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Dat de stad Antwerpen een nieuw park heeft
kunnen aanleggen en ondertussen in gebruik
heeft genomen, is een historische gebeurtenis!
Alle andere belangrijke stedelijke parken werden
een honderdtal jaar geleden aangelegd, en dus was
er zeker nood aan een gloednieuw hedendaags
landschapspark dat in sommige wijken letterlijk
en figuurlijk voor ademruimte zorgt.
Onmiddellijk na de opening werd al duidelijk
dat niet enkel Antwerpen-Noord een prachtig
buurtpark kreeg, maar dat alle Antwerpenaren
mee van deze unieke plek wilden komen genieten.
Kortom, ’t park is van iedereen.
De realisatie van Park Spoor Noord was niet
mogelijk zonder de bereidheid van de NMBS,
de creatieve en doordachte inzet van de
ontwerpers, de grote betrokkenheid van de
buurtbewoners en de vele medewerkers van de
stad Antwerpen die de verschillende puzzelstukken
in elkaar pasten. De aanleg van het park is ook
gerealiseerd dankzij de financiële bijdragen van
verschillende instanties waaronder de Europese,
federale en Vlaamse overheid.

Schepen van stadsontwikkeling, sport en diamant
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Ludo Van Campenhout
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Va n i d ee tot pa r k

Deze publicatie werd gemaakt om tien jaar werken
aan Park Spoor Noord in beeld te brengen.
Net zoals bij elk project, kunnen aanbevelingen en
aandachtspunten worden geboekstaafd en verder
doorgegeven. Hopelijk zijn deze bruikbaar voor
architecten, planners en overheden bij strategische
stadsontwikkelingsprojecten in andere gebieden.
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inleiding

In de jaren negentig richtte het grootstedenbeleid zich op
achterstandswijken in grote steden. Financiële middelen
voor diverse projecten moesten de wijken zo opwaarderen.
In Antwerpen kleurden de wijken rond het spoorwegemplacement donker in de kansarmoede-atlas. Net in die
wijken deed zich een opportuniteit voor van de herbestemming van een uitgestrekt spoorwegemplacement. Door de
komst van de ondergrondse spoorwegtunnel en het steeds
noordelijker opschuiven van de havengebonden activiteiten had het terrein op deze plek geen enkel nut meer.
Mondige buurtbewoners hadden algauw de wildste plannen voor deze enorme kavel.
De context was perfect voor een groot stadsvernieuwingsproject. De federale en de Europese overheid deden een oproep voor herwaarderingsinitiatieven.
De NMBS zocht een herbestemming voor het perceel en
keek daarvoor naar de stad Antwerpen die via een ruimtelijk uitvoeringsplan de (her)bestemming kon bepalen. Een
groep buurtbewoners bood zich aan om op een constructieve manier mee te werken. De stad onderzocht al de
noden en behoeften in de wijk en ontdekte vooral een
enorme nood aan open en groene ruimte. Na een intensief
debat waren alle stedelijke betrokkenen het erover eens
dat de komst van een nieuw stads- en buurtpark de hoogste prioriteit was. Dit bleek op een dergelijke oppervlakte
enkel mogelijk te zijn als de kop commercieel ontwikkeld
kon worden.
Het toekomstige park zou een fundamentele bijdrage
moeten leveren aan de woonkwaliteit in de buurten rond
het spoorwegemplacement. De nood aan open, groene
ruimte was groot in deze dichtbevolkte wijken met veel
kinderen en jongeren en een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen. Een aantrekkelijke buitenruimte zou heel
wat extra ruimte creëren voor activiteiten. Het moest een
nieuw decor worden voor ontmoeting en buitenleven
met een hoge kwaliteitseis: letterlijk en figuurlijk nieuwe
(adem)ruimte die het samen leven aantrekkelijker zou
maken.
In de toenmalige tijdsgeest was het ook een streefdoel om met het parkproject een positieve impuls te geven
aan de omliggende wijken opdat de mensen er graag
zouden blijven wonen en nog meer nieuwe bewoners zou
aantrekken. De komst van het park moest een bijdrage
leveren aan het doorbreken van een neerwaartse spiraal
van verkommering in Antwerpen-Noord. De stad hoopte
dat de investering in het park een nieuwe reeks van investeringen en vernieuwingen zou aanwakkeren en zo een
bijdrage kon leveren tot het kenteren van de stadsvlucht.
Aan het parkproject werd ook de bouw van andere
voorzieningen gekoppeld zoals scholen en vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. Stuk voor stuk ondersteu-

De NMBS zocht een herbestemming
voor het oude spoorwegemplacement
en keek daarvoor naar de stad Antwerpen die met een ruimtelijk uitvoeringsplan de herbestemming kon bepalen.
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nende voorzieningen die het leven in Antwerpen-Noord
aangenamer maken. Daarmee wilde de stad een zeer
divers publiek van bezoekers en bewoners overhalen om in
deze buurten te komen wonen en zo de concentratie aan
kansarmoede te doorbreken, die hier hoger is dan elders
in de stad.
Intussen is het park geopend en een succes in de buurt
en in de stad. Het is een groot terrein met verschillende mogelijkheden en het wordt ook door een heel divers publiek
gebruikt om te ontspannen en mensen te ontmoeten.

De komst van Park Spoor Noord en de
invulling van de gebouwen moest een
impuls worden voor de wijken rond
het park.

Of de kansarmoede in de wijk is verminderd en de leefkwaliteit is verbeterd, is op dit moment moeilijk vast te
stellen. Park Spoor Noord is nog maar drie jaar open
waardoor het te vroeg is om te kunnen vaststellen of de
kansarmoede-index is afgenomen. Het zou zeker interessant zijn om dit te blijven monitoren en om elke tien jaar
opnieuw een momentopname te maken van het profiel
van bewoners, woningen en voorzieningen in de wijken
rondom het park.

Het spoorwegemplacement was een
ommuurd terrein voor spoorwegactiviteiten en opslagactiviteiten van
andere concessiehouders. Hoofdstuk
een brengt het planningsproces en de
actoren van Park Spoor Noord chronologisch in beeld.
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Hoofdstuk een brengt het planningsproces en de actoren
van Park Spoor Noord chronologisch in beeld, van 1999
tot vandaag. De tijdslijn toont de mijlpalen in de planning
en besluitvorming, de bijbehorende financiering en het
zakelijk beheer, de grote communicatie- en participatiemomenten en de opstart van de verschillende werven.
Hoe het park ontworpen werd, de effectieve vormgeving en hoe de ruimte in praktijk wordt gebruikt en
beleefd, is stof voor hoofdstuk twee. Deze publicatie geeft
een doorlichting van het ontwerp en toetst de ambities
daarvan aan het werkelijke gebruik van het park. De beleving van Park Spoor Noord wordt in beeld gebracht op
basis van gesprekken met mensen die vanuit hun opdracht
met betrekking tot onderhoud, toezicht of evenementen
dagelijks in het park komen en de parkbezoeker zelf.
Hoofdstuk drie typeert de wijken rond het park en focust op de veranderingen in de omgeving van het park. Dit
werk houdt ook de ambitie in om het parkproject te blijven
monitoren en waar nodig bij te sturen.

Pla nn in gsp ro ce s en pa rti c ipati e

Park in zicht

een tienjarig planproces
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1993
1993 Ontwerp van een ‘Parklaan’
in het kader van het stedenbouwkundig project ‘Stad aan de stroom’.
Verkeer en mobiliteit staan centraal in
het plan.
1999 Buurthuis Seefhoek nodigt de
eerste minister uit. Door zijn bezoek
krijgt de problematiek van de buurt en
de spoorwegsite politieke aandacht.
Studiebureau Tempera houdt een
enquête bij de bewoners. De overgrote
meerderheid wil een groene en recreatieve invulling van het oude spoorwegemplacement.

2000
15 juni De stad Antwerpen vraagt en
krijgt goedkeuring voor subsidies van
het federaal grootstedenbeleid voor de
periode 2000–2004.
28 juli Communicatie en participatie
Feestelijke opening van het Damstation
1.1 in aanwezigheid van de federale minister van Grootstedenbeleid. Damstation
is een tijdelijke ‘Wachtzaal – ontmoetingsruimte’ en horecazaak. Het is ook
de start van het wervend programma
dat de bewoners moet warm maken
voor deze plek in verandering.
December Financiering en zakelijk beheer
Het project Park Spoor Noord krijgt
4,1 miljoen euro subsidies van het
federaal grootstedenbeleid.

2000

2001

2001

2001

Najaar Met het toegekende werkingsgeld werft de toenmalige stedelijke
planningscel van de stad Antwerpen
medewerkers aan voor de regie en
de uitwerking van het project.

2001

2001
structuurschets
Kerngebied ‘De Buik’
parklandschap 10 Ha

Spoorwegberm

Open ruimte corridor
O/W ‘Ruggengraat’

N/Z verbindingen ‘Ribben’
zacht/openbaar vervoer

‘De Kop’

Watertorens

Relatie omgeving

Sportzonecluster
open lucht

Groene dager ‘Weefsel’

Structurerende
hefboomprojecten

Poorten ‘Kop en Staart’
Kwalitatieve wanden
Bepalend reliëf
component Den Dam
1.2

1.3
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Voorjaar Planvorming en besluiten
Met een startnota, discussienota,
en een kaart- en fotobundel
stippelt het projectteam het
planningsproces uit.
18 april Het college keurt het
planningstraject tot 2008 goed.
Het projectteam van de stedelijke
planningscel krijgt het mandaat om
het project te regisseren.
23 april Oprichting van het autonoom
gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw
Noord (AG ANN) voor het beheer van
de subsidies enkel bestemd voor Park
Spoor Noord en voor de ontwikkeling
van dit project.

een t ie n ja rig pl a np ro ce s

1.1

3, 12 juni en 3 juli Tijdens drie
1.2 denkdagen legt het projectteam samen
met een dertigtal stedelijke partners
en externe experts ideeën op tafel voor
de herbestemming van de site. Ontwerpend onderzoek, financiële doorrekening van scenario’s en de simulatie
van oplossingen voor de groentekorten
aan de hand van GIS-analyses, onderbouwen het debat. De structuurschets
toont de krijtlijnen. Het resultaat is een
voorstel van consensusnota.
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13, 22 juni en 5 juli Bewoners
1.3 kunnen in drie parallelle denkdagen
hun ideeën en wensen over een groene
invulling van de site kenbaar maken.
September Tijdens een tentoonstelling en een praatcafé in het Damstation communiceren bewoners en
het projectteam over de ideeën en
mogelijkheden.

20 oktober De Antwerpse gemeenteraad keurt de consensusnota goed.
Die is het resultaat van de denkdagen
en de feedback van het bewonersoverleg. Dit basisdocument omschrijft alle
essentiële keuzes voor de ontwikkeling
van de site: een park van achttien
hectare, zes hectare commercieel
te ontwikkelen zone op de kop,
het behoud van de bestaande spoorweggebouwen en een netwerk van
verbindingen.

Najaar Publicatie van het boek ‘Dam,
Den oude Dijck, daer men comt van
Dambrugge’, over de geschiedenis van
de wijk. Met een ludieke spaarzegelactie met lokale handelaars krijgen
bewoners een interessante korting op
het boek.
Voorjaar Park Spoor Noord krijgt
3 miljoen euro subsidies van het
federaal grootstedenbeleid.

2001

2002
Voorjaar Park Spoor Noord krijgt
3 miljoen euro subsidies van het
federaal grootstedenbeleid.
6 mei Planvorming en besluiten Goedkeuring van een procedure voor open
oproep, onder leiding van de Vlaamse
Bouwmeester. In een eerste ronde
kunnen ontwerpers zich kandidaat
stellen voor de stedenbouwkundige
ontwerpwedstrijd.
24 juni Uit de 25 kandidaturen mogen
vijf ontwerpteams naar de tweede
ronde.

A
B

2003

2003
26 november Goedkeuring van het
college voor de start van de opmaak
van het ‘bijzonder plan van aanleg
(BPA) Park Spoor Noord’.
26 november Oplevering van het
stedenbouwkundig ontwerp met
maquette voor de site en het Damplein.

1.10
1.6

D
C

A+B De kop van het park
A Zone commercieel te ontwikkelen door EIS
B Zone commercieel te ontwikkelen door NMBS
C Zone park aan te leggen door de stad
D Zone Damplein te heraanleggen
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1.5

1.4

2002
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3 december Financiering en zakelijk
beheer De stad Antwerpen, AG ANN
en de grondeigenaars ‘NMBS en haar
vastgoeddochter Euro-Immo-Star
(EIS)’ ondertekenen een beleidsovereenkomst. De stad is bevoegd voor het
opmaken van de ruimtelijke plannen en
de NMBS/EIS is eigenaar van het
terrein. De partners komen overeen
om 18 hectare van de site te ontwikkelen als park en om op de overige
6 hectare — de ‘kop Spoor Noord’ —
192.000m² bebouwing te voorzien. De
NMBS zal de site saneren en nadien
18 hectare kosteloos overdragen aan
1.4 de stad. De stad maakt het BPA op
waar de herbestemmingen, inclusief de
bouwrechten op de kop Spoor Noord,
in worden vastgelegd. Ook voor de
heraanleg van het Damplein, waar de
ondergrondse spoorwegtunnel in een
sleuf naar boven komt, zullen beide
partners samenwerken.
7 december AG ANN en EIS richten
samen de vennootschap ANNEIS op
met als doel de uitvoering van de
beleidsovereenkomst.

2002

2 september Communicatie en
1.5 participatie ‘Trek je plan’-dag in het
Oude Badhuis. Een tweehonderdtal
buurtbewoners bespreken in kleine
groepen hun voorkeuren, tips en suggesties voor de invulling van het park.
Ze werken op basis van luchtfotoprints
en thematische vragen.

10 september Briefing van de
1.6 vijf geselecteerde teams over de
ontwerpopdracht en presentatie van de
resultaten van de ‘Trek je plan’-dag.
17 december en 27 januari
1.7 De jury kiest uit de vijf inzendingen
voor het ontwerp ‘Villages and
Metropolis’ van Studio 03 (Paola
Vigano en Bernardo Secchi, Italië),
Pieter Kromwijk (Nederland), Iris
Consulting (België) en Meertens en
Steffens (België). Zij werken vanaf
dan samen in de tijdelijke vereniging
Studio Spoor Noord.

1.8

15 januari Alle bewoners van de
wijk 2060 krijgen de eerste nieuwsbrief
van Park Spoor Noord in de bus.
20 februari — 2 maart
Tentoonstelling van de vijf inzendingen
in een nabijgelegen school. Alle reacties worden genoteerd in een logboek.
1.8 Een praatcafé met een debat tussen de
bewoners en het winnende ontwerpteam levert interessante feedback op.
Februari Park Spoor Noord krijgt
3 miljoen euro subsidies van het
federaal grootstedenbeleid.
27 februari Opening van de
Perrierhal als tijdelijke buurtsportloods. Met dit initiatief van de
Antwerpse sportdienst komt een
eerste stuk van de site in gebruik.
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1.9

17 maart Werven De dienst
archeologie start een onderzoek op
de site. Het onderzoek duurt zeven
maanden.
6 april Wandeling van buurtbewoners
en het winnende ontwerpteam op het
projectterrein.
5 september Aanstelling van
Northcroft NV als extern bureau voor
de berekening en kostenraming van de
ontwerpplannen.

2003
26 november — 3 december
1.9 Tijdens de zevendaagse happening
‘Park in zicht’ kunnen buurtbewoners
de ontwerpplannen en de maquette bekijken. De loods wordt tijdelijk ingericht
als park en er zijn allerlei parkactiviteiten zoals een dansvoorstelling, een
technoparty, een kindernamiddag en
een filmvoorstelling van de documentaire ‘Plein Publiek’ over het gebruik
van de publieke ruimte in AntwerpenNoord. Bewoners, projectteam en
ontwerpers kunnen ‘Even doorbomen’
1.10 in een praatcafé. Vier sprekende
iconen vertalen rond het park de
boodschap ‘park in zicht’.
17 december Lancering van de
website van Park Spoor Noord.
December Start van de restauratie
van het Damstation. Beneden komt er
een polyvalente (feest)ruimte. Op de
eerste verdieping komt kantoorruimte
voor ‘het projectenhuis Park Spoor
Noord’.

2004

2004

2004

2005

2005
26 juni Goedkeuring van het BPA Park
Spoor Noord. Het oude treinemplacement is definitief herbestemd als park
(18 hectare) en als zone voor commerciële ontwikkeling (6 hectare).
Er is geen weg meer terug.
Zomer Op het dak van de HST-ventilatiekoker komt een ‘belvedèreplatform’.
Van daaruit kan iedereen uitkijken over
het hele terrein.
Zomer Elke maandag in juli kunnen
1.12 geïnteresseerden vliegeren op de
site. Er zijn ook workshops ‘vliegers
maken’. Elke maandag in augustus zijn
er sessies Urban Golf, inclusief lessen
in golftechniek.

17 juni Financiering en zakelijk beheer
Park Spoor Noord vraagt en krijgt
14 miljoen euro subsidies van het
Europees Doelstelling II-programma.
Een derde daarvan wordt gefinancierd door Europa, een derde door
Vlaanderen en een derde door de stad
Antwerpen. Park Spoor Noord krijgt
ook 1.2 miljoen euro van het federaal
grootstedenbeleid.
Juni Publicatie van het bestek voor de
werken van de parkaanleg.

1.11

2005

2005

29 juni De Artesis Hogeschool
Antwerpen beslist om een nieuwe
campus te bouwen op de kop van
Spoor Noord. Het eerste perceel op
de kop is verkocht! De Hogeschool
participeert ook in de bouw van de
sporthal in de parkloods.
22 september De eerste grote
stratenloop Park Spoor Noord vindt
plaats. Het is een stratenloop door
Antwerpen-Noord, over en rond het
toekomstige park.
27 september Start van de
1.13 saneringswerf, onder leiding van
de NMBS/TUCRAIL.

1.16

14

17 en 18 april De NMBS organiseert het evenement ‘Open Spoortunnel’. Duizenden bezoekers wandelen
tussen het Damstation en het Centraal
Station door het ondergrondse traject
van 1,2 kilometer.
Voorjaar De laatstejaarsstudenten
‘in situ’ van Sint-Lucas KdG en beeldende kunsten van de KASKA maken
een miniatuur kunstinstallatie voor
de site. De jury selecteert zes werken
die voor enkele maanden levensecht
uitgevoerd worden op de site.
Juni en juli Planvorming en besluiten
Openbaar onderzoek van het BPA Park
Spoor Noord. Er worden twee bezwaarschriften ingediend.

1.15
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1.14

Januari Communicatie en participatie
De werkgroep Spoorwegemplacement
lanceert het ‘tienpunten programma’
		Uitgave van het boek ‘Park in Zicht’
waarin het project Park Spoor Noord
van bij de start tot en met de keuze
voor het ontwerp toegelicht wordt.
Winter Werven Op de site en op het
1.11 Damplein starten de NMBS en haar
dochter TUCRAIL met de boring voor
de ondergrondse aanleg van de Hoge
snelheidstrein (HST), de bouw van de
ventilatiekoker en de aanleg van de
sleuf op het Damplein.

16 juli — 15 augustus
De zomer van Antwerpen pakt in de
parkloods uit met ‘De spektakelmachines van Royal De Luxe’.
30 augustus In de grote loods
vindt de dvd-release plaats van de
documentairefilm 'Plein Publiek' van
Ronnie Ramirez over het gebruik van
publieke ruimte in Antwerpen-Noord.
15 september Oplevering van het
definitieve stedenbouwkundig ontwerp.
Het plan wordt uitgewerkt tot een
bouwaanvraag.

2006

1.13

27 september De eerste realisatie
in het park! Het Belvedèreplatform
wordt feestelijk geopend. De centrale
parkplattegrond maakt de toekomstplannen van Park Spoor Noord in
één oogopslag duidelijk en is ook in
affichevorm massaal uitgedeeld aan
scholen, verenigingen en horecazaken
in de wijk 2060. Scholen en horecazaken krijgen placemats en kleurplaten
met vier striptekeningen. Tijdens een
‘tourneé générale’ wordt het plan al
tafelend en face-to-face toegelicht aan
al wie het nog niet kende (senioren,
anderstaligen, …).

1.14

1.12

15

22 december Goedkeuring van de
bouwvergunning voor de parkaanleg
door de Vlaamse overheid.
Voorjaar Park Spoor Noord krijgt
4,7 miljoen euro subsidies voor de
renovatie van de parkloods.
1 maart Start aanleg van het
1.15 westelijke deel van het park.
15 april Feestelijke opening
1.16 Damplein.

2006
12 mei Planvorming en besluiten De stad
1.17 gunt de ontwerpopdracht voor de renovatie van het Platform aan architectenbureau Stramien (België).
Voorjaar Communicatie en participatie
‘PROPER!’ is een ontdekkingstocht
langs de saneringswerken van het
spoorwegemplacement. Wandelaars
krijgen koptelefoontjes en een plan en
gaan met de luistergids op pad door
de buurt.

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

Juni Gunning van de ontwerpopdracht
1.18 voor de restauratie van de beschermde
watertorens aan het architecten bureau Heylen en Verbeeck (België).
Juni Gunning van de ontwerp- en uitvoeringsopdracht voor de BMX-bowl aan
Verbruggen NV (België) en Team Pain
(USA). De BMX-infrastructuur is een
samenwerking met de Antwerpse
BMX-scène en de jeugddienst.

1.21
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1.18

1.20

1.17
1.22
1.19

22 december Het college beslist
1.19 om een ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) voor de wijk Dam-West op te
maken. Dat behandelt ook de toekomst
van het gebouw Boemel en van de
silo’s en loodsen aan de rand van
het park.

16

17

15 februari Gunning van de
1.20 ontwerpopdracht voor de parkloods
aan het architectenbureau ‘Verdickt en
Verdickt’ (België) als resultaat van een
open oproep procedure onder leiding
van de Vlaamse bouwmeester.
15 februari Gunning van de
1.21 ontwerpopdracht voor de parkbrug aan
het ingenieursbureau ‘Ney and Partners NV’ (België) als resultaat van een
open oproep procedure onder leiding
van de Vlaamse bouwmeester.

Juni Tentoonstelling van het SISA
(Stedelijk Instituut voor Sierkunsten
Antwerpen) en infobrochure ‘Focus op
het Noord’ over het parkproject en alle
deelprojecten.
Zomer Werven Start van de parkaanleg
van het oostelijke parkdeel.
Juni Moebius NV krijgt de gunning voor
de opmaak van alle informatieborden,
het parkplan en het ecopunt in het
park.

24 november Feestelijke opening
1.22 van de BMX-bowl.
Najaar Financiering en zakelijk beheer
De stad Antwerpen beslist om
3,4 miljoen euro extra in het project
te investeren gespreid over
meerdere jaren.

2008
Voorjaar Planvorming en besluiten
Verruiming opdracht AG ANN naar
AG Stadsplanning met een bredere
gebiedsgerichte opdracht voor andere
projectgebieden.
Januari Financiering en zakelijk beheer
De Artesis Hogeschool financiert
1.750.000 euro voor de bouw van de
sporthal in de parkloods.
21 april Het college keurt het beheer1.23 plan voor het westelijke parkgedeelte
goed. Er komt een parkcoördinator
die de fysieke beheertaken, zoals
onderhoud en toezicht, coördineert en
een programmator van het park die de
activiteiten en gebruikersgroepen op
elkaar afstemt.
voorjaar Park Spoor Noord krijgt
1,5 miljoen euro subsidies van het
federaal grootstedenbeleid.
25 mei Communicatie en participatie
1.24 Feestelijke opening van het westelijke
deel van het park!
30 mei Gunning van de inrichting van de
grote zandspeeltuin aan Kompan NV.

2009
November Goedkeuring Financieel
Fonds voor schuldafbouw en eenmalige
investeringsuitgaven (FFEU)-middelen
voor 531.000 euro.
13 en 14 juni Tweedaagse
1.25 openingshappening van het oostelijke
deel van het park!
17 Juli Goedkeuring van het definitieve en volledige beheerplan.
1 augustus Werven Start van de
werf van de parkloods (oplevering
gepland in het najaar 2011).
25 september Park Spoor Noord
wint de ‘Prijs Bouwheer 2009’, uitgereikt door de Vlaamse Bouwmeester.

2010

2011

JANUARI Park Spoor Noord valt opnieuw in de prijzen. Ditmaal wint het de
‘Thuis in de stad’-prijs 2009, uitgereikt
door de Vlaamse minister van steden.

6 januari De deputatie keurt
het RUP Dam West goed. Dat stemt
de ruimtelijke ontwikkeling van de
aangrenzende wijk beter af op het
parkproject.
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team spoor noord

periode

opdrachten

Hardwin De Wever

2000 – 2008

Proces- en projectcoördinatie

Ellen Lamberts

2000 – 2009

Coördinatie deelprojecten

Koen Derkinderen

2000 – 2009
2009 – 2011

Zakelijk beheer (budgetten, overeenkomsten)
Sporadische inzet

Heidi Vandenbroecke

2000 – 2001
en 2011

Opmaken GIS- en omgevingsanalyse, coördinatie terreinopnames,
aanmaken kaartmateriaal om bestaande situatie te analyseren
en toekomstige ontwikkelingen te monitoren

Tinka Baert

2000 – 2007

Opzetten communicatie en participatiemomenten

Vanessa Vanhoolandt

2000 – 2003

Opzetten communicatie en participatiemomenten

Ian Coomans

2004 – 2009

Opzetten communicatie en participatiemomenten

Heleen Vanden Bergh

2000 – 2007

Opzetten van een wervend programma

Geert Allaert

2000 – 2007

Opzetten van een wervend programma

Jorge Alcade

2005 – 2007

Opzetten van een wervend programma

Jan Lauwers

2005 – 2009
2009 – 2011

Coördinatie uitvoering en parkaanleg
Sporadische inzet

Manuel Verreet

2006 – 2011

Coördinatie uitvoering en renovatie van de gebouwen

Sofie Schoeters

2007 – 2009

Opmaken beheerplan, mobiliseren stedelijke diensten met
een beheerstaak en coördinatie fysiek beheer

Jan Nauwelaers

2008 – 2011

Beheer van de activiteiten in het park,
ondersteunen activiteiten

Ilse Rossou

2009 – 2011

Coördinatie beheerteam en fysiek beheer
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belangrijkste investeringen
in park spoor noord (in euro)
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een t ie n ja rig pl a np ro ce s

1.23

Parkaanleg
Skatebowl

845.000

Speeltuinen

520.000

Watertuinen

1.700.000

Parkloods

16.000.000

Platform

2.600.000

Boemel

2.250.000

Watertorens
Tunnel Demerstraat
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15.000.000

500.000
1.000.000

Parkbrug

1.500.000

totaal

41.415.000

onderhoud
Het onderhoud wordt jaarlijks geraamd op 500.000 euro.
Dat omvat het onderhoud van het gras, planten, bloemen en
bomen maar ook de dagelijkse veegbeurten, ophaling van
zwerfvuil en leeg maken van papiermanden. Preventief en
repressief toezicht door stedelijke buurttoezichters, handhavers en het programmeren van activiteiten zijn
daar niet in mee gerekend.

Park in ontwerp
en gebruik

The or i e e n on t we rp

van schets tot levendige stadsplek
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van visie
naar ontwerp
Na de debatten en de vele schetsen is de
consensusnota die wordt goedgekeurd in 2001 een
samenvatting van de visie en de uitgangspunten
van het project. De nota wordt vertaald in een
projectdefinitie die de leidraad vormt voor de
ontwerpers. Studio Park Spoor Noord neemt deze
uitgangspunten mee op in het stedenbouwkundig
ontwerp voor de site Park Spoor Noord.

2.3
Het ontwerp behoudt expliciet de
bestaande vorm en verbindt de
omliggende wijken met elkaar.

2.1

2.2

2.3
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‘Villages and Metropolis’ is niet enkel de titel van het ontwerp maar ook het uitgangspunt voor het park dat zich richt
op een tweeledig publiek en een dubbel doel. Park Spoor
Noord is een tuin voor de buurt én een park voor de stad.
Park Spoor Noord moet veel en graag gebruikt worden, dus moet het park een veilige plek zijn. Een open en
transparant park, uitnodigend tussen de omliggende gebouwen. In de consensusnota staat letterlijk: ‘De opdracht
is niet om voldoende verlichting en hekwerk te plaatsen,
maar om een landschap van licht en veiligheid te creëren’.
Het ontwerp behoudt de bestaande vorm en benadrukt de geschiedenis van de site. De niveauverschillen
en de bestaande bruggen, als een gevolg van de vroegere
spoorwegactiviteiten, blijven expliciet aanwezig. Het maakt
van de site een langgerekte kavel. Het nieuwe park toont
zich daardoor niet enkel als een geheel; het creëert de
mogelijkheid voor een veilige en ononderbroken voetgangers- en fietsverbinding.
Het ontwerp benadrukt ook de recuperatie van de
spoorweggebouwen. Die houden de herinnering aan het
spoorwegverleden levend. De gebouwen bieden daarnaast
een ideale locatie en onderdak voor activiteiten die het
park levendig en dynamisch zullen maken. ‘Recreatie’ en
‘publiek toegankelijk’ zijn daarbij de uitgangspunten. Niet
enkel de gebouwen maar ook de aanwezige materialen
worden opnieuw gebruikt, zoals de kasseien en de
B-blocks voor de aanleg van de nieuwe paden.

van s ch ets tot le ve n dig e stad s ple k

villages and metropolis
uitgangspunten van het ontwerp
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2.1
Een simulatie uit de wedstrijdfase in
2002. Het beeld illustreert de openheid, transparantie en het reliëf van de
sportvelden.
2.2
‘Villages and Metropolis’ kiest zeer
uitdrukkelijk voor het behoud van de
viaducten.

2.4
Het ontwikkelingsmodel van de kop.

Stedenbouwkundig
ontwerp

b o em el

T i ss u e
pa r kl o o d s

Gras

Bestaande bomen

Hoofdpad

Bomen in het park

Vlak hoofdpad

Bomen in de straat

Noord Zuid paden

Bomen op parking

Sportpad

Bomen aan ingangen

Fietspad

Bomen in tuinen

Ca mpu s

Rollerloop
Looppad

2.4

2.5
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Naast de restauratie van de site brengt het ontwerpteam
van Studio Spoor Noord ook uitdrukkelijk nieuwe hedendaagse elementen aan. Beton als nieuw verhardingsmateriaal, de kiosken als nieuwe constructies en de verzonken
sportvelden en heuvels als nieuw reliëf.
Het uitgangspunt duurzaamheid wordt ingevuld met
het hergebruik van viaducten, gebouwen en materialen,
maar ook met de rechtstreekse infiltratie van regenwater,
de aanleg van ‘wadi’s’, het vermijden van lichtvervuiling en
strooilicht en het gebruik van streekeigen beplanting.
Park Spoor Noord is ‘basic’. Omdat een park in deze
buurt een experiment is, moet de basisinfrastructuur duidelijk en solide zijn. De inrichting is robuust, vandalismebestendig en onderhoudsvriendelijk. Later kan Park Spoor

Noord verder uitgebouwd en verfijnd worden, als daar
vraag naar komt en het park en de buurt daar behoefte aan
hebben. Zo kan de beplanting jaren later meer gevarieerd
worden en kunnen er nieuwe functies worden toegevoegd.
In dat opzicht is het ontwerp flexibel en dynamisch.
De ontwikkeling van de kop Spoor Noord gebeurt in
stappen. De ontwerper stelt een interessant ontwikkelingsen faseringsmodel voor (het campus- en tissuemodel). Zo
kan de kop in fases en aparte onderdelen (zoals de sokkel,
toren en façade) gerealiseerd worden. Omdat het park de
onbebouwde delen tijdelijk inlijft, oogt het park toch op
elk ogenblik ‘af’. In de bebouwing van de kop zijn verschillende functies mogelijk zoals woningen, kantoren en
publieke voorzieningen, ondergrondse parkings en andere.
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p l atf o r m

wat e rtore ns

2.5
Het stedenbouwkundig ontwerp
van 2004.
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2.7

villages and metropolis
opbouw van het ontwerp
Het ontwerp van Park Spoor Noord heeft een eigen heldere en eenvoudige opbouw. Meerdere lagen met telkens een
eigen en repetitieve vormgeving en materiaalkeuze geven
het park eenheid en identiteit in zijn volledige lengte.
Aanvullend aan de lagenstructuur zijn specifieke plekken
ingericht: die geven het park meerdere atmosferen.

Lagen in het park
2.8

2.6
Tijdens de ‘Trek-je-plan’-dag gingen
bewoners zelf aan de slag met
maquettes en mappen. Het resultaat is
onder andere het netwerk van wandelen fietspaden in het park.
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2.7
De toekomstige parkbrug over de Leien
die het park met het Eilandje verbindt.

van s ch ets tot le ve n dig e stad s ple k

2.6

Een biljartlaken van gras vormt de basislaag van Park
Spoor Noord. Het geeft de site een nieuwe en groene
invulling, in overdaad en over de hele lengte van het terrein. Aan de bestaande niveauverschillen wordt nieuw
groen reliëf toegevoegd. Zo liggen aan de oostkant de
sportvelden getrapt en verzonken. Langs de oost-westas
geven de nieuwe heuvels de site een extra dimensie. De
graslaag leent zich tot polyvalent gebruik; van ligweide tot
picknickplek, van voetbal- en badmintonveld tot de meest
ongekende en onvoorziene vormen van sport en spel.
Op de basislaag ligt een netwerk van paden en
verhardingen. Samen met de tunnel onder de spoorweg
door, leggen de paden de noord-zuidverbindingen tussen de omliggende straten en maken ze een nieuwe
oost-westverbinding mogelijk. De oost-westas is een
centrale wandelboulevard en vormt de ruggengraat van

het park. Het is een nieuwe 1,6 kilometer lange verbinding
die voordien ontbrak. De toekomstige parkbrug over de
Leien zal — letterlijk — de brug slaan tussen het park, het
Eilandje en de Scheldekaaien. Zo ontstaat een veilig en
mooi nieuw pad voor voetgangers en fietsers, zelfs over
de volledige breedte van de stad. De functionele verbindingen worden aangevuld met wandelpaden in slinger- en
lusvorm (bewoners tekenden die zo op de maquettes) voor
eerder recreatief gebruik. Elke verbinding heeft zijn eigen
verharding. De wandelboulevard is gemaakt uit gerecupereerde kasseien, de noord-zuidpaden uit gerecupereerde
B-blocks (de typische treinspoordals). De slingerpaden zijn
in aarde, dolomiet of grijze beton. De rand van het park
is verhard met zwart beton als voetpad en als inkomvlak.
Het netwerk van verlichting hangt samen met de padenstructuur. De terrassen van de gebouwen en de watertuin
bestaan uit FSC-gelabeld hout.
Op die beide basislagen zijn ‘1001’ bomen aangeplant. Omwille van de eenvoud is een selectie gemaakt van
tien boomsoorten. De bomen staan hoofdzakelijk gegroepeerd op de heuvels die zijn ingezaaid met bloemenzaad
voor extra kleur en natuurbeleving. Met het oog op maximale transparantie zijn er geen struiken of middelhoge
beplanting voorzien. De bomen zijn aangeplant volgens
het principe ‘wijkers/blijvers’. Dat zorgt van bij de start
voor meer groenvolume en schaduw. De bomen zijn hoe
dan ook nog jong bij de aanplant en zullen pas een tiental
jaren later op volle capaciteit zijn.

2.8
Deze maquette illustreert de zwarte
betonnen inkompartijen zoals er tien
zijn in het park.
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2.9
De Parkloods voor de renovatie.

Op verschillende plekken in het groene biljartlaken duiken
‘zandtuinen’ op. Die verwijzen naar het opgespoten zand
waarop het spoorwegemplacement vroeger was aangelegd
en naar het nabijgelegen Kempische landschap. De zandtuinen lenen zich voor een eigen invulling. Vier eivormige
tuinen afgebakend door een haag, zijn ingericht als speeltuinen voor een- tot zesjarigen. De grote zandtuin langs
de watertuin is een speelplek voor zes- tot twaalfjarigen.
Zand en water zorgen voor een magische combinatie voor
de kinderen. De zandtuinen hebben een eigen typische
beplanting.
Zes ‘kiosken’ gecombineerd met de betonnen picknicktafels zijn nieuwe constructies in het park. Ze kunnen
multifunctioneel gebruikt worden voor activiteiten die
beperkt onderdak vragen. De verdieping is vrij toegankelijk
als uitkijkplatform.
Park Spoor Noord bevat twee types ‘zitelementen’.
De banken zijn lange vlakken in zwart beton ofwel los
ofwel verwerkt in de rand van de heuvels. In de buurt van
de kiosken en inkompartijen doen ‘ronde poefen’ dienst
als zitvlak.

2.9
2.10
Het gebouw Den Boemel voor de
renovatie, met rechts achteraan
het Platform.

2.10
van s ch ets tot le ve n dig e stad s ple k



28

2.11
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2.11

Plekken in het park
Aanvullend aan de lagenstructuur zijn specifieke plekken
ingericht: elke plek heeft een eigen activiteit en ademt een
specifieke atmosfeer.
Op uitdrukkelijke vraag van de buurtbewoners die
absoluut water in het park wilden, zijn er de ‘centrale
watertuinen’. De twee watertuinen op een ondergrond van
zwart beton zorgen voor verfrissing en speelwater.
De skate- en BMX-bowl ter hoogte van het viaduct
Noorderlaan is het resultaat van een samenwerking tussen
de Antwerpse jeugddienst en de BMX-scene. Het geeft de
meestal jonge skaters en BMX-ers de nodige ‘privacy’. Aan
de andere kant geeft het de moeilijk invulbare plek onder
de brug een gepaste bestemming. Onder de brug is er een
zone die uitdrukkelijk bruikbaar is voor graffiti.
Het Platform is een gebouw dat kan afgesloten worden.
Het is een polyvalente overdekte (buiten)ruimte in het park.
De Parkloods biedt onderdak aan twee sporthallen en
een multifunctionele ruimte. De Artesishogeschool gebruikt
de nieuwe sporthal voor de opleidingen bewegingsleer.
Buiten de schooluren komt Buurtsport hier sporten. Buurtsport is een stadsdienst met een laagdrempelig sportaanbod
voor jong en oud. De andere sporthal wordt doorlopend
ingezet voor Buurtsport. Daarnaast is er nog een cascogerenoveerde zijbeuk van het bestaande gebouw, ingericht als
kantoren. De loods bevat ook een horeca-unit met publieke
toiletten. De opening is gepland voor eind 2011.
Den Boemel, het voormalige opleidingsgebouw,
wordt samen met een nieuw te bouwen basis- en middenschool een kinder- en jongerencampus. Een efficiënte
voorziening om jonge gezinnen met kinderen in de wijk te
houden.
De watertorens zijn gerestaureerd als beschermd
monument. De watertorens zijn niet toegankelijk, maar
dienen wel als opvallend landmark in Park Spoor Noord.
De inrichting van een camera obscura in een van beide
torens is in onderzoek.

Als plannen
een park
worden.
Ideeën versus
realiteit
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Het park wordt
ontegensprekelijk
druk bezocht. De
keuze voor een open
en groene bestemming is in de voorbereiding goed geargumenteerd en lijkt
inderdaad een schot in de roos. De nood aan licht, lucht en
open ruimte wordt elk seizoen bevestigd.
Ik heb het gevoel dat veel mensen
nood hebben aan ruimte. In de zomer
valt het op dat er enorm veel mensen
met kinderen zitten omdat ze buiten
willen zijn miel, 53 jaar

Ook het uitgangspunt ‘Villages and
metropolis’ is zonder twijfel geslaagd. Buurtbewoners gebruiken Park Spoor Noord zeer
intensief, en ook voor mensen van elders in de stad en
zelfs vanuit de ruime regio is het park een nieuwe pleisterplaats. Het park heeft een eigen sfeer met een historisch
en hedendaags karakter, en gevoel van ruimte en horizon.
Dat, in combinatie met het specifieke aanbod van onder
andere de watertuin en de BMX-infrastructuur is een
perfecte aanvulling op wat er bestaat in de stad. De
enorme verscheidenheid van de parkbezoekers bewijst het
brede bereik.
Heel ’t stad zit in ons
park judy, 43 jaar

In de zomer brengen
buurt- en stadsbewoners de dag door in
het park, in de winter
komen ze er vooral
wandelen. Het park
lijkt vooral in trek bij
mensen van jonge en
christine, 57 jaar
middelbare leeftijd.
Senioren blijken wat ondervertegenwoordigd. Er is ook geen
plek specifiek ingericht voor deze doelgroep, hoewel dat
voor de actieve leeftijdsgroepen wel het geval is.
Het is een park voor jonge mensen,
niet voor oudere mensen. Je kan niet
voor iedereen in de roos schieten. De
grote nood was voor de jeugd. Onze
straat is nu wel heel hard ontlast. Als
er eens lawaai is, kan je zeggen dat
ze in het park moeten gaan spelen.
Nu hebben ze een goede uitlaatklep

2.12

Je ziet hier alles: geen
De parkbezoekers maar ook de
verborgen kantjes in het politie en andere toezichthouders
park gaby, 70 jaar
zien het park als een veilige plek.

Dat komt onder andere door de grote sociale controle
omwille van de transparantie, het brede overzicht van op
de viaducten en hellingen en het feit dat het park grenst
aan de voorkanten van de omliggende woningen. Ook de
zichtbare aanwezigheid van politie en de continue verlichting ’s nachts speelt een rol. Park Spoor Noord is een open
en luchtig park. Er zijn geen plekken waar mensen niet
graag komen.
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AG Stadsplanning maakte een vergelijking tussen
het ontwerp van ‘Villages and Metropolis’ en de
realiteit van Park Spoor Noord. Lopen de realisatie
en het effectieve gebruik van Park Spoor Noord
parallel met het oorspronkelijke ontwerp?
Een belangrijke vraag bij projecten van deze
omvang. De vergelijking is geen wetenschappelijke
studie maar een momentopname op basis van
observatie, bevraging van parkbeheerders
en personeelsleden die dagelijks in het park
komen en gesprekken met parkbezoekers en
de bewonerswerkgroep van het eerste uur.
Vergelijk het papieren ontwerp met de realiteit
van Park Spoor Noord…

villages and metropolis
Het park is van iedereen

2.12
Het netwerk van paden met
led- verlichting en zicht op de
Ellermanstraat.
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2.14
De graffitizone kleurt letterlijk de
donkere brugzuilen in, maar vermijdt
ook illegale graffiti op andere plekken
in het park.

2.13
2.14

2.13
Park Spoor Noord is een transparant
park met een uitgebreid gevoel van
ruimte en horizon.
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Het park is een langgerekte
samenhangende plek, waarin
fiets- en voetgangerspaden
effectief gebruikt worden als
verbinding. Het gedeelde gebruik van de paden geeft
geen conflicten, omdat fietsers en voetgangers met
elkaar rekening houden. Omwille van het budget zijn
enkel de paden in het park uitgevoerd en is de aansluiting
op de omgeving nog in planfase. Met als resultaat dat
sommige plekken pas op punt zullen staan als de heraanleg van de aangrenzende straten rond is: zo zijn onder
meer de drempels aan de straatranden te hoog en enkele
oversteekplaatsen blijken onveilig voor zwakke weggebruikers.
De verschillende gebouwen kregen een publieksfunctie en zijn vrij toegankelijk, wat ook aansluit bij het
open karakter van het park. Daardoor is er op verschillende momenten van de dag af- en aanloop van mensen,
wat voortdurend sociale controle biedt. De keuze om de
gebouwen te behouden maakt het park uniek in de stad en
wordt door het parkpubliek zeer geapprecieerd.
De kiosken in de hoogte en het zwarte beton met de
bijbehorende verlichtingelementen als terugkerend materiaal geven het park een hedendaags karakter.
De duurzame ingrepen, zoals de waterinfiltratie, lijken te werken. Het ‘ecopunt met de kijkkast’ licht dat toe.
Veel mensen gebruiken
het park als doorsteek,
vroeger moest je een hele
toer doen ermina, 16 jaar

Bezoekers krijgen er uitleg over de reden en de uitwerking
van bepaalde ecologische keuzes in het park.
Park Spoor Noord is ‘basic’. De keuze voor robuuste
materialen heeft als gevolg dat er tot nu toe zeer weinig
vandalisme is. Graffiti op verlichtingselementen en banken
blijven beperkt. Het respect dat de gebruikers opbrengen
voor de nieuwe omgeving is waarschijnlijk een gevolg van
het zeer intensieve participatie- en communicatietraject
vooraf en de toe-eigening van deze plek. Ook niet onbelangrijk is het feit dat graffiti toegelaten worden onder het
viaduct Noorderlaan. Op die manier krijgen graffitikunstenaars een bewonderenswaardige plek in het park.
Het ontwerp is van bij het begin altijd flexibel geweest. Zo zijn de leuningen aan de banken en de openbare
barbecues aan de kiosken pas later op vraag van gebruikers toegevoegd.
Ook de zoektocht naar optimale inplanting en inrichting van sanitair — onontbeerlijk op dergelijke verblijfsplek — is opgestart toen het park al in gebruik was.
In afwachting van de ontwikkelingen aan de kop van
Park Spoor Noord en Dam West investeerde de stad in gras
en het onderhoud ervan op de braakliggende percelen
rond het park. Op die manier lijkt het groene biljartlaken
zo ver mogelijk uitgestrekt. Het effect van de nieuwe voorzieningen en de functies op de kop is toekomstmuziek en
valt nog af te wachten.

2.16
Sommige kiosken in het park krijgen
een tijdelijke actieve invulling zoals
deze kleine zomerbar.

villages and metropolis
groen, ruimte en recreatie

Lagen in het park
De grote groene grasmat leent zich
uitstekend tot polyvalent gebruik. Op
de evenementenweide spelen
mensen cricket, op de verlaagde sportvelden zitten
mensen te picknicken en over heel het park worden Kubb,
frisbee en allerlei soorten sport en spel gespeeld. Door het
open karakter geeft ieder zijn eigen invulling aan de
ruimte. Er is letterlijk voldoende ruimte voor diversiteit.
Het netwerk van paden en verhardingen in het park
wordt functioneel en recreatief gebruikt. Joggers maken
een fikse toer, maar ook wijkbewoners gebruiken ze vaak.
Sommigen verblijven niet veel in het park, maar ze fietsen
er met plezier door op weg naar hun bestemming.
Hier is meer plaats
om te kiezen wat je
doet atur, 15 jaar
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2.17
Omdat de parkbezoekers de betonnen
banken niet als zitplaats herkenden en
om het zitcomfort te verhogen, kreeg
de helft van de banken een leuning.
Een tegemoetkoming aan een vraag
van veel senioren.

2.15

Die twee wijken zijn Aanvankelijk zagen de bewoners van
dichter bij elkaar ge- wijk Den Dam de nieuwe verbindinkomen gaby, 70 jaar
gen tussen de wijken als een
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2.15
Het park is voor veel Antwerpenaars en
buurtbewoners een belangrijke verbinding tussen buurt en stad geworden.

2.16

2.17
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bedreiging. Vandaag is Park Spoor Noord met de tunnel
naar de Demerstraat toe, ook voor hen een zeer belangrijke verbinding tussen bewoners en de stad, het vernieuwde zwembad, de markt, de scholen en andere
voorzieningen in de wijk.
De keerzijde van de verbindingen is dat ook brommers er te veel gebruik van maken en dat het moeilijk te
voorkomen lijkt. In 2010 was dat een van de meest gemaakte opmerkingen van wandelaars en toezichters.

De bewuste keuze om
geen struiken te plaatsen
geeft een zeer veilig
gevoel. Sommige groenliefhebbers vinden het park daardoor ‘te kaal’. Omdat de
kruinen van de bomen nog moeten uitzetten, is er de eerste
jaren aan de grote grasvlakten nog te weinig schaduw.
Bezoekers weten dat en brengen parasols mee om zich bij
hoogzomer te beschermen tegen de zon. Dat zorgt voor een

Mensen van buitenaf zeggen
soms ‘amai, zo’n kaal park’, maar
dat is wat wij vroegen: geen
struikgewas christine, 57 jaar

kleurrijk effect, verhoogt het strandgehalte en versterkt de
associatie met het vakantiegevoel in de stad.
De grote speeltuin vlakbij de watertuinen en de
zomerbar is een centrale speelplek. Heel wat stadsscholen
organiseren hier hun sport- en speldag. Ook de andere
speeltuigen in de ‘speeleitjes’ en de spelaanleidingen in
het park worden erg gesmaakt.
In praktijk worden de kiosken weinig gebruikt als
uitkijkpunt en daklozen gebruiken ze soms als overnachtingsplek. Parkbezoekers stelden de vraag waarvoor de
kiosken eigenlijk dienen. Als antwoord kwamen er nabij
de picknicktafels en banken nieuwe functies zoals de
openbare barbecue, de kleine koffiebar en uitleendienst
voor sport- en spelmateriaal waardoor de kiosken meer
herkenbare verzamelplekken zijn geworden.
Ondanks de aanwezigheid van achthonderd lopende
meter betonnen bank, herkenden de parkgebruikers de
banken niet als zitplaats. Dat kwam onder meer omdat
de banken in het begin geen leuningen hadden. Om het
zitcomfort vooral voor senioren te verhogen, werd aan
de helft van de banken langs de wandelboulevard en de
speeleitjes een stalen leuning geïnstalleerd.

Plekken in het park

2.19
De parkloods geeft onderdak aan een
sporthal voor Buurtsport en Artesis
Hogeschool.

Bij goei weer is het hier De centrale watertuinen van Park
op zaterdag en zondag Spoor Noord zijn een immens
nogal ‘een begankenis’ succes. De watertuinen hebben een

uniek ontwerp en bieden grenzeloos spelplezier. Het is dé plek in het park waar verschillende nationaliteiten en leeftijden samenkomen. De
ondiepe watervlakte met speel- en springfonteinen, de
houten ponton en de ligweide geven het park het karakter
van een ‘urban beach’. De combinatie met de horecazaak
in Het Platform (eten, drinken en toiletten) maakt Park
Spoor Noord een goede formule voor een halve of hele
daguitstap.
Om buiten de regelgeving van klassieke zwembaden en
fonteinen te blijven, werd geopteerd voor een waterlaag en
geen ondiep bassin. Het lage debiet en het zwarte beton
maken echter dat het water snel opwarmt. Een goede
waterkwaliteit is een uitdaging en dus wordt gekozen om
chloor toe te voegen om de kwaliteit van zwembadwater
te benaderen.
Ook het dagelijkse onderhoud is essentieel, waarbij de
uitbater van de zomerbar wordt ingeschakeld om in te
staan voor een watertuin vrij van scherven, rietjes en
ander zwerfvuil.

mevr. haesendonck, 87 jaar

2.18
De grote bowl is een uitdaging voor
skaters en bmx-ers. Veel parkbezoekers wandelen er graag langs om van
het spektakel te genieten.
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2.19

De skate- en BMX-bowl trekt
vooral skaters aan. Ervaren skaters
van Nederland, Duitsland en
Engeland komen naar Park Spoor
Noord. Opmerkelijk is dat veel
andere parkbezoekers naar de
mathias, 16 jaar
skatebowl wandelen om te komen
kijken. Intussen vindt hier jaarlijks ‘Back to old school’
plaats, een skate-evenement dat veel skaters en toeschouwers bekoort. De veel gebruikte skatebowl zorgt ervoor dat
veel skaters van het Stadspark nu ook naar Park Spoor
Noord komen. De combinatie met de graffiti onder de brug
creëert hier een stedelijke sfeer met ruimte voor deze
jongerencultuur.
Het Platform is een polyvalente infrastructuur voor
muziek, tentoonstellingen, marktjes, theaterinstallaties,
film en andere evenementen. De zomerbar trekt er de helft
van het jaar zijn tenten op en is forum voor tal van feestelijkheden. Veel mensen kiezen de zomerbar als uitvalsbasis
voor kinderfeestjes, recepties of teamdagen. Sommige
buurtbewoners vinden het jammer dat de plek die in de
zomer zo’n levendige en toegankelijke plek is, in de winter
gesloten is.
De parkloods is het grootste gebouw in het park. Het
bestaat uit een grote middenbeuk, twee sporthallen en een
Het is goed dat de bowl
uit drie stukken bestaat:
zo’n zwembad, een grote
bowl waar je echt alles
kan doen en een kleintje
voor de beginners

horecazaak. Aan de buurtsporthal is er een uitleendienst
voor sport- en spelmateriaal en kantoorruimte. De invulling van de hoofdbeuk wordt nog steeds onderzocht en zet
in op maximaal polyvalent en meervoudig ruimtegebruik.
De stad Antwerpen wilde van bij het begin het beheer
graag in eigen handen houden om garant te staan voor
een invulling die in de lijn ligt van het park. Het mag geen
evenementenhal worden die elk weekend honderden
bezoekers zou aantrekken voor grootschalige evenementen. Dat veroorzaakt een grote geluidslast in het park en
parkeerproblemen in de buurt.
Den Boemel geeft onderdak aan een jeugdlokaal, aan
de dienst voor buitenschoolse kinderopvang en aan het
deeltijds kunstonderwijs. Die activiteiten trekken overdag,
’s avonds en tijdens het weekend mensen aan én ze dragen
bij tot sociale controle en een kwalitatieve woonomgeving.
De twee watertorens bevinden zich aan het begin van
het park ter hoogte van Schijnpoort. De fiets- en wandelverbinding naar de rest van het park zijn van hieruit niet
goed, waardoor de parkbezoekers niet geneigd zijn om
naar deze plek te gaan, waar verder ook geen activiteit is.
De locatie had vroeger veel last van sluikstort en druggebruikers, en hoewel ze vandaag nog steeds geïsoleerd
ligt aan een druk verkeersknooppunt, is de plek wellicht
wat opengetrokken en mooier geworden.

beheer
op maat

Parkbeheerder en beheerplan
Van bij de start pleitte het projectteam van Park Spoor
Noord voor een efficiënt beheerplan en voor de aanstelling
van een parkbeheerder. Het beheerplan brengt de verschillende beheerstaken samen en koppelt de onderhoudstaken
met de verantwoordelijke stadsdiensten. De parkbeheerder coördineert de samenwerking tussen die diensten:
daardoor is het mogelijk om snel in te spelen op zowel
positieve als negatieve evoluties in het park.

Park Spoor Noord is zonder twijfel een van de
grootste stadsvernieuwingsprojecten van de
afgelopen jaren. Het gaat niet zomaar om achttien
hectare nieuwe parkruimte; de stad Antwerpen had
vroeger op het oude spoorwegemplacement geen
enkele onderhouds- of toezichtstaak. Net op die
locatie investeerde de stad een aanzienlijk bedrag
omdat de vernieuwing moest bijdragen tot de
opwaardering van de buurt. Die investeringen in de
infrastructuur hebben geen enkele zin zonder een
efficiënt beheer van het nieuwe park.
2.20
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Een klassiek beheerplan ziet een park als groeninfrastructuur. Het vertaalt de visie over de groenontwikkeling op
lange en middellange termijn in werkschema’s en groentechnische beheerrichtlijnen. Park Spoor Noord ziet dat
‘ruimer’. De kern van het beheer bestaat uit onderhoud,
opkuis, reparatie, toezicht én activiteiten in het park.
Een levendig park is per definitie een aantrekkelijk park.
AG Stadsplanning had de eerste twee jaar al een
parkbeheerder in dienst voor de opvolging van de onderhouds- en toezichtstaken en voor de coördinatie van de
activiteiten in het park. De beheerder moest in de beginfase ook stimuleren dat de nieuwe infrastructuur optimaal
benut werd.
De aanwezigheid van een parkbeheerder om bij te
sturen waar nodig, heeft zijn nut bewezen. Met de installatie van een zomerbar bijvoorbeeld. Niet enkel vlakbij de
populaire watertuinen maar ook aan de kiosken aan de
sportzijde van het park.
Een ander concreet voorbeeld van bijsturing is
de uitleendienst van materialen aan de kiosken. Bij de
opening van de sportzijde in 2009 mochten individuele
parkbezoekers alle zomerdagen sport- en spelmateriaal
ontlenen in het park. Een interessant experiment dat na
één jaar werd bijgestuurd: de ervaring leerde dat niet de
parkbezoekers nood hadden aan materiaal, maar dat de
jongeren en kinderen, de voornaamste gebruikers van het
sportmateriaal, vroegen om animatie. Nu is er tijdens de
zomermaanden wekelijks jongeren- en kinderanimatie in
het park.
Na twee jaar droeg AG Stadsplanning de coördinatie
van het beheer over aan de dienst buurtregie van de stad
Antwerpen. Buurtregie organiseert activiteiten om een positieve buurtbeleving te bevorderen. Buurtregie zoekt met
buurtverenigingen en stedelijke diensten naar oplossingen
voor overlast- en leefbaarheidsproblemen. Samen met de
mensen van toezicht en handhaving zijn ze zeer duidelijk
aanwezig in de wijk en in het park.

van s ch ets tot le ve n dig e stad s ple k

fysiek beheer
de staat van het park
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2.20
Het beheer van Park Spoor Noord
gaat verder dan het voorzien van
elementair onderhoud en toezicht.
Het spreekt zich ook uit over het
gebruik van de ruimte. Bijvoorbeeld
over het type activiteiten dat wenselijk
in Het Platform en het park in zijn
geheel of waar het wenselijk is om een
zomerbar te lokaliseren in het park.

Park Spoor Noord ligt in het meest
dichtbevolkte stadsdeel van Antwerpen. Het openbare domein wordt in
deze wijk intens gebruikt en dat zorgt voor extra druk of
spanning. Grote families in kleine woningen leven meer op
straat. Wat sommigen zien als ‘rondhanggedrag’ is
eigenlijk een noodgedwongen uiting van krappe behuizing.
Logisch dus dat Park Spoor Noord intensief gebruikt
wordt. Daarom is het een belangrijke uitdaging om te
zoeken naar een evenwicht tussen buurtgebruik en
stadsgebruik. Is het park niet meer dan een lokale tuin,
dan verliest het zijn attractiviteit voor ‘bezoekers’. Is het
park enkel aantrekkelijk voor passanten, dan wordt het
misschien een vluchtige transitplek waar niemand om
geeft en dus is overlast zoals hondenpoep of sluikstort
nooit veraf. In het beste scenario leidt het wisselende
gebruik tot een gevarieerd en steeds veranderende
identiteit zodat het park door niemand gedomineerd
wordt.
Toen in 2008 de werfhekken rond Park Spoor Noord
verdwenen, was alles weids en nieuw; frisgroen gras,
gloednieuwe banken en uitdagende speeltuinen. In geen
enkel handboek echter staat dat ‘nieuw’ altijd een garantie is voor ‘respect’. Het fysieke beheer zoals hierboven
omschreven — hoe verregaand en uitgedokterd ook — volstaat niet om respect af te dwingen. Om dat te realiseren
moeten de gebruikers zich het park ‘toe-eigenen’. Het
gevoel creëren dat het ‘mijn Park Spoor Noord’ is. Vandaar
ook de zeer belangrijke focus op sociaal beheer van het
park. Het park moet een centrale plek van AntwerpenNoord zijn, een locatie van ontmoeting, samenwerking
en netwerking. Om dat te bereiken is een zeer nauwe
samenwerking nodig met bewoners, verenigingen, bewonersgroepen, netwerken en diensten die actief zijn in
de omgeving van het park. Aan de andere kant moet de
parkinfrastructuur — zowel het groen als de gebouwen —
optimaal ingezet worden, in functie van en samen met
deze groepen, voor een verscheiden gebruik: sport, cultuur, ontspanning en andere activiteiten. Een aantrekkelijke
programmering en actieve deelname aan de activiteiten,
moet leiden tot toe-eigening van en respect voor het park.
Het parkprogramma moet een evenwicht vinden tussen
het tuinidee voor de buurt en het parkidee voor de stad.
Geen eenvoudige opdracht, en met dat doel werd naast de
parkbeheerder een tweede functie gecreëerd: de parkprogrammator.

Je moet niet ver
gaan om plezier te
maken hamza, 20 jaar

2.21
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continu beheer
een dagdagelijkse taak
In 2008 was er het beheerplan, in
2008 en 2009 een parkbeheerder.
Vanaf 2010 tot vandaag
zijn er de buurtregisseur en de
programmator die meldingen en
onderhoudstaken opvolgen en
waken over het aanbod van parkactiviteiten. Zij werken
samen met een team van mensen die in het park instaan
voor onderhoud en toezicht. De juiste aanpak, zo blijkt.
De buurtregisseur neemt de coördinatie van het beheer op
zich en koppelt terug naar het maandelijkse overleg met
het parkteam waar onderhoudsvragen worden opgevolgd.
Hier worden ook infrastructuurvragen teruggekoppeld met
AG Stadsplanning dat op die manier betrokken blijft bij de
kwaliteitsbewaking.
In de kantlijn van dit hele beheeropzet moet ook
vermeld worden dat ondanks de grootschalige mobilisatie
van diverse stedelijke diensten in functie van de ingebruikname van het park, het geen eenvoudige opdracht
was om tijdig de nodige middelen te budgetteren voor het
dagelijkse onderhoud van het park. Een stad moet met
beperkte middelen ambitieuze projecten verwezenlijken en
na de realisatie is er nog nood aan onderhoudsmiddelen
die tijdig voorzien moeten worden. Vanuit de ervaring van
Park Spoor Noord werken AG Stadsplanning en de stad
Antwerpen aan nieuwe manieren om het ontwerp en het
beheer nog beter op elkaar af te stemmen in functie van
een ontwerp dat kwaliteitsvol onderhouden kan worden.
Het park is altijd proper!
Er ligt af en toe wel
eens wat rommel, maar
het valt wel op dat het
altijd proper is. Alle
dagen lena, 86 jaar

2.21
Met een afzonderlijke programmator
voor activiteiten in het park, investeert
de stad in ontmoeting en netwerking in
en rond het park.
van s c het s tot le ve nd ige s tad s ple k

sociaal beheer
de sfeer van het park

Van een nieuw park
naar een nieuwe buurt?
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Buurtbewoners en eigenlijk alle Antwerpenaars zijn tevreden over de realisatie van Park Spoor Noord. Dat komt
omdat het park een zeer duidelijk antwoord geeft op die
zeer prangende reële vraag naar groen en open ruimte.
De ontwerpers hebben expliciet rekening gehouden met
de vraag van buurtbewoners naar transparantie, ruimte en
water.
De mix van parkbezoekers is een echte afspiegeling
van de diversiteit aan mensen die rond het park wonen.
De ruimte is zo ingericht dat iedereen er op zijn manier
gebruik van kan maken. Daardoor leeft bij buurtbewoners
heel sterk het gevoel dat het ‘een plek van ons is’ en anderzijds oefent het aantrekkingskracht uit op mensen van
de hele stad en zelfs verder.

Park in de buurt

The or i e e n on t we rp

typologie en evolutie
van de wijken rond het park
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De stad Antwerpen en de Belgische
Spoorwegen hadden met de herbestemming
van het spoorwegemplacement als stedelijk
landschapspark een belangrijk doel voor ogen:
een kwalitatieve, duurzame en innovatieve
invulling van dit braakliggend terrein.
Het hoofdopzet was de creatie van een nieuwe en
hoogstaande stedelijke ruimte die een antwoord
zou geven op de behoeften van de buurt en van
de stad. Uit de atlas van achtergestelde buurten
bleek dat de zwaarst achtergestelde buurten van
Antwerpen ¹ rond het oude spoorwegemplacement
lagen. De vernieuwde site moest een hefboom
worden voor de opwaardering van de omliggende
wijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek.
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¹ Kesteloot C., Vandenbroecke H., e.a., Atlas van achtergestelde
buurten in Vlaanderen en Brussel, Instituut voor sociale en economische geografie, 1996.

Van bij de start in 2000 onderzocht de toenmalige planningscel het spoorwegemplacement en de omliggende
wijken en bracht de omgeving uitgebreid in kaart. De
keuzes die binnen het project Park Spoor Noord genomen
werden, zijn gebaseerd op het resultaat van terreinopnames, analyses van socio-demografische gegevens, en de in
kaart gebrachte noden en behoeften aan voorzieningen.
Tien jaar later, na de eerste gebruiksjaren van het nieuwe
park, kan een eerste evaluatie gebeuren van de effecten
in de omliggende wijken. Om bij te leren uit de ervaring
van een project van deze omvang en om het project bij
te sturen waar mogelijk, is een grondige en objectieve
evaluatie erg belangrijk.
Aan de hand van een aantal indicatoren en kaarten
(sociaal, ruimtelijke kwaliteit en voorzieningen) wil
AG Stadsplanning nagaan welke effecten waarneembaar
zijn in de omliggende buurten. Het onderzoek spitst zich
toe op de meest sprekende vaststellingen. Omdat het
westelijke deel van het park pas opende in mei 2008 en het
oostelijke deel in juni 2009, zijn nog niet alle effecten zichtbaar. Het zou daarom interessant zijn om deze evaluatieoefening binnen vijf of tien jaar te herhalen.

onderzoeksmethodes
De analyse en effectenmeting gebeuren met behulp van
een Geografisch Informatiesysteem (GIS) als analyse- en
planningsinstrument. Dat laat toe om de ruimtelijke omgeving te beschrijven en te analyseren. Op basis van kwantitatieve gegevens en met behulp van specifieke analyse- en
onderzoekstechnieken wordt de fysiek- en sociaal-ruimtelijke dimensie van dit stadsontwikkelingsproject geschetst.
De kracht van dit onderzoeksinstrument binnen ruimtelijke
planning is enerzijds het onderbouwen van visies en planningsprocessen bij de opstart van een project. Anderzijds
kan GIS bij de evaluatie van genomen maatregelen en
het nagaan van de vooropgestelde doelstellingen van het
project, de evoluties nagaan en monitoren.
De gegevensbronnen en methodes voor analyse
zijn divers. De kaarten worden dan ook op verschillende
niveaus voorgesteld.
Terreinopnames zijn op het niveau van het pand en
brengen de relaties binnen het stadsweefsel aan de oppervlakte. Een dergelijke opname van het projectgebied
registreert functies, leegstand, bouwfysische kwaliteiten
en uitrustingskenmerken van de panden. Terreinopnames
laten toe om de eigenheid van een buurt te beschrijven en
de vergelijking met andere wijken of buurten te maken.
In het kader van het Grootstedenbeleid voerde de
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Stadsvernieuwing
meten

Antwerpen-Noord in kaart

3.1
Buurtbewoners op het oude spoorwegemplacement denken mee na over een
kwalitatieve invulling voor het terrein.

3.1 3.2
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Planningscel in oktober en november 2000 een terreinopname in Antwerpen-Noord uit. Deze opname voor de
aanvang van het project kan als nulmeting fungeren. Met
dit uitgangspunt worden later de effecten en uitstraling
van de herbestemming van het spoorwegemplacement gemeten en ingeschat. Een tweede momentopname in 2007,
tijdens de looptijd van het project, laat toe om een eerste
evaluatie te maken en eventuele effecten vast te leggen.
De kaarten van terreinopnames worden voorgesteld op het
niveau van individuele panden of percelen. Het projectgebied telt om en bij de 4600 panden.
Onderzoek naar tekorten en noden aan groen en
lokale publieke voorzieningen brengen de behoeften van
verschillende doelgroepen in beeld. Aan de hand van deze
methodiek worden handvatten aangereikt waar en hoeveel
voorzieningen nodig zijn om bestaande of nieuwe inwoners te bereiken en te bedienen. Deze kaarten rond het
bereik van groen of andere voorzieningen worden voorgesteld tot op het niveau van de bevolkingspunten.
Een socio-demografisch profiel toont wie er woont in
de wijken, wat de bevolkingssamenstelling is volgens nati-

onaliteit, leeftijd of gezinssamenstelling of wat de arbeidssituatie van de bewoners is. Vergelijkingen op stadsniveau
tonen aan hoe de wijken zich situeren ten opzichte van het
stadsgemiddelde.
De analyse van de vergunningen is dan weer interessant om te kijken of er wordt geïnvesteerd in de omliggende wijken.
Als resultaat van deze gegevens ontstaan kaarten op het
niveau van statistische sectoren of buurten. Dat is het
niveau waarop heel wat socio-demografische gegevens en
de vergunningsgegevens beschikbaar zijn.
Voor de omgeving rond Park Spoor Noord gaat het
over een tiental buurten.
In een eerste stap verduidelijken een aantal kaarten
de huidige typologie van de wijken rond Park Spoor Noord.
Hoeveel volk en wie woont er, welke bevolkingsgroepen
zijn over- of ondervertegenwoordigd, wat is de graad van
functievermenging en hoe zit het met de verhuisintensiteit? Daarna worden de belangrijkste evoluties in beeld
gebracht: onder andere het effect van groen op de omgeving, de evolutie van de leegstand en van de kansarmoede.

In 2010 wonen er heel veel kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar) in het projectgebied;
zeker in de oostelijke buurten zijn ze sterk
vertegenwoordigd. Het percentage ouderen is
er veel lager.
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3.5 percentage ouderen 2010 (Aantal 65-plussers t.o.v. totale bevolking. Gemiddelde stad: 18 %)
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Stad Antwerpen, dienst bevolking, 2010
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3.4 percentage jongeren 2010 (Aantal 0 – 17-jarigen t.o.v. totale bevolking. Gemiddelde stad: 21 %)
< = 10 %
11 – 15 %
16 – 21 %
22 – 25 %
>25 %

3.3
Het totale projectgebied telt 19.948 inwoners.
Dat is 4% van de bevolking van de stad
Antwerpen. Vooral de zuidelijke buurten en de
buurt Slachthuiswijk tellen veel inwoners.
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Stad Antwerpen, dienst bevolking, 2010

3.2
In het noorden bestaat de wijk Dam uit de
buurten IJzerlaan, Dam en Slachthuiswijk.
In het zuiden zijn het de wijken StuivenbergWest, Stuivenbergplein en Sint-Amandus die
de wijk Seefhoek-Stuivenberg vormen. De
twee andere zuidelijke buurten zijn Duboisstraat en Sint-Jansplein-Trapstraat. De twee
noordoostelijke buurten Slachthuis-Lobroekdok en Sportpaleis tellen nauwelijks inwoners.

Sint-Jansplein
Trapstraat

Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Stad Antwerpen, dienst bevolking, 2010

de wijk:
bewoners en
woningen
in 2010

3.4 — 3.5

Ik schrok ervan hoeveel jongeren
hier wonen marianne, 44 jaar

3.6
De woondichtheid in de buurten is zeer hoog.
Het aantal woningen per hectare loopt in de
zuidelijke buurten op tot meer dan 100. Ook de
bevolkingsdichtheid of het aantal inwoners per
hectare is opvallend hoog in de buurten ten
zuiden van het emplacement. Het zijn dus zeer
dichtbebouwde en bevolkte buurten.
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3.7
Er is een groot aandeel allochtonen, zeker
in de buurten ten zuiden van het park. Alle
buurten scoren hoger dan het gemiddelde
voor de stad (31%).
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30

3000 mensen

0

3.8 nationaliteiten 2010
Europeanen buiten EU
EU-ers (Voor 2004)
Nieuwe EU-ers (Na 2004)
Rest Azië
Rest Afrika
Amerika en Oceanië
Vluchtelingen

250

Marokkannen

500m

Turken

3.9
De belangrijkste typologie van de huishoudens
zijn nog steeds de alleenstaanden. Alle buurten tellen minstens de helft alleenstaanden.
Daarnaast maken in de oostelijke buurten de
gehuwden met kinderen een belangrijk deel
uit van de types huishoudens.
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3.9 huishoudenstypologie 2010
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De diversiteit aan bevolkingsgroepen is
groot. Het verschil tussen EU-ers en nieuwe
EU-ers is de toetreding van lidstaten voor
of na 2004. De bevolking uit de lidstaten die
zijn toegetreden voor 2004 komen uit de
Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland, Italië,
Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland,
Oostenrijk en Zweden. De nieuwe EU-ers
komen uit Cyprus, Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië,
Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië.

Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Stad Antwerpen, dienst bevolking, 2010

De levendigheid en verscheidenheid,
dat valt hier op! gaby, 70 jaar

3.12

Er komen hier veel jonge mensen met
veel enthousiasme wonen, maar daarna
verdwijnen ze weer. Hier komen wonen
is een ding, het volhouden is nog iets
anders christine, 57 jaar
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3.11 verhuissaldo niet-belgen 2009
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3.12 verhuisintensiteit 2009 (Gemiddelde stad: 26,5 %)
< = 20 %
20 – 24 %
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> = 40 %
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3.10 verhuissaldo belgen 2009
Negatief migratiesaldo
Positief migratiesaldo
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De buurten rond het emplacement hebben
jaarlijks een hoge verhuisintensiteit, waardoor
het nog geen stabiele buurten zijn. Per jaar
verhuist 30% van de mensen, met uitschieters
tot 45% en meer. Het gemiddelde voor de stad
is een verhuispercentage van 26,5%.

Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Stad Antwerpen, dienst bevolking, 2009
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3.13
Het aandeel niet werkende werkzoekenden
scoort nog steeds hoog in alle buurten.
Hun aandeel is ten opzichte van 2000 nog
niet verminderd. Ook het aandeel OCMWsteuntrekkers is voor bijna alle buurten bij de
hoogste aandelen van de stad.
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3.13 percentage niet werkende werkzoekenden 2010 (Aantal niet werkende werkzoekende
t.o.v. actieve bevolking. Gemiddelde stad: 11 %)
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3.10 — 3.11
Het migratiesaldo in de wijken verschilt heel
sterk van jaar tot jaar. Er komen vooral allochtonen in de wijken wonen, de Belgen hebben
vaak een negatief migratiesaldo. Er is wel
een toename van jonge starters. Zij hebben
relatief weinig financiële slagkracht en vinden
in deze wijk nog een betaalbare stadswoning.
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3.14 aandeel eigenaars 2001 (Aantal huishoudens dat in een eigen huis woont t.o.v. alle huishoudens.
Gemiddelde stad: 53,4 %)
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3.15 aandeel sociale woningen 2009 (Aantal sociale woningen t.o.v. totaal aantal. Gemiddelde
stad: 10 %)
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3.16 bebouwing, open ruimte en groen in bouwblokken
Bebouwing in bouwblok
Groen in bouwblok
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Volkstelling 2001
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: GBKA, 2009 en satellietbeelden, 2003

3.16
Het dichte karakter van de buurten blijkt uit
de kaart die het groen en de bebouwing weergeeft. De bouwdichtheid is hoog en de private
open ruimte is beperkt. Weinig woningen
beschikken over privé-groen.

3.17

Het is wel goed dat er een park is want
daarachter op den Dam zitten veel
mensen met kinderen op kleine appartementjes Mevrouw Deken, 91 jaar

De vermenging van functies toont het meer industriële karakter van de noordelijke buurten
en het woonkarakter van de zuidelijke omgeving. In het projectgebied zijn veel appartementen waardoor de gemiddelde oppervlakte
van de woningen klein is. De zuidelijke begrenzing van het projectgebied is de handelsas
Vondelstraat tot en met Handelsstraat.
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3.17 functies 2007
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3.14 — 3.15
Het aandeel eigenaars-bewoners is laag in
de omgeving. Het aandeel sociale woningen
is hoog in de oostelijke buurten. Daar zijn
het bijna allemaal sociale huurwoningen. De
andere buurten hebben nauwelijks of geen
sociale woningbouw.

De keuze om het voormalige
spoorwegemplacement te
herbestemmen als groen
landschapspark werd sterk
onderbouwd vanuit de analyse
naar de tekorten en behoeften aan groen voor de inwoners
van de omliggende wijken. Het zeer dichtbebouwde
karakter van de buurten rond het voormalige spoorwegemplacement maakte de behoefte aan open ruimte nog
groter. De meeste woningen hebben geen tuin. De nood aan
publiek groen in Antwerpen-Noord bleek niet alleen uit
harde feiten, maar ook uit bevragingen van de bewoners.
De analyse vertrok vanuit de bestaande situatie. De
spreiding en locatie van bestaande groene open ruimtes
in de omgeving werden in kaart gebracht. Vervolgens werd
het bereik van deze ruimtes berekend, rekening houdend
met de oppervlakte en de loopafstand tot deze ruimtes,
maar ook met de werking van barrières en de doorgangen
op deze barrières. Daarmee kon berekend worden hoeveel
inwoners binnen het bereik van groen wonen en hoeveel
bewoners een tekort hebben op het vlak van buurtgroen
(binnen de 400 meter afstand) of wijkgroen (binnen de 800
meter afstand). De eerste stap was dus een raming van de
tekorten. Daarna werden verschillende scenario’s gesimuleerd om te bekijken wat de effecten zouden zijn van
een nieuw gepland park. Verschillende scenario’s werden
zo in beeld gebracht om de uitstraling van nieuwe groene
ruimtes te onderzoeken. Deze oefening gaf aan in hoever

Voor de wijk is het park
een goede zaak. Ik ben heel
blij dat het niet is volgebouwd met appartementen
en kmo’s. Marianne, 44 jaar

3.18
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Kristine, 33 jaar
aaneengesloten park en
niet voor twee versnipperde stukken groen ². Het grote
aantal mensen binnen bereik van een aaneengesloten park
was voor het beleid doorslaggevend om een keuze te
maken. In 2010 wonen ongeveer 31.500 mensen binnen
een bereik van achthonderd meter van Park Spoor Noord.
Een groot aandeel daarvan zijn kinderen en jongeren.
Bovendien heeft het park door zijn grootte van achttien
hectare een effect dat nog veel verder reikt dan het projectgebied. Er werd niet alleen een belangrijk groentekort van
de omliggende wijken opgelost, maar er werd ook een stuk
groen gecreëerd dat uitstraling heeft voor een groot deel
van de stad Antwerpen. Dat bevestigt het uitgangspunt ‘Villages and metropolis’: Park Spoor Noord is een landschapspark met een dubbel doel en voor een dubbel publiek: een
tuin voor de buurt en een park voor de stad.
De rode punten geven de inwoners weer die buiten
bereik van wijkgroen wonen. Inwoners binnen bereik zijn
groen ingekleurd. Het effect van het park is sprekend!

Woonondersteunende
voorzieningen
Ook op het vlak van andere,
niet open ruimtevoorzieningen wordt tegemoet gekomen
aan de behoeften die in de
buurt leven en wordt zo een
kwalitatieve leefomgeving
gecreëerd. De oude spoorweggebouwen geven onderdak aan verschillende van die
voorzieningen. In het voormalig opleidingsgebouw komen deeltijds kunstonderwijs,
buitenschoolse kinderopvang en een jeugdlokaal. Samen
met een basis- en middenschool op het aansluitende
bouwveld zal dat geheel functioneren als kinder- en
jongerencampus. De parkloods zal onderdak geven aan
een sporthal.

Ik denk dat er echt nood
is aan voorzieningen voor
kinderen. De kinderkribbe is
op de Luchtbal, de school is
op het Zuid. Er wonen hier
heel veel jongeren die willen
sporten en spelen. Er moet
hier meer komen voor kinderen en jongeren, zodat je niet
ver weg moet. Judy, 43 jaar

² ‘Groen op het spoor’, Visie op een groene invulling van het
spoorwegemplacement Antwerpen-Noord, Van Herzele A., 2001
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Groene open ruimtekaart en bevolkingscijfers, stad Antwerpen, 2010

GROEN IN KAART

Park Spoor Noord is mijn tuin.
De scenario’s gaven aan
In de zomer zit het hier echt vol. dat er moest gekozen
Dan zit heel ‘t stad in ons park. worden voor één groot

3.18 tekorten aan groen op wijkniveau (Voor Park Spoor Noord)
Formeel groen Inwoners binnen bereik van wijkgroen Inwoners buiten bereik van wijkgroen
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Groene open ruimtekaart en bevolkingscijfers, stad Antwerpen, 2010

3 .19

ty pol o gie en ev o lu ti e va n de w i j k e n ro n d h e t pa r k

Voor & Na
Park Spoor
Noord

de creatie van groen de bestaande tekorten zou opvangen. Ook knelpunten voor bereikbaarheid zoals onveilige
oversteekplaatsen werden aangegeven. Bovendien werd elk
scenario gekoppeld aan de bevolkingscijfers waardoor de
meerwaarde aan bereikte bevolking berekend werd.
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3.20 renovatievergunningen 2000
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: FOD Economie, algemene directie Statistiek en Economische informatie, 2009
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3.21 renovatievergunningen 2009
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3.23 leegstand 2007
Leegstaande panden

Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Terreinopname, 2007
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Terreinopname, 2000
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3.22 — 3.23
Ook de leegstandsgraad is gedaald. In 2000
waren er nog veel volledig of gedeeltelijk
leegstaande panden in de omgeving van Park
Spoor Noord. In 2007 is een aanzienlijke
daling merkbaar.

Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: FOD Economie, algemene directie Statistiek en Economische informatie, 2000

3.20 — 3.21
Het effect op de private woningmarkt blijkt uit
een stijging van het aantal renovatievergunningen. In 2000 werd er amper gerenoveerd
in de buurten rond het emplacement. In 2009
is er een stijging, niet alleen van het aantal
renovaties maar ook van het aantal buurten
waar gerenoveerd wordt.

VASTGOED
De huizen zijn wel alle- Het is moeilijk om betrouwbare
maal duurder geworden en vergelijkbare gegevens rond

vastgoedprijzen in kaart te brengen. De prijzen worden niet systematisch genoeg, of enkel
op stedelijk niveau bijgehouden en laten dus niet toe om
vergelijkingen tussen buurten binnen de stad te maken.
Uit een studie van de stad Antwerpen blijkt wel dat
de prijzen rond Spoor Noord sterker gestegen zijn dan de
gemiddelde prijzen tussen 1995 en 2009. De stijging doet
zich echter ook voor in andere buurten van de binnenstad.
Daarnaast blijkt uit een thesis ³ dat er een prijsverhoging zichtbaar is vanaf de definitieve plannen voor
de realisatie van het park, zowel op vijf, tien als vijftien
minuten wandelafstand. Deze toename in verkoopprijs is
ook te vinden in de referentiewijk Borgerhout, maar vroeger in de tijd. Voor Spoor Noord is er een sterke stijging
vanaf de effectieve realisatie van het park. Kanttekening
is wel dat deze vaststellingen gebaseerd zijn op relatief
weinig verkopen.

ty pol o gie en ev o lu ti e va n de w i j k e n ro n d h e t pa r k

Marianne, 44 jaar
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³ Colliers W., Promotor Verhetsel A., UA, Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten: evolutie van de vastgoedprijzen in
hun omgeving, 2009

De eerste cijfergegevens wijzen op een daling
van leegstand en een stijging van de aanvragen tot renovatie.
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3.24 — 3.25
Wonen is een belangrijke factor van stedelijke
ontwikkeling. De wijken bieden heel wat
mogelijkheden voor nieuwe en aantrekkelijke
woonmogelijkheden. Geslaagde renovaties
van industriële bestemmingen naar woonbestemming tonen de verbetering van de
leefomgeving door het aanbod van een betere
woonkwaliteit.
Functiekaarten van de verschillende
jaartallen tonen dat soort verschuivingen.
Vooral in de wijk Dam-West is deze evolutie
naar meer wonen sprekend. De wijk Dam
transformeert van een buitenwijk met
vooral professionele bedrijvigheid naar een
stadswijk. Er zijn ondertussen al heel wat
bedrijfsgebouwen omgebouwd naar woningprojecten. Zo kunnen geslaagde voorbeelden
van renovaties en de wegwerking van leegstand inspirerend werken en als hefboomacties fungeren.

3.26 — 3.27
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3.27 kansarmoede-index 2010
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Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Stad Antwerpen, studiedienst stadsobservatie, 2010

Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Terreinopname, 2000
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De kansarmoede-index wordt samengesteld
uit drie indicatoren. Die werden uit een lijst
van 23 variabelen geselecteerd en zijn het
meest representatief om de kansarmoede te
meten. Het gaat om het percentage langdurig
werklozen, het percentage OCMW-steuntrekkers en het percentage inkomensaangiften
minder dan 10.000 euro. Er worden scores
aan de variabelen toegekend van 1 (minst
precair) tot 5 (meest precair), die vervolgens
worden opgeteld per buurt. Deze kansarmoedescore varieert van 0 (geen kansarmoede)
tot 10 (zeer hoge graad van kansarmoede).
Zowel in 2001 als in 2010 behoren de buurten
rond het spoorwegemplacement tot de meest
kansarme wijken van de stad. Vermits de
concentratie van kansarmoede in deze wijken
de reden was om hier te investeren, toont
het aan dat hier blijvend moet geïnvesteerd
worden!

Cartografie: AG Stadsplanning — Bron: Stad Antwerpen, studiedienst stadsobservatie, 2001

Ik hoop wel dat ze de wijk in het oog
blijven houden, de wijk mag niet gelost
worden kristine, 33 jaar

Elk complex project beweegt binnen zijn eigen
context. Omgevingsfactoren en stakeholders
verschillen van gebied tot gebied. Toch zijn er in
de dynamiek van hoe stadsontwikkelingsprojecten
evolueren, heel wat gelijkenissen.
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Pa rk Spoor NoorD

s lot st u k

slotstuk

Het startschot van het tienjarig planproces van Park Spoor
Noord was het verlaten van het spoorwegemplacement
door de NMBS. Dat ging gepaard met veel ideeën bij
bewoners en stedelijke diensten over het potentieel van
dit gebied voor stadsontwikkeling. Het formele planproces ging van start met de opmaak van het subsidiedossier
voor het federaal grootstedenbeleid en nadien ook voor
het Europees Doelstelling II-programma, dat op haar beurt
achtergestelde regio’s in de lidstaten er bovenop wil helpen. Het voordeel was tweeërlei. Dankzij deze subsidieprogramma’s kwam er budget voor zowel de werking als de
uitvoering van de plannen. Meteen kon er personeel fulltime op dit project starten. Een primeur voor de stad Antwerpen dat voor dit soort werk tot dan toe onderbemand
was. De regie van een groot stadsontwikkelingsproject lag
in handen van de stad en gaf de stad meteen een sterke
sturende positie. Op die manier kon het maatschappelijke
belang van de projectontwikkeling doorwegen op particuliere belangen en opbrengsten. Het feit dat er meteen
uitvoeringsbudget voorhanden was, gaf het projectteam
voldoende slagkracht en geloofwaardigheid. Een tweede
voordeel was de tijdsdruk van de subsidieprogramma’s. De
deadline was strak. In het geval van eindeloos oponthoud
en vertraging dreigde de stad het budget te moeten teruggeven. Reden genoeg dus voor doorgedreven actie voor
alle partners. Het proces werd gestuurd vanuit structureel
overleg en teruggekoppeld met zowel de beleidsmakers als
de financierders.
Het project Spoor Noord is in al die jaren dagelijks
opgevolgd door een team dat, op ritme van het project,
aangroeide en inkromp, met medewerkers vanuit verschillende disciplines en met diverse brillen. Ruimtelijke
planners en (landschaps) architecten kregen aan hun zijde
geografen, sociologen, communicatie-experts en cultuurkenners; in totaal een vijftiental mensen. Zij benaderden
Spoor Noord als een maatschappelijk project dat meer
was dan een puur ruimtelijke ingreep. Omwille van de
gesubsidieerde werking was er ook financiële ruimte om
met het wervend programma te experimenteren om zo een
draagvlak te creëren voor de ruimtelijke veranderingen
in de wijk wat een sterk socio-culturele en dynamische
uitstraling gaf aan het project.
Met de zekerheid van de beschikbare middelen is
vanaf 2001 geïnvesteerd in een solide en breed gedragen
visie. Het debat daarover is zeer grondig én multidisciplinair voorbereid. De verschillende herbestemmingscenario’s zijn onderzocht en vergeleken. De wetenschappelijke
benadering van de behoeften aan groen en andere voorzieningen aan de hand van GIS-simulaties en financiële
doorrekeningen legden exact de behoeften van deze buurt
bloot. Na een ruim overleg, in eerste instantie binnen de
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stad en in tweede instantie met de NMBS/EIS en de federale partners, is expliciet gekozen om de hoogste nood,
namelijk in dit geval groene en recreatieve open ruimte,
au sérieux te nemen en daar maximaal op in te zetten. Het
werd een scenario met minder economische return maar
een groot maatschappelijk rendement. Deze keuze is te
danken aan de degelijke argumentatie en een goed georganiseerd overleg waar het projectteam de tijd voor kreeg.
Goed begonnen is half gewonnen. Dat is ook hier duidelijk
gebleken.
Dat parkbezoekers zich thuis voelen in Park Spoor
Noord is ongetwijfeld mee het gevolg van het draagvlak
dat er tijdens het planningsproces werd gecreëerd. Er
werd veel geïnvesteerd in bewonersparticipatie. Vragen
en bekommernissen uit de buurt zijn opgenomen in de
plannen en de uiteindelijke inrichting. ‘Een groene, open
ruimte die transparant is en verbindingen legt’ integreerde
de bezorgdheid om veiligheid. De watertuinen waar veel
mensen elkaar ontmoeten, kwamen er eveneens op vraag
van buurtbewoners.
Park Spoor Noord wordt veelvuldig gebruikt en
bezocht door vooral kinderen, jongeren en gezinnen die
allen talrijk aanwezig zijn in de omliggende wijken. Verschillende leeftijden, nationaliteiten en activiteiten vinden
rustig naast elkaar een plaats in het park. Dat het ook als
dusdanig gebruikt wordt, is een verdienste van het polyvalente karakter van het ontwerp waarin iedereen zijn eigen
plek kan creëren.
De open ruimte trekt buurtbewoners naar het park.
De bijzondere infrastructuur van de skate- en BMX-bowl,
het Platform met zijn zomerbar, speeltuin, watertuin en
evenementen trekt ook de andere stadsbewoners aan. De
parkloods die in 2011 in gebruik wordt genomen zal hier
ook meer en meer een rol in spelen. De voorbereidingen,
die met de opmaak van het beheerplan werden getroffen om dit nieuwe stuk publiek domein te onderhouden,
worden verdergezet in een intensieve nazorg waarbij
verschillende stedelijke diensten samenwerken om dagelijks garant te staan voor een proper, veilig en gezellig
park.
De omliggende wijken kenmerken zich door het feit
dat het zeer dichtbebouwde en -bevolkte buurten zijn.
Bovendien beschikken weinig woningen over privé-groen.
Er wonen veel kinderen, jongeren, allochtonen en alleenstaanden en ook het aandeel werkzoekenden en het aandeel ocmw-steuntrekkers is er hoog. Ouderen en eigenaars-bewoners zijn minder vertegenwoordigd. Hoewel de
indruk bestaat dat vastgoedprijzen stijgen in de omgeving
van het park, is het niet mogelijk deze rechtstreeks toe te
Va n i d ee tot pa r k

wijzen aan de komst van het park aangezien vastgoedprijzen in zijn geheel in de stad en in Vlaanderen zijn blijven
stijgen de afgelopen jaren.
Het grote verloop van de inwoners in de buurten
bemoeilijkt een goede sociale samenhang en een mentaliteit van zorgzaamheid bij de eigen leefomgeving.
Maar liefst meer dan 30.000 mensen wonen vandaag
binnen bereik van een park op een afstand van achthonderd meter. Dat verhoogt samen met andere voorzieningen
de woon- en leefkwaliteit in deze wijken en maakt het een
interessante aantrekkingspool voor bestaande en nieuwe
bewoners. Bovendien kan het verminderde aantal leegstaande panden en het toenemende aantal verbouwingen
inspirerend werken en een positief effect teweegbrengen.
De kapitaalkracht (bij huidige of nieuwe bewoners) neemt
nog niet toe in de buurten. Dat blijkt uit de kansarmoedeindex die in 2010 nog niet gedaald is ten opzichte van
2001. Sociale verdringing van de huidige bewoners is dus
zeker nog niet aan de orde. De aantrekking van bewoners
met meer (sociaal) kapitaal zou echter een hefboom kunnen zijn voor de wijk en mee vermijden dat deze wijken
concentratiebuurten van kansarmoede blijven. Niettemin is
Park Spoor Noord slechts een element in de opwaardering
van de wijk, die zich maar kan voltrekken in combinatie
met andere keuzes die voor het projectgebied worden
gemaakt.
Voorzieningen op vlak van dienstverlening die
inspelen op de behoeften van de bewoners zijn daarin
belangrijk zoals onderwijs, kinderopvang en een sport- en
cultuuraanbod. Ook lokale handelszaken en commerciële
dienstverlening (zoals bankautomaten of een postkantoor)
zijn belangrijk voor een wijk zoals de Damwijk, waar de
afgelopen twintig jaar de kleinhandel is verdwenen.
De komst van de Artesis Hogeschool zal nog een
ander publiek met andere behoeften naar deze omgeving
trekken. Drieduizend studenten die het park mee gebruiken en doorkruisen om gebruik te maken van de sporthal
in de Parkloods zullen ook de nodige beheersvraagstukken
met zich meebrengen.
De nog te ontwikkelen percelen op de kop zorgen in
de toekomst ook voor een actieve invulling van wat momenteel desolate, braakliggende stukken grond zijn.
Als sluitstuk van de afwikkeling van de ontwikkelingen op de kop wordt het fiets- en wandelpad vanuit het
park doorgetrokken naar het Eilandje en is op die manier
de fietsverbinding met de rest van de stad volledig.
Het opzet om een tuin voor de buurt en een park
voor de stad te zijn, is zeker geslaagd. Hopelijk kan het een
inspiratiebron zijn voor andere steden en gemeenten!
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Het nieuwe stedelijk landschapspark Park Spoor Noord
opende in mei 2008 voor het eerst zijn deuren. Park Spoor
Noord was het antwoord op een zeer sterke noodzaak aan
groen en ademruimte in de stad. Niet zomaar een park,
maar een doordachte stimulans voor de wijken er rond.
Park Spoor Noord — in de jaren negentig nog een oud en
verwaarloosd spoorwegemplacement — is vandaag niet
enkel een gegeerd park in de buurt, het is een populaire
groene plek voor elke Antwerpenaar.
AG Stadsplanning kijkt terug op tien jaar plannen,
ontwerpen, uitvoeren en beheren. Deze publicatie gaat in
op de mate waarin het park bijdraagt tot stadsvernieuwing
in Antwerpen-Noord. Het boek licht de samenwerking
tussen stad, Belgische spoorwegen en vele andere partners
toe. Het staat stil bij de participatieprojecten met de
buurtbewoners en vergelijkt het ontwerp op papier met
het park in de praktijk. Het boek gaat ook in op de effecten
van het project op de omgeving.
AG Stadsplanning wil niet enkel terugblikken,
maar ook een bundeling maken van de bevindingen die
bruikbaar kunnen zijn voor gelijkaardige projecten van
andere ontwerpers en architecten, steden en andere
overheden. Tot slot wil deze publicatie ook een aanzet
geven om stadsontwikkelingsprojecten van deze omvang
bijkomend te evalueren en op te volgen.

