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Als stadsbestuur werken wij voortdurend aan de leefbaarheid van onze stad. We vinden het belangrijk om daarbij 

naar de mening van de bewoners te luisteren. In ons bestuursakkoord 2007-2012 staan vijftien prioritaire acties 

op het vlak van stadsvernieuwing gedefinieerd. Eén van die prioriteiten is de Cadixwijk op het Eilandje.

Specifiek in de Cadixwijk willen wij vorm geven aan het begrip ‘wonen aan het water’. Deze door dokken omgeven 

deelwijk van het Eilandje zal er binnen enkele jaren helemaal anders uitzien. De Cadixwijk wordt een heuse 

stadswijk met plaats voor verscheidene types woningen en talrijke voorzieningen. Op termijn zullen hier maar 

liefst 4.000 mensen kunnen wonen.

Eén van de eerste stappen om de Cadixwijk met behoud van het maritieme karakter te herontwikkelen, is de 

heraanleg van straten en pleinen. Met de geplande ontruiming van het douanegebouw eind dit jaar krijgen 

wij als stad een schitterende kans om een mooi nieuw plein te laten ontwerpen en aan te leggen. Het centraal 

gelegen Cadixplein moet het groene hart worden van deze nieuwe woonwijk tussen de leien en de Scheldekaaien.

Maar over hoe dat plein aan het water - dat anderhalve keer zo groot wordt als de Groenplaats - er precies komt 

uit te zien en wat er hier allemaal te beleven valt (en wat niét), daarover horen we graag de mening, de wensen 

en de bedenkingen van de huidige en toekomstige bewoners en alle geïnteresseerden.

Woord vooraf
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In deze brochure bieden wij u een overzicht van de resultaten van de verschillende inspraak-  en bevragingsmomenten 

die tot nu toe hebben plaatsgevonden. Wij staan erop om iedereen te bedanken die hieraan heeft deelgenomen 

of heeft laten weten wat hij of zij vindt van het toekomstige Cadixplein. Wij zijn ervan overtuigd dat deze 

resultatenbundeling inspirerend zal werken voor de ontwerpers die in de loop van dit jaar met dit nieuwe plein 

aan de slag zullen gaan.

Antwerpen, januari 2010 

Ludo Van Campenhout, schepen voor stadsontwikkeling

Leen Verbist, schepen voor wonen en stedelijk wijkoverleg

Chris Anseeuw, voorzitter district Antwerpen
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bIJ. HIJ bRACHT MET EEn AAnTAL LuDIEKE CARTOOnS DE REACTIES VAn DE DEELnEMERS In bEELD.
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Wat voorafging

De stad maakt al geruime tijd plannen voor het 

Eilandje. Sinds enkele jaren organiseert de stad 

jaarlijks een informatie-evenement, waarbij ze een 

stand van zaken geeft over de verschillende projecten 

en een beeld schetst van de toekomst van de wijk.

Het informatie-evenement Eilandje bracht op zondag 

14 september 2008 voor het eerst de deelwijk Cadixwijk 

onder de aandacht. De parking van het douanegebouw 

op Kattendijkdok-Oostkaai was toen voor één dag 

omgetoverd in het toekomstige Cadixplein. Jong en 

oud kon het komen ontdekken. Een jaar later, op zondag 20 september 2009, stelde het informatie-evenement 

Eilandje Laat u verrassen door de Cadixwijk! de gelijknamige deelwijk in de kijker. Ditmaal deed de parking 

van het douanegebouw dienst als centraal feestplein voor de vele activiteiten, die de stad organiseerde in 

samenwerking met verschillende partners uit de buurt.

Inspraakmomenten 
rond het nieuwe Cadixplein

Op 14 september 2008 werd de dOuaneparking 
OmgetOverd tOt een eendagsplein.
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 20 sEptEmbER 2009 
infOrmatie-evenement

laat u verrassen dOOr de 
cadixwijk!
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Zondag 20 september 2009: een eerste bevraging

Op zondag 20 september 2009 peilde de stad een eerste keer naar de ideeën voor het Cadixplein bij de aanwezigen 

tijdens het informatie-evenement Laat u verrassen door de Cadixwijk! Tijdens deze gelegenheid was de parking 

van het douanegebouw, die zowat de helft beslaat van het toekomstige Cadixplein, zo veel mogelijk vrijgemaakt 

en ingericht als centraal feestplein. bezoekers konden aangeven wat ze graag wilden voor het plein aan de hand 

van sfeerbeelden van pleinen in binnen- en buitenland.

De bedoeling was dat bezoekers konden nadenken over drie aspecten:

1.   de sfeer en uitstraling van het toekomstige plein

2.   de functies van het plein

3.   een vergelijking met buitenlandse pleinen

Kiezen mensen voor een rustig of een levendig plein? Voelen bewoners meer iets voor kleine buurtactiviteiten of 

verkiezen ze grootschalige evenementen?

Vijftig bezoekers namen deel aan deze korte peiling. uit hun suggesties kon de stad opmaken dat de meeste 

mensen een rustig en groen plein verkiezen. Ze willen er gezellig kunnen vertoeven en kleinschalige evenementen 

bezoeken. Fijne open terrasjes en kleine winkeltjes horen daar zeker bij. De uitstraling mag een maritiem karakter 

hebben, in overeenstemming met de omgeving.
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 14 NOVEmbER 2009 
participatiemOment cadixplein.
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Zaterdag 14 november 2009: een tweede bevraging

De stad wou er zeker van zijn dat de deelnemers zich 

herkenden in haar analyse van de resultaten. Daarom 

nodigde ze hen opnieuw uit op zaterdag 14 november 

2009 om dieper in te gaan op de analyse en meer nuances 

te leggen. Ook de omwonenden waren van harte welkom.

De aanwezigen startten met een verkennende wandeling 

rond het plein en gingen daarna in kleine werkgroepen aan 

de slag met zes stellingen. Het participatiemoment telde 

dertig deelnemers: voornamelijk huidige en toekomstige 

bewoners, maar ook enkele geïnteresseerden van buiten 

de wijk. jOngeren van het sisa drOmen mee Over de 
invulling van het nieuwe plein.
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 14 sEptEmbER 2008 parking 
dOuanegebOuw als eendagsplein.
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Verdere inspraakmomenten
naast het publieksmoment op 14 november 2009 organiseerde de stad ook momenten voor specifieke 

doelgroepen. Zo waren er vier workshops met leerlingen van het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en 

Ambachten (SISA) en één workshop met de leerlingenraad van het Technicum noord Antwerpen (TnA). In totaal 

bereikte de stad zo veertig jongeren. Tot slot was er ook een inspraakmoment voor de jachtclubs in de sociale 

jachthaven Kempisch Dok. Zeven bestuursleden namen hieraan deel.

 

Telkens werd dezelfde methodiek gebruikt, zodat de gesprekken een vergelijkbaar resultaat hadden. Aan de hand 

van een aantal stellingen konden de deelnemers hun mening geven over verschillende thema’s. Daarnaast kon 

elke groep ook twee belangrijke aandachtspunten meegeven voor de aanleg van het plein.

De stellingen luidden als volgt:

1.   Een waterpartij is niet nodig omdat er al voldoende water is in de omgeving van het Cadixplein (dat 

grenst aan het Kattendijkdok).

2.   Het Cadixplein mag wel iets hebben van een park, zoals het Stadspark. niet te stenig.

3.   Een rommel- of biomarkt kan wél op het Cadixplein, maar zeker geen Sinksenfoor.

4.   Het Cadixplein moet rustig zijn: er zijn al genoeg plaatsen met terrasjes.
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een veel gekOzen sfeerbeeld 
tijdens de eerste bevraging Op 
20 september 2009.

© justine
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5.   Hoe meer er gespeeld wordt 

op het Cadixplein, hoe beter.

6.   Het Cadixplein is een 

groot plein: anderhalve 

keer de Groenplaats. Toch 

pleiten veel mensen voor 

kleinschaligheid en intimiteit.  

Hoe zien jullie dat? Hoe gaat 

de stad hier volgens jullie best 

mee om?

bij de participatie werd gewerkt met een 
schematische weergave van het nieuwe plein.
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plaCE dEs VOsgEs, paRijs. 
veel deelnemers verkOzen deze fOtO Op 20 september 
2009 en gaven Op 14 nOvember 2009 aan dat ze willen 
kunnen wandelen, zitten Of buren OntmOeten in het 
grOen. 

© flickr.com
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Aan de hand van de stellingen ontstonden interessante discussies tussen de deelnemers. Hier volgt een overzicht 

van de geboden suggesties en opmerkingen gebundeld volgens thema’s.

Water
Water brengt leven en rust in een wijk. Een meerderheid van de deelnemers heeft liefst een waterpartij op 

het plein. Het versterkt de band met het omringende water op het Eilandje. Het gaat daarbij om water dat in 

beweging is of dat uitnodigt tot activiteit. bijvoorbeeld een fontein, een visvijvertje, water waarmee men kan 

spelen of waarin men kan lopen.

Vanuit de jachtclubs aan het Kempisch Dok kwam het signaal dat de aanwezigheid van water op het Cadixplein 

een veilige manier kan zijn om kinderen in aanraking te laten komen met water.

Ook de dokrand van het Kattendijkdok zorgt voor aanwezigheid van water aan het nieuwe plein. De 

deelnemers willen vermijden dat de weg en de trambaan op Kattendijkdok-Oostkaai een barrière zouden vormen 

voor het contact tussen het dok en het plein.

Aanbevelingen van de 
deelnemers
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Groen karakter
Zowat iedereen was het erover eens: het Cadixplein moet een groen plein worden. Maar er mag ook ruimte zijn 

voor een stenig gedeelte. Veel deelnemers stellen voor om het plein in twee te delen: een parkgedeelte daar 

waar nu de parking van het douanegebouw is en een steniger plein tussen het dok en de rijweg. Dit zal ook de 

kleinschaligheid en intimiteit van het plein bevorderen.

Hoe kan het groen eruit zien?

De deelnemers willen een echt groen uitzicht: een mix van bomen, gras en verharde paden. Ze vragen dat de 

openheid van het plein niet in het gedrang komt. Ze willen geen ‘Stadspark’, omdat dit als te gesloten wordt 

ervaren. Heuveltjes, trapjes, glooiingen of andere landschapselementen kunnen het plein aantrekkelijk maken 

en de verschillende delen van het plein van elkaar onderscheiden.

Het niveau van de huidige parking van het douanegebouw ligt iets hoger dan dat van de omliggende straten. 

Sommige deelnemers willen dit zo houden om tot een aantrekkelijk en onderscheiden plein te komen.
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Wat willen jullie er doen?

De meeste deelnemers zijn duidelijk: het groen op het plein moet bruikbaar groen zijn. Kijkgroen is niet genoeg. 

De bewoners willen er kunnen wandelen, zitten of buren ontmoeten in het groen en kinderen moeten er veilig 

kunnen spelen. Meer verharde stukken van het plein geven dan weer mogelijkheden voor de kindjes om rond te 

fietsen.

Functies en evenementen
Iedereen is het erover eens: het Cadixplein 

moet een plein worden dat in de eerste plaats 

gericht is op de buurt. Kleinschaligheid moet 

de norm zijn. niemand wil een plein dat 

toeristen of massa’s feestvierders aantrekt. 

Veel deelnemers (en vooral de jongeren) 

vragen een rustig plein waar zo weinig mogelijk 

lawaaioverlast is.

Als voorbeeld van kleinere, buurtgerichte evenementen halen verschillende deelnemers markten aan. Een 

groentemarkt, een boekenmarkt, een kunstmarkt: kleine en gezellige markten beschouwen de bevraagden als 

een echte troef voor het Cadixplein.

“We willen hier geen 
kermis; geen grote 
cafés en discotheken.”



■

de deelnemers vrOegen vOOral 
rustige terrasjes zOals hier Op de 
place dauphine (parijs). 

ligstOelen zOals hier Op campO cadiz 
vinden de jOngeren fijn.

© flickr.cOm
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De bevraagden willen ook ruimte voor kleinschalige culturele evenementen en wijkfeesten. Daarbij denken de 

deelnemers aan openluchtvoorstellingen in een kiosk of plaatselijke bewonersinitiatieven.

De SISA- en TnA-leerlingen hebben liever geen (rommel)markten op weekdagen. De markten mogen wel 

plaatsvinden in het weekend. De leerlingen zien het plein als de ideale plek om ’s middags hun broodje op te 

eten en samen te zijn met vrienden. Daarom vragen ze ook (overdekte) picknickbanken, zodat ze niet verplicht 

worden te consumeren op een terras van de plaatselijke horeca.

De bevraagden willen geen plein opgedeeld in verschillende functies. Ze hebben liever een plein waarop alle 

voorzieningen in elkaar overlopen: een plein met één duidelijk beeld en met aandacht voor veiligheid.

Horecavoorzieningen
Terrasjes brengen leven in de wijk. Iedereen is het erover eens dat terrasjes het plein gezelliger maken. Toch wil 

de meerderheid ook de rust en kleinschaligheid bewaren. Slechts een beperkt deel van het plein voor terrasjes 

gebruiken, kan een oplossing zijn.

bewoners willen duidelijk niet dat de Cadixwijk een nieuwe uitgaansbuurt wordt met luidruchtige cafés of 

discotheken. Het gevoel van rust en wijkgerichtheid primeert op een dergelijke bovenlokale aantrekkingskracht.

Aansluitend daarbij is er de vraag om voldoende en goede zitgelegenheid, bijvoorbeeld picknicktafels om samen 

te zitten (zoals op de Dageraadplaats), beschuttingshuisjes en rondhangplekken.
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Op zOndag 20 september 2009 peilde 
de stad antwerpen een eerste keer 
naar de ideeen vOOr het cadixplein.
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Sport en spel
Zowat alle deelnemers willen voldoende speelgelegenheid voor kinderen op het plein. De speeltuigen moeten 

van duurzaam en kwalitatief materiaal gemaakt zijn, zodat ze bestand zijn tegen vandalisme. Voor kinderen is 

een verharde ondergrond wenselijk, zodat er volop kan gefietst worden.

Ook het water op of naast het plein kan een rol krijgen bij het spelen. Sommige deelnemers stellen voor om met 

pontons of trapjes te werken.

Over sporten op het plein zijn de meningen verdeeld. De bewoners en de scholen hebben wat dat betreft andere 

noden in de wijk. Zowel leerlingen als personeel van de scholen wijzen op een gebrek aan sportfaciliteiten in de 

wijk. nergens is er plaats om te voetballen, basketten, tennissen, skaten of minigolfen. Daarom zien ze graag 

meer sportinfrastructuur op het Cadixplein of toch zeker in de wijk. Voor de (toekomstige) bewoners is het 

belangrijk dat het plein een rustig plein wordt. Zij vinden lawaaierige balsporten hierbij niet passen. petanque 

of speelgelegenheden voor kleinere kinderen vinden de bewoners wel wenselijk.
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de bestuursleden van de 
jachtclubs kempisch dOk gaven  

OOk hun suggesties vOOr het 
nieuwe plein.
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Maritiem karakter
Het Eilandje heeft een maritiem verleden en dat mag ook blijken op het nieuwe Cadixplein. De sfeer van het 

plein moet aansluiten bij het Eilandje, met verwijzingen naar havenarbeid en migratie (zoals de Red Star Line).

De deelnemers aan de gesprekken deden verschillende voorstellen hiervoor, zoals:

 ■  nautische elementen integreren in het ontwerp

 ■  een oude hangar van de Scheldekaaien hergebruiken als kiosk

 ■  een speeltoestel in de vorm van een galjoen of een oude boei

 ■  een beeldje van Eugeen Van Mieghem zoals aan de Oude Dokken

Mobiliteit
De aanwezigen vroegen voldoende parkeermogelijkheid in de buurt. Vooral de leerkrachten van SISA en TnA 

vinden dit belangrijk. Aan het TnA volgen heel wat mensen avondschool en die komen voornamelijk met de 

wagen. Sommige bewoners vragen om bij het ontwerp op elk ogenblik de parkeermogelijkheden te bewaken. Ze 

suggereren de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.

Enkele bewoners willen een gemengde zone voor voetgangers en fietsers (zoals op de Oude Dokken) vermijden.



26

(



27

(

Verlichting
Hoewel niet rechtstreeks naar gevraagd, kwam verlichting vaak terug in de aanbevelingen en suggesties. 

Veel deelnemers vinden een goede verlichting essentieel voor de juiste sfeer op het plein. Er moet voldoende 

verlichting zijn en de verlichtingselementen kunnen ook gebruikt worden om een indeling aan te brengen in 

het plein.

De deelnemers gaven aan dat de verlichting moet aansluiten bij het gezellige en wijkgerichte karakter van de 

wijk: veel lichtjes en lantaarnpalen, liefst met een ‘zachte’ kleur (niet te steriel).

Veiligheid
Hoewel het geen onderdeel van de stellingen was, kwam veiligheid vaak 

terug als een aandachtspunt. De deelnemers benadrukten dat het ontwerp 

rekening moet houden met een aantal veiligheidsaspecten. Volgende vragen of 

opmerkingen komen het vaakst terug:

 ■  De waterpartij moet veilig zijn.

 ■  beperken van geluidsoverlast door rekening te houden met lawaai 

van de straat: bijvoorbeeld materiaalkeuze, snelheidsdrempels, 

straat in bedding leggen, niet parkeren in dit stuk straat en ook geen bussen erdoor laten rijden.

 ■  Het ontwerp van het plein mag sluikstort niet in de hand werken. De aanwezigen vragen om 

voldoende vuilnisbakken te plaatsen.
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 ■  Er moet veel aandacht zijn voor de oversteekbaarheid van Kattendijkdok-Oostkaai. Het wordt 

immers één groot plein waar zowel kinderen spelen als trams en auto’s doorrijden. Wellicht is 

het veiliger om de kinderen op één geconcentreerde plaats te laten spelen. Tegelijk vroegen de 

deelnemers om te vermijden dat de straat het plein in twee aparte stukken opsplitst.

 ■  Een leerkracht voegde hieraan toe dat de medewerkers van de school de leerlingen in het oog 

moeten kunnen houden. Daarom zou het beter zijn om verscholen hoekjes of plekken te vermijden.

Suggesties voor inrichting
Tijdens de gesprekken kwamen vele tips naar boven voor de verdere inrichting van het plein. Veel stemmen 

gingen op om een kiosk op het plein te plaatsen. De leerlingen van het SISA zien er zich al toneelopvoeringen 

doen of optredens geven op een vrij podium. De leden van de jachtclubs zouden graag een oude hangar van de 

Scheldekaaien herbruikt zien, zoals Eric Van Hooydonk ook al suggereerde in zijn boek Antwerpen, internationaal 

havenicoon 1.

1 Antwerpen, internationaal havenicoon. Een visie op de identiteit van Antwerpen als havenstad. Leuven, Van Halewyck, 2008, 432 p.
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 ■  Voorzieningen en infrastructuur:

•	  een drinkfontein

•	  een afdak om onder te schuilen

•	  fietsenstallingen (hiervoor waren zowel voor- als tegenstanders)

•	  kwalitatieve, onderhoudsvriendelijke en duurzame infrastructuur

•	  een afgezaagde stoel kan dienen als speakers corner

•	  ligstoelen aan het water om met de voeten in het water te liggen

•	  een groot verwarmd afdak voor in de winter

•	  trampolines, een schommel, ligmanden en een zandbak

•	  een permanent ijskarretje

•	  drankautomaten

 ■  Materialen:

•	gebruik van hout of grind is zeer sfeervol

•	voor het comfort willen mensen geen kasseien, wel beton voor het stenige gedeelte

 ■  Ideetjes voor het plein:

•	petanquebaan voor de gepensioneerden

•	kunst, met inbreng van SISA en internationale kunstenaars

•	expositieruimte voor leerlingen SISA

de deelnemers willen een zandbak 
zOals Op campO cadiz.
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•	grote foto’s op het plein hangen, zoals de olifanten die overal in de stad stonden

•	een groot standbeeld in het midden van het plein

•	kerst- en halloweenversiering door SISA

•	een rustige zone aan de kant van het Kattendijkdok en drukke, levendige activiteiten voor de 

kant aan het SISA

•	een dj op woensdagnamiddag

 ■  uitzicht:

•	het mag wat grillig zijn, dus geen te strak afgelijnde paden 

•	het plein architecturaal laten aansluiten bij de voorkant van de douanesite

•	een mix van groen, water, bomen en een grote fontein

 ■  Veiligheid en overlast:

•	een ondergronds sorteerstraatje

•	openbare toiletten of urinoirs, om wildplassen te voorkomen

•	voldoende vuilnisbakken

•	controle op hondenpoep en maatregelen om het voederen van duiven te voorkomen

Kortom een open plein. Waar nodig kunnen boomvakken met zitbanken (zoals aan de Oude Dokken) voor de 

nodige compartimentering zorgen. De verschillende functies op het plein moeten ook niet strikt van elkaar 

afgescheiden zijn. Wel vragen de deelnemers om ervoor te zorgen dat de wind geen vrij spel krijgt op het plein.
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Het stadsbestuur vindt het belangrijk om bij de heraanleg van 

een plein vooraf bewoners en gebruikers te bevragen over hoe 

zij dit plein zien in de toekomst. Vinden ze rust belangrijk? Moet 

er een speeltuin komen? Vinden de bewoners groen belangrijk 

of willen ze eerder een stenig plein?

Meerdere mensen hebben verfrissende ideeën gegeven, die 

allemaal meegegeven worden aan de ontwerpers. Zij zullen 

niet alle ideeën kunnen verwezenlijken, al is het maar omdat 

er voorstellen zijn die elkaar tegenspreken. Maar in elk geval 

kunnen de deelnemers wel een antwoord verwachten met 

een motivatie waarom bepaalde keuzes werden gemaakt en 

beslissingen werden genomen.

Het is duidelijk dat de eerste resultaten die kwamen uit de 

inspraakstand tijdens Laat u verrassen door de Cadixwijk! 

grotendeels terugkomen in de uitgebreidere participatiemomenten. 

De eerste bevindingen werden dus bevestigd.

Conclusies
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De meeste deelnemers willen vooral een rustig, groen en open plein. De meesten benadrukken een mix van 

functies op het plein, waarbij ontspannen en ontmoeten (aan het water) belangrijk zijn. Gezellig kuieren in een 

mix van groen en water dus. Fijne open terrasjes en leuke kleine winkeltjes moeten het geheel gezellig maken.

De bevraagden willen een parkachtige inrichting, met ruimte voor een stenig gedeelte. Ze stellen voor het plein 

in twee te delen: een parkgedeelte op de huidige parking van het douanegebouw en een steniger plein aan de 

kant van het Kattendijkdok. Dit zal ook de kleinschaligheid en de intimiteit van het plein bevorderen. Op het 

stenige gedeelte kunnen terrasjes komen of kunnen kinderen fietsen.

Deze voorkeur voor intimiteit wordt ook doorgetrokken in de activiteiten op het plein. De deelnemers verkiezen 

de organisatie van kleinschalige evenementen zoals een boeken- of biomarkt. De bevraagden opteren zeker niet 

voor grootschalige evenementen, waarbij een massa volk naar de wijk komt.

Veiligheid wordt als heel belangrijk beschouwd op het plein. Dit in verschillende aspecten, zoals maatregelen 

om een veilige doorgang van de tram te verzekeren, geen verscholen plekjes op het plein, voldoende verlichting 

en gebruik van duurzaam materiaal.

De uitstraling van het plein moet in de lijn liggen van de (maritieme) omgeving en moet authentieke elementen 

uit de wijk bevatten. Water is een belangrijk aspect dat op het plein niet mag ontbreken en liefst op een speelse 

manier (zoals in een fontein). Ook mag dit levendige aspect doorgetrokken worden in het groene karakter, 

waarbij het plein in glooiingen of reliëf mag aangelegd worden. Kijkgroen alleen volstaat niet.
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Hoe verloopt het nu verder?
Dit jaar wordt een ontwerper gekozen die begin 2011 een schetsontwerp moet klaar hebben. Dat schetsontwerp 

wordt opnieuw voorgelegd aan de buurt. Voor de selectie van een ontwerper doet de stad een beroep op de 

Vlaams bouwmeester, die de beste ontwerpbureaus zal aanschrijven.

De bevindingen van deze bevraging worden opgenomen in de beschrijving van de opdracht.

De start van de werken aan het plein is gepland in 2012. Het gedeelte aan Kattendijkdok-Oostkaai komt eerst aan 

bod. Met het andere deel wordt pas gestart als de werken op de site van het douanegebouw klaar zijn.
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