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Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het Eilandje. Zo vertellen we u over de toe-

komst van het Loodswezen, de helling die op komst is aan de Parkbrug, verschillende werven en de veranderingen die op til staan 

in de Cadixwijk. Hier op de cover ziet u een foto van het Kempisch dok, waarrond de Innovatieve Stadshaven ligt, een stuk Eilandje 

dat voorbestemd blijft voor bedrijvigheid. Veel leesplezier!
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Masterplan Scheldekaaien

De stad Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg 

van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van 

6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden 

tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren 

veranderen ze grondig van uitzicht. De zeven verschillende 

deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan 

Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht 

van de stad Antwerpen, AG VESPA en De Vlaamse Waterweg 

nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de 

kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering 

voor zijn rekening. De stad Antwerpen en AG VESPA zijn 

verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar 

domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-

tal jaar in beslag. In 2019 opende de Belvédère in het 

Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter 

hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt 

aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van 

de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, Centraal 

Deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase 

voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en 

de kaaivlakte Nieuw Zuid.

Scheldekaaien
Het Droogdokkenpark breidt verder uit
In september 2019 opende de Belvédère, het eerste deel van 

het Droogdokkenpark. Intussen is de plek al niet meer weg te 

denken in de stad. Ze groeide uit tot een populaire plaats om te 

gaan wandelen, uit te waaien, te sporten en om te genieten van 

een uniek zicht op de Schelde en de stad. Bij mooi weer geniet u 

er ook nog eens van een spectaculaire zonsondergang.

De volgende jaren volgt de rest van het Droogdokkeneiland 

zodat op termijn een unieke groene uitwaaiplek van 11 hec-

tare naast de Schelde ontstaat en een maritieme site rondom 

de historische droogdokken. Het zuidelijke deel krijgt een in-

vulling gericht op maritiem erfgoed, havenerfgoed, jeugd en  

havengemeenschap met onder andere een maritiem depot, een 

De stabiliteitswerken zijn intussen meer dan halfweg en zullen 

nog tot het voorjaar van 2021 duren. Tijdens de werken wordt 

er heel wat grond uitgegraven en afgevoerd. De Vlaamse Wa-

terweg nv zet daarbij maximaal in op transport over het water. 

Toch is enige hinder door de werfactiviteiten en het werfver-

keer voor de buurtbewoners onvermijdelijk.

In een latere fase volgt de aanleg van een nieuwe waterkering 

en een heraanleg van het openbaar domein. Meer informatie 

vindt u binnenkort in het infopunt aan de Tavernierkaai. Het 

infopunt is voorlopig niet toegankelijk wegens de coronamaat-

regelen, maar zodra het opnieuw mogelijk is, kan u er elke 

werkdag tussen 12 en 18 uur terecht. Meer informatie over de 

kaaimuurstabilisatie leest u op de website van het Sigmaplan 

(www.sigmaplan.be/nl/projecten/antwerpse-scheldekaaien).

Nieuwe bestemming
Voor de monumenten op de Loodswezensite, het Loodswezen 

en de Boeienloods, gaat AG VESPA dit jaar op zoek naar een 

private partner die voor een kwalitatieve restauratie en her-

bestemming zal zorgen. In afwachting daarvan kregen enkele 

panden op de site een tijdelijke invulling. Zo namen enkele 

creatieve ondernemers, ateliers en bureaus, onder de noemer 

vzw Onder Stroom, hun intrek in de voormalige schrijnwerke-

rij op de site. In het Loodsengebouw vonden de voorbije jaren 

enkele tv-en filmopnames plaats voor onder meer ‘De Weg 

Kwijt’, ‘Over Water’ en ‘The Window’. Tot aan de start van de 

renovatiewerken wordt het gebouw bewaakt door een inwo-

nende conciërge.

Afbraak 20ste-eeuwse bebouwing
Binnen het masterplan Scheldekaaien is de afbraak van de 

20ste-eeuwse bebouwing het uitgangspunt bij de verdere ont-

wikkeling van de site. De afbraak van die gebouwen (onder 

andere magazijnen en bebouwing in het verlengde van de 

Boeienloods) biedt de mogelijkheid om de vrijgekomen ruimte 

mee te integreren in het openbaar domein. Onder een deel 

van die gebouwen kan mogelijk ook een ondergrondse parking 

gerealiseerd worden. Een ondergrondse parking is wenselijk 

om de bovengrondse parkeerplaatsen van vandaag te compen-

seren. De locatie van de parking zal bepaald worden op basis 

van een heleboel randvoorwaarden op de site; de ondergrond-

se infrastructuur, de waardevolle archeologie, … De realisatie 

van de parking wordt nog verder onderzocht.

Aanleg openbaar domein, integratie verhoogde water-
kering en monument-memoriaal
Na de kaaimuurstabilisatie en de aanleg van de ondergrondse 

parking vindt de bouw van de verhoogde waterkering en de 

heraanleg van het openbaar domein plaats. Daar is ook het 

monument-memoriaal voor de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog een onderdeel van. Daarvoor wordt dit jaar een 

ontwerpwedstrijd opgestart. De heraanleg van het openbaar 

domein start vermoedelijk vanaf 2023.

Zonsondergang van op de Belvédère © AG VESPA

Toekomstbeeld Droogdokkenpark met op de achtergrond de Belvédère © Van Belle & Medina

Het Bonapartedok met het Loodswezen op de achtergrond © AG VESPA - Sepp van Dun

werkplaats voor maritiem erfgoed, werkende en droge dokken 

en het provinciale Havenbelevingscentrum. De aanleg van het 

eerste deel van de Droogdokkenweg als noord-zuidverbinding 

voor gemotoriseerd verkeer is intussen afgerond. Daarna, in 

functie van de vordering van de werf van de Royerssluis, volgt 

de aanleg van de nieuwe Sigmadijk, de natuurlijke getijdenoe-

ver en de rest van de tussenliggende parkzone, zo’n 8 hectare 

met een fijn netwerk van paden, verlichting en verschillende 

speelzones. Een volgende stap in de realisatie van het park 

wordt gegeven in 2021, waarbij de groene ruimte tussen dok  

6 en dok 8 wordt aangelegd.

Bonapartedok en Loodswezen
Vlak bij het Eilandje en het MAS ligt het projectgebied ‘Bonapar-

tedok en Loodswezen’, een van de zeven deelgebieden van het 

masterplan Scheldekaaien. Het 19de-eeuwse Loodswezenge-

bouw bepaalt er de skyline.

Renovatie kaaimuur
In januari 2019 is De Vlaamse Waterweg nv gestart met de 

renovatie van de historische kaaimuur aan de Tavernierkaai 

en de Van Meterenkaai, waar de historische toegang tot het 

Bonapartedok en het beschermde Loodswezengebouw liggen. 

De muur wordt er gestabiliseerd door landinwaarts een nieu-

we muur te bouwen, die de krachtwerking op de oude muur 

overneemt. Op die manier wordt niet geraakt aan het authen-

tieke uitzicht. Een holle ruimte zorgt ervoor dat de druk van 

de Schelde op de historische muur wordt getemperd. Elke dag 

stroomt er op het ritme van het getij Scheldewater in en uit die 

holle ruimte. Ook het Margueriedok, waar de kaaimuur nog 

voldoende stevig was, kon een opfrissing gebruiken. Zowel het 

dok zelf als het ponton in het dok, werden gerenoveerd. 
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CADIXWIJK

De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk maken. 

Momenteel wonen er zo’n 1500 mensen, dat zullen er over en-

kele jaren ongeveer 4000 zijn. Daarom worden de braakliggende 

gronden in verschillende fases verkocht, gekoppeld aan voor-

waarden, zodat een gemengde ontwikkeling met wonen, wer-

ken, winkelen er voor iedereen mogelijk is. Ook de heraanleg van 

het openbaar domein verloopt gefaseerd en volgt op de nieuwe 

ontwikkelingen. Sinds vorig jaar rijdt er ook een tram door de wijk. 

De heraanleg van de binnenstraten is volop bezig. In de zomer 

volgt de laatste fase van deze werken: de heraanleg van de 

Kempischdok-Westkaai, het gedeelte vanaf de schoolingang tot 

de August Michielsstraat, en de Rigastraat, het gedeelte tussen 

de Binnenvaartstraat en de Kempischdok-Westkaai. 

De aanleg van de kade aan het Kempisch dok met een verlaagd 

ponton tot aan het water is klaar en tegen de zomer opent een 

tweede speeltuin in de Binnen-vaartstraat. In het najaar is er 

ook een nieuwe  honden-loopzone in de Binnenvaartstraat. 

Intussen is er ook een voorontwerp goedgekeurd  voor de he-

raanleg van de New Yorkkaai Zuid aan het Kattendijkdok en wor-

den er enkele bouwblokken verder ontwikkeld. In het voorjaar 

van 2021 starten de voorbereidingen voor de heraanleg van de 

tweede fase van het Schengenplein, het deel aan het water. 

Bouwblok 3
De werken voor bouwblok 3, een groot nieuwbouwproject op 

de hoek van de Londenstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai, 

zitten in een eindfase. Ontwikkelaar CIP bouwt er 203 appar-

tementen en 22 handelsruimtes. Het project bestaat uit 5 ge-

bouwen, ondergrondse parkeerruimtes en een binnenhof. De 

oplevering wordt verwacht eind 2020.

De Cadixwijk
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Schengenplein

Londenstraat

KempenstraatAugust Michielsstraat

Mexico-
plein

Kempenplein

Campus Cadix
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C.Pepijnstraat

Talinnstraat

SORTEERSTRATEN SPEELTUINENVELOSTATIONS

De verlaagde kade aan het Kempisch dok © AG VESPA

Nieuwe speeltuin aan de Binnenvaartstraat © AG VESPA

Leuk nieuws!

Tegen de zomer opent de speeltuin in de Binnenvaartstraat.  

In het najaar is ook een nieuwe hondenloopzone in de straat klaar. 
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Toekomstbeeld New Yorkkaai – zicht op de kade – voorontwerp © PTArchitecten – Sweco

Bouwblok 4
Eind mei 2020 is het driehoekige perceel op de hoek van de 

Londenstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai toegewezen aan 

Van Wellen Real Estate Development NV en Athelean Groep 

NV. Het masterplan Eilandje (2004) en het BPA/RUP Eilandje 

(2005) voorzien op die plaats een nieuwe ontwikkeling die 

mooi aansluit op de bestaande bebouwing. Samen met awg 

architecten, die als laureaat werden geselecteerd uit een archi-

tectuurwedstrijd, willen zij met dit project een inspiratiehaven 

en verzamelplaats creëren voor ontwerpers en professionelen.

Het nieuwe, multifunctionele gebouw voorziet, naast de no-

dige kantoorruimte, ook flexwerkplekken en coworkingplaat-

sen. Verder is er ruimte voorzien voor ontspanning in het 

Toekomstbeeld nieuw gebouw Londenstraat met zicht op de Catharina Pepijnstraat © awg architecten

Toekomstbeeld nieuw gebouw op de hoek van de Londenstraat en de 
Kattendijkdok-Oostkaai © awg architecten

Bouwblok 5, 7 en 8 

De bouwblokken 5, 7 en 8 zijn hoofzakelijk bestemd voor ge-

zinsvriendelijke woonvormen.

Voor bouwblok 5 aan de Kattendijkdok-Oostkaai lanceerde AG 

VESPA in april 2020 een oproep gericht naar een ontwikkelaar 

met ontwerpteam dat inzet op een overtuigend en vernieu-

wend concept voor gezinsvriendelijk wonen. De gestapelde 

woningen binnen het bouwblok moeten aandacht hebben 

voor voldoende ruimte, privacy, hobby’s, akoestiek, buiten-

ruimte, berging, … Minstens 1/3 van die woningen zal 3 of 

4 slaapkamers hebben zodat gezinnen er aangenaam kunnen 

wonen. Het bouwblok zal een nieuwe gevel vormen langs het 

Schengenplein aan het water met op het gelijkvloers plaats 

voor een café of restaurant. 

Ook bouwblokken 7 en 8 worden hoofdzakelijk ingezet voor 

gezinsvriendelijke woningen: flexibel in te richten, aanpasbaar 

aan wisselende noden en met kindvriendelijke buitenruimten. 

Architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven werkt voor 

die bouwblokken nu een verkavelingsplan uit. Daarnaast heeft 

AG VESPA het bureau ook aangesteld om op een deel van de 

site 20 à 25 gezinsvriendelijke stapelwoningen te realiseren 

volgens het Antwerps woonmodel. Met dat woonmodel wordt 

de koper eigenaar van de woning, maar niet van de grond 

waar ze op staat waardoor wonen in de stad betaalbaar wordt.

Voorontwerp New Yorkkaai
Eind april 2020 keurde de stad het voorontwerp voor de  

heraanleg van het openbaar domein aan de New Yorkkaai Zuid 

en de nieuwe Talinnstraat goed. De openbare ruimte langs 

het Kattendijkdok wordt er aangelegd als een aangename, 

groene, autovrije wandel- en verblijfsruimte met zicht op het 

water. Het voorontwerp kwam tot stand na onder meer een 

inspraakronde voor de buurt in september 2019. Op basis van 

die reacties is het ontwerp verder verfijnd in overleg met de 

verschillende stadsdiensten. De presentatie over het vooront-

werp is beschikbaar op www.agvespa.be/newyorkkaai. 

 

Het voorontwerp is opgedeeld in 3 zones:

• een wandelzone in blauwe hardsteen afgeboord met 

kasseien langs de dokrand die ook de toegangszone is 

voor de verschillende ligplaatsen van riviercruises en 

rondvaartboten en voor de hulpdiensten. Deze zone is 

voornamelijk voorzien voor voetgangers en maritieme 

bezoekers.

• een centrale groenzone als verblijfsruimte om er te ont-

spannen, spelen, sporten, picknicken, uit te rusten op be-

weegbaar zitmeubilair op de oude sporen en met plaats 

voor evenementen of pop-ups. De verschillende groenvak-

ken zorgen niet enkel voor overvloedig groen maar ook 

voor schaduw en beschutting tegen de wind en dienen 

als regentuinen voor waterberging en vertragen zo de in-

filtratie.

• een autovrije circulatie-en ontsluitingszone langs de 

gebouwen met ruimte voor terrassen. Deze zone, in ge-

zaagde kassei, is toegankelijk voor het laden en lossen 

tijdens venstertijden. De toegang tot deze zone wordt 

beperkt door onder meer verdwijnpalen. Ze kan ook 

als fietscomfortzone functioneren als alternatief voor 

het wandelpad in blauwe hardsteen en het fietspad 

op de Kattendijkdok-Oostkaai.

grand café of de koffiebar en voor sport en wellness. Op het 

gelijkvloers komen winkels en vergader- en expositieruimtes.

Het gebouw omvat 2 lagen aan de Catharina Pepijnstraat,  

4 lagen aan de Londenstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai en 

een hoekaccent van 6 lagen. Het wordt uitgewerkt met een 

koperen gevelbekleding. Een centrale doorgang zal de ingang 

aan de hoek Londenstraat – Kattendijkdok-Oostkaai met de Ca-

tharina Pepijnstraat verbinden. Er is circa 760 m² aan buiten-

ruimte voorzien verspreid over alle verdiepingen heen. Die zal 

worden ingericht als groene daktuinen en terrassen voor de 

gebruikers. De verdoken autolift naar de ondergrondse parking 

aan het begin van de straat is een middel om verkeershinder te 

minimaliseren en om de Catharina Pepijnstraat als kwalitatief 

woonerf alle kansen te geven.

Bouwblok 6
Bouwblok 6 ligt tussen de Kattendijkdok-Oostkaai, Madras-

straat, Portostraat en Indiëstraat. De Bombaystraat splitst 

dit bouwblok in twee delen. Het zuidelijke deel omvat het 

voormalige Noorderpershuis. Het is waardevol erfgoed en be-

langrijk voor de identiteit van de Cadixwijk. Op termijn wordt 

het gebouwencomplex gerestaureerd en ontwikkeld voor een 

nieuwe bestemming met een publieksgericht karakter.

In het deel ten noorden van de Bombaystraat komen onder 

meer een basisschool en een secundaire school. Er zal een 

procedure opgestart worden voor de aanstelling van een 

ontwerpteam en een ontwikkelaar. Als alles volgens plan ver-

loopt, starten de werken op het terrein in 2025.
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INNOVATIEVE STADSHAVEN

Innovatieve Stadshaven
De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje en 

het aansluitende Steenborgerweert een ‘Innovatieve 

Stadshaven’ maken. Die gebieden zijn zeer divers qua 

uitstraling maar hangen functioneel en geografisch aan 

elkaar. Ze hebben een ‘eilandkarakter’: ze zijn afgesneden 

van hun omgeving door water en/of infrastructuurbundels. 

In dit overgangsgebied tussen stad en haven zit vooral veel 

bedrijvigheid die in de stad moet kunnen blijven, maar in 

de binnenstad moeilijk een plek vindt. Ook een verhoogde 

interactie tussen land en water speelt een grote rol, net als 

het inspelen op de mogelijkheden van de nieuwe tramlijn.

Groeikansen voor bedrijven
De haven van Antwerpen situeert zich meer en meer ten noor-

den van de stad. Dat schept enorme kansen om nieuwe, leef-

bare wijken te ontwikkelen. Maar de stad wil ook een gezonde 

mix met bedrijvigheid behouden. Die krijgt haar plaats in de 

Innovatieve Stadshaven. In het gebied zien we vooral groei-

kansen voor bedrijven in 4 specifieke richtingen:

• Logistiek 2.0: logistiek die meerwaarde toevoegt aan het 

product, die de werkgelegenheid in de stad stimuleert en 

die mee de stedelijke mobiliteit ontlast;

• Havengerelateerde dienstverlening met een duidelijke  

relatie tussen stad en haven;

• Test- en makerspaces: innovatieve startende en opscha-

lende maakbedrijfjes die water-, haven- of maritiemge-

bonden zijn en/of sterk technologie-gedreven;

• Maakindustrie: focus op bedrijven die zich specialiseren in 

technologie en ‘mass-customisation’, een combinatie van 

het beste van maatwerk en massaproductie.

Nieuwe ontwikkelingen
Volgens de visie van de stad zal de ontwikkeling van het 

gebied gebeuren aan de hand van een aantal kracht-

lijnen. Die bepalen hoe het gebied ontsloten wordt,  

welke extra bruggen noodzakelijk zijn, waar er ruimte is 

voor groen en regenwaterbuffering, … Door te kijken naar 

de kansen en knelpunten van elke deelzone is er achterhaald 

welke functies daar het best thuishoren. Vandaag worden 

deze krachtlijnen verder uitgewerkt, opdat duidelijk wordt 

hoe de transitie van dit gebied concreet vorm kan krijgen.  

Het Kempeneiland en het zuidelijk deel van Asiadok-Oostkaai 

komen in de ontwikkelingsvisie naar voor om als katalysator 

de transitie van het gebied op gang te trekken. Dit gebied is 

eigendom van de haven en wordt als eerste overgedragen aan 

de stad. Eind 2020 wordt voor deze deelzone een vervolgstudie 

opgeleverd, met onder andere een helder ontwikkelingskader. 

Daarna kunnen de noodzakelijke investeringen door de stad 

ingepland worden en kan de zoektocht naar bedrijven en initi-

atiefnemers beginnen.

Gelijktijdig wordt er gewerkt aan de verdere verfijningen van 

de structuur voor Steenborgerweert en het Mexico-eiland.

Eerste proefproject
Op het Kempeneiland startte in het najaar van 2019 het eerste 

tijdelijke proefproject voor de aan- en afvoer van bouwmate-

rialen via binnenvaart. De bouwsector en stedelijke distribu-

tie creëren enorm grote volumes aan logistiek transport in de 

stad. Dat materiaal wordt momenteel nog steeds overwegend 

getransporteerd over de weg. De binnenvaart kan in een aan-

tal gevallen een oplossing bieden. Aangezien er aanzienlijk 

meer vracht op een schip past, kunnen op korte tijd grote vo-

lumes vervoerd worden. De evaluatie van dit tijdelijke project 

gebeurt in de zomer van 2020.

Steenborgerweert - IJzerlaan © AG VESPA - Bart Gosselin

Mexico-eiland en zicht op het Albertkanaal © AG VESPA - Bart Gosselin

Asiadok en Kempeneiland © AG VESPA - Bart Gosselin

Het aanwezige maritieme erfgoed zoals de meerpalen en de 

treinsporen worden maximaal behouden en geïntegreerd in 

het nieuwe openbaar domein. Ook de huidige loods wordt 

grotendeels bewaard en voorzien als shelter op het Schengen-

plein.

De verbindingen tussen de New Yorkkaai en de Kattendijk-

dok-Oostkaai worden ingericht als woonstraten en/of woon-

erven. De nieuwe Talinnstraat wordt een doodlopende straat 

en wordt ingericht als woonerf met toegang tot de onder-

grondse parkings van de gebouwen en de laad-en loszone op 

de kade. De straat wordt voorzien van een gelijkgrondse aan-

leg in gezaagde kassei met boomvakken en een sorteerstraat. 

De uitvoering van de werken aan de New Yorkkaai Zuid en de 

Talinnstraat is voorzien in 2 fasen, rekening houdend met de 

werken aan het nieuwe bouwblok op de hoek van de Katten-

dijkdok-Oostkaai en de Londenstraat en de realisatie van de 

tweede fase van het Schengenplein aan het water.

Toekomstbeeld Schengenplein tot aan het water © PTArchitecten – Sweco

• Fase 1 – vanaf begin 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid ter 

hoogte van het bouwblok op de hoek met de Londenstraat 

en aanleg Talinnstraat

• Fase 2 – vanaf midden 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid 

ter hoogte van bouwblok 4 en aanleg tweede fase Schen-

genplein

De uitvoering van de werken voor de heraanleg van het meer 

noordelijk gelegen deel van de New Yorkkaai en de zijstraten 

is voorzien na 2025 en volgt aansluitend op de verdere ontwik-

keling van die zone.

Wegens de huidige coronamaatregelen was de organisatie van 

een buurtmoment niet mogelijk. Daarom liep er van 3 tot en 

met 14 juni een online bevraging voor de buurt. Met die re-

sultaten wordt in de zomer een definitief ontwerp opgemaakt 

voor de New Yorkkaai.

Publica awards

Wist u dat het Schengenplein genomi-

neerd is voor de Publica awards? Die prijs 

bekroont de beste overheidsopdrachten 

in ons land. Het Schengenplein is genomi-

neerd in de categorie Urban Development, 

Infrastructure & Mobility. Bovendien kon 

iedereen tot begin juni ook nog eens on-

line stemmen voor de publieksprijs. In 

september worden de prijzen uitgereikt 

in Brussel. We zijn alvast benieuwd en kij-

ken uit naar de aanleg van de tweede fase 

begin 2021. Dan wordt het plein verder 

doorgetrokken tot aan het Kattendijkdok.
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Kop Spoor Noord
Kop Spoor Noord is een zone van 6 hectare tussen Park Spoor 

Noord, de Leien en het Kempisch Dok en het Asiadok. Het 

is een gemengde ontwikkeling met een mix van woningen, 

publieke voorzieningen, kantoren, horeca en handelszaken 

en openbaar domein. We geven u graag een blik op de werf 

van het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix, van de Doktoren en 

van de fietshelling van de Parkbrug.

ZNA Cadix: inrichting van een nieuw ziekenhuis
Tussen het Kempisch Dok en de Noorderlaan wordt gebouwd 

aan ZNA Cadix. Dit gloednieuw ZNA-ziekenhuis telt 20 boven-

grondse verdiepingen en zal onderdak bieden aan diensten uit 

ZNA Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus. 

Het wordt een volwaardig ziekenhuis met onder meer raad-

plegingen, een spoeddienst, operatiezalen, intensieve zorg en 

een brandwondencentrum.

Winkels op het gelijkvloers

Als buurtbewoner zal u niet enkel voor zorg in ZNA Cadix te-

rechtkunnen. De gelijkvloerse verdieping wordt immers gro-

tendeels voorbehouden voor winkels en horeca. U zal het 

gebouw langs vier zijden kunnen binnen- en buitenwandelen.

Binnenafwerking bezig

Langs buiten oogt het gebouw al bijna klaar. De gevels zijn be-

kleed met de groene en blauwe tegels. Die verwijzen naar park 

en water. Maar binnenin staat nog heel wat werk op stapel. 

Op dit moment werken de bouwteams volop aan de technie-

ken en de binnenafwerking. Als alles volgens plan verloopt, 

opent ZNA Cadix in 2022 de deuren. 

Meer info?

Ga naar www.bouwenaanzna.be.

Toekomstbeeld Doktoren © Immpact & Kaïros

Woonproject Doktoren rijst boven de horizon
Net onder het Kempisch dok realiseren Immpact en Kaïros het 

nieuwe project ’Doktoren’. Deze woontoren, naar de hand van 

Binst Architects, is een van de sluitstukken van de herontwik-

keling van het ruimere projectgebied Kop Spoor Noord. Dank-

zij de opvallende inspringing op de lagere verdiepingen vormt 

het gebouw een mooi geheel met het nieuwe ziekenhuis. De 

appartementen geven elk een mooi uitzicht over de stad, de 

Schelde of het dok. Aan de voet van de champagnekleurige to-

ren wandelt u recht de groene Kempenstraat op. De oplevering 

is verwacht in 2022. Meer info vindt u op www.doktoren.be.

© ZNA

© ZNA

© ZNA

© ZNA

© ZNA

© ZNA
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De Montevideowijk
De Montevideowijk is een historisch waardevolle havenbuurt die wordt omgevormd tot een aantrekkelijke en diverse stadswijk. 

Het Red Star Line Museum en het Ballet van Vlaanderen zijn publiekstrekkers. Een aantal geplande private projecten draagt bij 

tot een grondige vernieuwing van de buurt. U leest hier meer over de verschillende projecten die in voorbereiding zijn.

Ruimtelijk uitvoeringsplan
Om zo’n herontwikkeling van de Friendshipsite mogelijk te 

maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

op. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in 

concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgeba-

kend gebied. Een RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst 

gebouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen 

en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten pas-

sen binnen de voorwaarden van dit plan. Een RUP start met 

de opmaak van een start- en procesnota. Dat is een juridisch 

document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied 

weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu 

onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens 

en natuur. Eind juni 2019 is de start- en procesnota van het 

RUP Friendshipsite goedgekeurd.

Inspraak
De start- en procesnota van het RUP is voorgelegd tijdens een 

periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties en opmerkin-

gen kan geven. Die periode heet de terinzagelegging. Voor het 

RUP Friendshipsite was de terinzagelegging van 3 september 

tot en met 1 november 2019. Momenteel zijn de opmerkingen 

van de buurt en adviesraden verwerkt. In het najaar wordt het 

ontwerp-RUP goedgekeurd, waarna een openbaar onderzoek 

van 60 dagen start. Op dat moment krijgen de buurtbewoners 

van de Friendshipsite een uitnodiging voor een infomoment 

in de bus.

Uitgangspunten RUP
Het doel van het RUP Friendshipsite is om de gunstig en stra-

tegisch gelegen site te ontwikkelen tot één samenhangend en 

levendig bouwblok. Daarvoor zijn een aantal uitgangspunten 

vastgelegd.

Opheffen Dinantstraat
Het RUP zal de Dinantstraat (die twee bouwvelden van el-

kaar scheidt) opheffen, waardoor een integrale en geïnte-

greerde ontwikkeling mogelijk wordt. Dat schept nieuwe 

ruimtelijke mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld in een 

centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok 

voorzien worden.

Wijzigen bouwhoogte
De Friendshipsite bevindt zich op een strategische locatie, 

in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdam-
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1. Friendshipsite

De Friendshipsite is het gebied tussen de Londen-Amsterdam-

straat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site 

wordt gekenmerkt door een markant gebouw, het Friendship-

gebouw, beter gekend als ‘De Chiquita’. Dat gebouw wordt 

op termijn afgebroken. Daarnaast bestaat de site uit een  

servicestation Total, een deel openbaar domein op de hoek 

van de Rijnkaai-Amsterdamstraat en een braakliggend terrein 

(de huidige parking) tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureis-

kaai. De volledige site wordt ontwikkeld en vervangen door 

een nieuwbouwproject met woningen, publieke functies en 

een ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation 

wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

Fietshelling Parkbrug zijde Eilandje
Begin 2019 zijn de werken aan de fietshelling van de Parkbrug 

gestart in het atelier. Een jaar later, in februari 2020, zijn ook 

de voorbereidende werken voor de plaatsing van de helling 

op het binnenplein aan de Noorderplaats gestart. Tijdens die 

werken zijn de zones, waar de kolommen voor de fietshelling 

komen, voorbereid en is de bestaande structuur van de onder-

grondse parking verstevigd. Het ontwerp van de fietshelling 

is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De hel-

ling wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in 

een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaan-

de structuur te beperken. De fietshelling wordt een alternatief 

voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei 

behouden blijven. De fietshelling verhoogt het gebruiksgemak 

van de brug. De start ervan zal voldoende breed gemaakt wor-

den om de toegang vanuit verschillende richtingen mogelijk te 

maken. Het fietspad op de helling wordt voorzien van gietas-

falt en zal mooi verlicht worden. De werken aan de fietshelling 

in het atelier liepen door de coronamaatregelen wat vertra-

ging op maar zijn intussen opnieuw gestart. In het najaar van 

2020 zal de helling in vier grote delen via het water vervoerd 

worden naar het Willemdok in Antwerpen. Daarna wordt ze 

gemonteerd en in gebruik genomen.

Toekomstbeeld fietshelling Parkbrug © Ney & Partners

Werken in het atelier voor de fietshelling © AG VESPA - Bart Gosselin

De verschillende delen van de fietshelling worden aan elkaar gelast 
© AG VESPA - Bart Gosselin
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straat. Daar leent de plek zich tot hogere volumes dan van-

daag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Daarom zal het 

RUP toelaten om de bouwhoogte te verhogen op plekken 

waar dat verantwoord is. Een verschuiving van de hogere 

volumes is mogelijk door ze (onder meer omwille van scha-

duwwerking) voornamelijk langs de Rijnkaai te voorzien in 

plaats van centraal in het bouwblok.

Aansluiting op warmtenet
In het RUP wordt een aansluitingsverplichting voor een 

mogelijk toekomstig warmtenet opgenomen.

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van 

het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouw-

kundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven over-

eind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met an-

dere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van 

het RUP Eilandje.

2. Montevideo-pakhuizen

Op de werf van de voormalige Montevideo-pakhuizen kan u 

dezer dagen de beschermde muren zien 'zweven'. De histo-

rische muren van het pakhuis zijn beschermd en worden dus 

ook bewaard. De muren hangen metershoog boven de grond 

om plaats te maken voor de uitgraving van het project. Tijdens 

het uitgraven van het terrein worden de muren met een stalen 

harnas recht gehouden. Voor de vloerplaat zal 5500 m³ beton 

gestort worden.

Het project haalt warmte en koeling uit de aarde door middel 

van een BEO-veld. Het transport van grond en puin gebeurt zo 

veel mogelijk over water.

De Montevideopakhuizen maakten deel uit van het rijke mari-

tieme geheugen van het Eilandje. Ze worden omgevormd tot 

appartementen, kantoorruimtes en een supermarkt. De vorm 

van het stuk nieuwbouw aan het Limaplein verwijst naar de 

stalen kranen van weleer, die boven de havendokken uittoren-

den. Het nieuwe gebouw zal ook 11 meter uitsteken met een 

overkraging over de volledige breedte van de appartementen. 

De herontwikkeling gebeurt door projectontwikkelaar en aan-

nemer DCA samen met M2 Architecten en Callebaut Architec-

ten. Meer info op www.montevideo-residence.be.

Luchtbeeld Friendshipsite © AG VESPA - Bart Gosselin

Het Friendshipgebouw © AG VESPA - Bart Gosselin

Werf Montevideo-pakhuizen © DCA

Toekomstbeeld herontwikkeling Montevideo-pakhuizen © DCA

3. Waagnatie / Kaai 29

De havenloods aan Kaai 29 is cultuurhistorisch waardevol en 

beeldbepalend havenpatrimonium. Omdat de Waagnatieloods 

voldoende flexibiliteit biedt naar mogelijke toekomstige invul-

lingen, wordt behoud, renovatie en herbestemming voorop-

gesteld. 

Er werd in 2019 een marktoproep gelanceerd voor een ge-

biedsontwikkeling van de Waagnatiesite via een publiek-pri-

vate samenwerking. Die oproep moest begin 2020 worden 

stopgezet omwille van de onzekerheid over de werken voor 

de kaaimuurstabilisatie ter hoogte van de Rijnkaai. De inves-

teringen van De Vlaamse Waterweg nv worden deze legisla-

tuur voorzien op andere delen van de Scheldekaaien. Daarom 

worden de heraanleg van de kaaivlakte en de bouw van een 

nieuwe geïntegreerde waterkering ter hoogte van de Rijnkaai 

voorlopig uitgesteld.

De Waagnatieloods © AG VESPA - Bart Gosselin

De Waagnatieloods © AG VESPA - Bart Gosselin

© Siege Dehing

AG VESPA werkt aan een aangepaste oproep voor een tijdelijke 

concessie voor enkel de Waagnatieloods voor 5 jaar. Het is de 

bedoeling dat minstens de helft van de loods een publieksge-

richte invulling krijgt. Dit jaar investeert AG VESPA ook in de 

noodzakelijke dak- en betonherstellingswerken. Zo verzekeren 

we in afwachting van een grondige renovatie de instandhou-

ding van de loods en de veiligheid van de bezoekers.
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Stormkop
Stormkop is altijd anders. Soms lastig, meestal expressief en eerder chaotisch. Maar vooral ruw en vrij. 

In zeemanstermen spreekt men van een creatieve vrijhaven. Met slechts één zekerheid. Dit roestige 

stukje Droogdokken ligt verscholen in het noorden van Antwerpen. Op het bruisende Eilandje.

Deze maritieme jungle voor jonge en minder jonge avonturiers geeft kinderen en jongeren de hoofdrol. 

Samen met familie, vrienden, klasgenoten, bekenden en onbekenden worden ze ondergedompeld in 

de wonderwereld van kunst, filosofie, wetenschap én avontuur. Stormkop speelt in op actuele thema’s 

zoals het klimaat, mobiliteit, het belang van modderglijbanen en hoe je corona-draken temt in de zo-

mer. Stormkop is een plek waar handen uit de mouwen gaan, knieën vuil worden en het hart in de war 

wordt geschopt. Stormkop is ondertussen 2 jaar op expeditie in en rond de Droogdokken. Meer dan 

37.894,5 bezoekers trokken in haar kielzog voorbij. 

Stormkop is elke dag anders. 
Door de wind. 
Het zonlicht. 
En haar stilte. 

Welkom op dit creatief experiment met storm op komst. De enige echte maritieme speeltuin met kip-

pen, waar ongeveer ALTIJD iets te beleven valt. Het is hier zelden zo mooi geweest.

Ontdek alle activiteiten op www.stormkop.be.

© Siege Dehing © Siege Dehing

© Siege Dehing


