,  en  komt  in overleg met Ontwikkeling Nieuw  Zuid NV  en AG  Stadsplanning 
Antwerpen tot een definitieve vaststelling van het pakket op te leveren documenten en producten. 

Duidelijkheid  en  hanteerbaarheid  zijn  belangrijke  criteria.  De  plannen,  teksten  en  schema’s  bevatten  alle 
nodige informatie om de bedoelingen van het ontwerpteam te kunnen begrijpen en om de tekeningen correct 
te kunnen  interpreteren. Zij zijn voorzien van een  legende van de gebruikte symbolen en bevatten de nodige 
maat‐ en schaalaanduidingen. 

De documenten worden  in  zesvoud opgeleverd: vijf analoge exemplaren op papier, en één digitale  lees‐ en 
printbare versie op cd‐rom of usb‐stick.  

De  analoge  documenten worden  bij  voorkeur  opgemaakt  in  een  reproduceerbaar  A4‐formaat,  behoudens 
plannen die in het belang van de goede leesbaarheid een groter formaat zouden vereisen. 

Het digitale exemplaar wordt minimaal geleverd onder volgende vorm: 
‐ de plannen in *.pdf (en indien relevant in *.dwg) 
‐ bijhorende documenten in *.pdf: toelichtingsnota, presentatie,... 
‐ bijhorende beelden in *.jpg (of gelijkaardig standaard formaat) 
‐ een gegeorefereerd beeld van het masterplan en stadsontwerp (*.tiff) 
‐ rasterformaat van de legende van het masterplan en stadsontwerp (*.tiff) 
‐ de gegeorefereerde afbakening van het masterplan en stadsontwerp in vectorformaat (*.shp) 
‐ de verschillende gegeorefereerde complementaire lagen in vectorformaat (zoals bepaald in de richtlijn 

digiRUPs, http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html) (*shp) 
Autocad‐ en ArcGIS files worden opgemaakt op werkelijke grootte en zijn geogerefereerd (Lambert 72). 
De bestandsformaten respecteren de standaarden van Word (*.doc), Excel (*.xls), Access (*.mdb), Autocad 
(*.dwg) en Arcgis (*.shp). Indien gekozen wordt voor één van deze bestandsformaten dient van het 
betreffende document eveneens een kopieerbaar Acrobat formaat (*.pdf) te worden aangeleverd. 

07_05  Timing van de opdracht 
De richttermijn voor uitvoering van deze opdracht bedraagt tussen de 6 en 12 maanden. 

07_06  Ereloon 
Voor de uitvoering van de opdracht zal het ontwerpteam een forfaitair en allesomvattend ereloon ontvangen. 
Het omvat alle kosten verbonden aan de normale uitvoering van de opdracht (verplaatsingen, vergaderingen 
inclusief  verslaggeving  ervan,  materialen,  personeelskosten,  coördinatie,  verzekeringen,  reproductie  van 
documenten,  vertalingen,  en  alle  andere  kosten  verbonden  aan de opdracht  zoals  vermeld  in het plan  van 
aanpak opgesteld door het ontwerpteam). 
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08_  Bijlagen 
 
Volgende bijlagen worden digitaal aangeleverd: 

01_Masterplan Scheldekaaien 

02_Visie op de ontwikkeling van de Strategische Ruimte Groene Singel  

03_Functioneel onderzoek lokale bebouwde en open ruimte voorzieningen Nieuw Zuid 

04_Bekommernissen Konijnenwei Brederodebuurt. Historiek en resultaten focusgesprek. 

05_Onderzoeksrapport speelruimteweefsel Brederodewijk 

06_Ecologische Studie Groene Singel 

07_Cultuurhistorisch inventarisatie Scheldekaaien 

08_Bouwcode 

09_Opmetingsplan Projectgebied Nieuw Zuid



 

   


