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

de fi etshelling die op komst is aan de Parkbrug, geven we je een update over de Innovatieve Stadshaven en over verschil-

lende werven, vertellen we over de veranderingen die op til staan in de Cadixwijk en de Montevideowijk en geven we 

graag enkele tips voor deze zomer. Hier op de cover zie je de speeltuin in de Binnenvaartstraat. Veel leesplezier!
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Scheldekaaien
Gebiedsontwikkeling Droogdokkensite

De Droogdokkensite ligt in het noorden van Antwerpen 

en bevindt zich tussen de Kattendijksluis in het zuiden 

en de Siberiabrug in het noorden. De site bestaat van-

daag uit een uniek landschap met bijzonder industri-

eel en bouwkundig erfgoed. Naast de 9 historische, 

beschermde droogdokken zijn er 2 grote gebouwen-

clusters, enkele kleinere verspreide bijgebouwen en 2 

pomphuizen. Ook de 2 loodsen aan de westzijde van de 

Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark 

maken deel uit van de site. De site maakt deel uit van 

het Droogdokkeneiland, een van de zeven deelgebieden 

van het masterplan Scheldekaaien.

Maritieme belevingssite

Begin april is de zoektocht naar een ontwerpteam voor de 

gebiedsontwikkeling van de Droogdokkensite gestart. Er 

wordt gezocht naar een multidisciplinair ontwerpteam dat 

de Droogdokkensite zal ontwikkelen als een maritieme be-

levingssite waarbij de identiteit van Antwerpen als haven-

stad en stad aan de stroom wordt onderstreept. De ambitie 

is om van de site een ontmoetingsplek te maken gericht op 

de beleving van maritiem erfgoed, havenerfgoed en de ha-

vendynamiek. Het behoud van erfgoed, kennisoverdracht 

en de bezoekers dichter bij de haven en het water brengen, 

staan centraal. Voor de realisatie worden verschillende pro-

grammadelen opgenomen voor stad Antwerpen, onder an-

dere Cultuur (MAS), Jeugd (Stormkop) en wellicht de Stads-

havendienst. Op de site ontwikkelt het APB Havencentrum 

van de provincie Antwerpen in samenwerking met Port 

of Antwerp een havenbelevingscentrum. De buitenruimte 

met schepen en industrieel erfgoed uit de collectie van het 

MAS zal de verschillende onderdelen met elkaar verbinden.

Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2021 een ontwerp-

team gekozen om de site te ontwikkelen en kunnen eind 

2023 de eerste werken van start gaan.

Bonapartedok en Loodswezen

Vlak bij het Eilandje en het MAS ligt het projectge-

bied ‘Bonapartedok en Loodswezen’, een van de zeven 

deelgebieden van het masterplan Scheldekaaien. Het 

19de-eeuwse Loodswezengebouw bepaalt er de skyline.

Renovatie kaaimuur

In januari 2019 startte De Vlaamse Waterweg nv met de 

renovatie van de historische kaaimuur aan de Tavernier-

kaai en de Van Meterenkaai, waar de historische toegang 

tot het Bonapartedok en het beschermde Loodswezenge-

bouw liggen. De renovatiewerken aan de kaaimuren rond 

het Loodswezen zijn intussen afgerond en de werfzone 

rond het Loodswezengebouw zal deze zomer opnieuw 

vrijgegeven worden.

In een latere fase volgt de aanleg van een nieuwe wa-

terkering en de heraanleg van het openbaar domein. 

Meer informatie over de kaaimuurstabilisatie vind je op 

de website van het Sigmaplan (www.sigmaplan.be/nl/

projecten/antwerpse-scheldekaaien).

Nieuwe bestemming

Voor de monumenten op de Loodswezensite, het Loods-

wezen en de Boeienloods, plant de Vlaamse overheid 

om op deze plek een Vlaams Culinair Centrum uit te bou-

wen. AG Vespa bekijkt samen met Toerisme Vlaanderen 

op welke wijze daarvoor wordt samengewerkt. De ambi-

ties van het Vlaams culinair centrum kan je nalezen op  

www.toerismevlaanderen.be/vlaams-culinair-centrum.

Parking en afbraak 20ste-eeuwse bebouwing

Binnen het masterplan Scheldekaaien is de afbraak van 

de 20ste-eeuwse bebouwing het uitgangspunt bij de 

verdere ontwikkeling van de site. De afbraak van die ge-

bouwen (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 en om meer samenhang te creëren tussen de 

monumenten. De afbraak van de panden moet het ook 

mogelijk maken om een ondergrondse parking op de site 

te realiseren die de bovengrondse parkeerplaatsen (die er 

tot voor kort waren op de Scheldekaaien) te compense-

ren. Zowel de locatie als de timing voor de parking zijn af-

hankelijk van een heleboel randvoorwaarden zoals de on-

dergrondse infrastructuur, de waardevolle archeologie, 

… Een aantal technische randvoorwaarden en de exploi-

tatiemogelijkheden worden vandaag verder onderzocht. 

Daarna worden er concrete plannen uitgewerkt voor de 

realisatie van de parking.

Masterplan Scheldekaaien
Stad Antwerpen is bezig met een grootschalige her- 

aanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien 

zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdok-

keneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in 

het zuiden. De volgende jaren veranderen ze gron-

dig van uitzicht. De zeven verschillende deelgebie-

den 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 verantwoorde-

lijk 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 volop gewerkt aan de voorbereiding en het 

ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzo-

nes: 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.

Luchtbeeld Bonapartedok en Loodswezen © VildaZicht op de Droogdokkensite © Seppe Koop
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De Cadixwijk

De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk 

maken. Momenteel wonen er zo’n 1900 mensen, dat 

zullen er over enkele jaren ongeveer 4000 zijn. Daarom 

worden de braakliggende gronden in verschillende fases 

verkocht aan voorwaarden zodat een gemengde ontwik-

keling met wonen, werken en voorzieningen er voor ie-

dereen mogelijk is. Ook de heraanleg van het openbaar 

domein verloopt gefaseerd en volgt op de nieuwe ont-

wikkelingen. 

De heraanleg van de binnenstraten (Genuastraat, Cadix-

straat, Rigastraat en Kempischdok-Westkaai) is intussen 

afgerond. Ook de aanleg van de kade aan het Kempisch 

dok met een verlaagd ponton tot aan het water en van 

een tweede speeltuin en een hondenloopzone in de Bin-

nenvaartstraat is klaar.

Intussen is er ook een definitief ontwerp uitgewerkt voor 

de heraanleg van de New Yorkkaai Zuid aan het Katten-

dijkdok en worden er enkele bouwblokken verder ontwik-

keld. In het najaar van 2021 starten de werken voor de 

heraanleg van de New Yorkkaai Zuid en de tweede fase 

van het Schengenplein, het deel aan het water.

Bouwblok 3

De werkzaamheden aan bouwblok 3, op de hoek van de 

Londenstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai, zijn zo goed 

als afgerond. Het bouwblok is opgebouwd aan de hand 

van 5 gebouwen rond een binnenhof. Met 200 apparte-

menten en 20 handelsruimten zal dit bouwblok een nieu-

we hoeksteen van de Cadixwijk vormen. We heten de 

nieuwe bewoners van harte welkom.

Bouwblok 4

In maart 2019 lanceerde AG Vespa een oproep voor een 

nieuwbouwproject met een gevarieerd aanbod van (so-

cio-)economische functies in combinatie met een mo-

gelijke commerciële invulling van het gelijkvloers. Het 

masterplan Eilandje en het ruimtelijk uitvoeringsplan 

voorzien op die plaats een nieuwe ontwikkeling die mooi 

aansluit op de bestaande bebouwing. 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. Er komt een nieuwbouwpro-

ject met voornamelijk handels- en kantoorfuncties. Een 

grand café op het gelijkvloers verwelkomt de bewoners, 

de bezoekers en de werknemers van de bovenliggende 

verdiepingen.

Het gebouw, ontworpen door awg architecten, is een bijzon-

dere pasvorm op deze plaats. Het bestaat uit 3 ondergrondse 

lagen en een bovengrondse stapeling van enkele duplexla-

gen voorzien van de nodige buitenruimten met daktuinen. 

Het gedeelte in de Catharina Pepijnstraat is trapsgewijs opge-

bouwd in functie van de bezonning en zichten voor de naburi-

ge bebouwing. De koperkleurige gevel met daktuinen vormt 

een duidelijk zichtbaar kopgebouw op de hoek van de Katten-

dijkdok-Oostkaai en de Londenstraat. Een centrale inkomzone 

verbindt de ingang op de hoek van de Londenstraat-Katten-

dijkdok-Oostkaai met de Catharina Pepijnstraat.

Bouwblok 6

Bouwblok 6 ligt tussen de Kattendijkdok-Oostkaai,  

Madrasstraat, Portostraat en Indiëstraat. De Bombaystraat  

splitst dit bouwblok in twee delen. Het zuidelijke deel 

omvat het voormalige Noorderpershuis. Het is waardevol 

erfgoed en belangrijk voor de identiteit van de Cadixwijk. 

Op termijn wordt het gebouwencomplex gerestaureerd 

en ontwikkeld voor een nieuwe bestemming met een pu-

blieksgericht karakter.

Verlaagde kade aan het Kempisch dok © Frederik Beyens

Speeltuin Binnenvaartstraat © Frederik Beyens

Toekomstbeeld nieuw gebouw bouwblok 4 met zicht op de Catharina 
Pepijnstraat op de hoek van de Londenstraat © awg architecten

 Velostations           Sorteerstraten           Speeltuinen
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In het deel ten noorden van de Bombaystraat komen  

onder meer een stedelijke kleuter- en basisschool en een 

secundaire school. De procedure is opgestart voor de  

aanstelling van een ontwerpteam en een ontwikkelaar. 

Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in 2026.

Bouwblok 5, 7 en 8

De bouwblokken 5, 7 en 8 zijn hoofzakelijk bestemd voor 

gezinsvriendelijke woonvormen.

Voor bouwblok 5, aan de Kattendijkdok-Oostkaai naast 

het Schengenplein, lanceerde AG Vespa in april 2020 een 

oproep naar een ontwikkelaar met ontwerpteam die inzet 

op een overtuigend en vernieuwend concept voor gezins-

vriendelijk wonen. 

Het bouwblok werd toegewezen aan Dethier Ontwikke-

ling die een ontwerpteam samenstelden met Bulk Ar-

chitecten, General Architecture en tal van experten. Zij 

voorzien een mix van woningen. 60% van de kindvrien-

delijke woningen bestaat uit grotere gezinsvriendelijke 

wooneenheden met 3 en 4 slaapkamers. De ontwerpers 

focusten niet enkel op het aantal vierkante meters leefop-

pervlakte en het aantal slaapkamers op maat van gezin-

nen met kinderen maar ook op de buitenruimtes, de licht- 

inval, de nabijheid van voorzieningen en de zichtrelatie 

tot de buitenruimte.

Zo bestaat het toekomstige complex uit een sokkel rond 

een grote binnentuin van 480 m² met lagere flanken en 

op de 4 hoeken volumes van 7 bouwlagen die telkens een 

compact bouwblokje vormen. Er is veel ruimte voor fiet-

sen en kinderwagens op het gelijkvloers. Alle woningen 

krijgen grote terrassen, veel licht en contact met de stad 

én de binnentuin. Verder omvat het woonproject ook 2 

daktuinen met een paviljoen waarvan alle bewoners 

gebruik kunnen maken. Parkeren gebeurt ondergronds 

met bredere comfortplaatsen en voldoende elektrische 

oplaadpunten. De woningen zijn zowel bestemd voor ver-

huur als voor verkoop. Naast gezinsvriendelijke woningen 

zal op het gelijkvloers een café of restaurant komen.

Als alles vlot verloopt, wordt dit jaar de aanvraag voor 

een omgevingsvergunning ingediend. Vervolgens kunnen 

in 2022 de werken starten. In 2024 kunnen de eerste ge-

zinnen hun intrek nemen in hun nieuwe woning.

Ook bouwblokken 7 en 8 aan het Houtdok worden hoofd-

zakelijk ingezet voor gezinsvriendelijke woningen: flexi-

bel in te richten en aanpasbaar aan wisselende noden 

en kindvriendelijke buitenruimten. Architectenbureau 

Happel Cornelisse Verhoeven werkt voor die bouwblok-

ken een verkavelingsplan uit voor circa 144 woningen. 

AG Vespa zal een deel van bouwblok 7 aan de zuidrand 

van het Houtdok ontwikkelen voor een 30-tal betaalbare 

gezinsappartementen. In bouwblok 8 zal sociale huisves-

tingsmaatschappij Woonhaven een 25-tal sociale appar-

tementen bouwen, gericht op gezinnen.

Definitief ontwerp New Yorkkaai

In augustus 2020 keurde de stad het definitieve ontwerp 

voor de heraanleg van het openbaar domein aan de New 

Yorkkaai Zuid en de nieuwe Tallinnstraat goed. De open-

bare ruimte langs het Kattendijkdok wordt er aangelegd 

als een aangename, groene en autovrije wandel- en ver-

blijfsruimte met zicht op het water. Het ontwerpteam PT-

Architecten en Sweco finaliseerde, in regie met de stad, 

het district Antwerpen en AG Vespa, dat ontwerp na een 

digitale bevraging van de bewoners in juni 2020. 212 

mensen vulden de bevraging in. 

Een groene verblijfruimte met zicht op het water

Het basisconcept van het goedgekeurde voorontwerp 

blijft behouden: de New Yorkkaai wordt voornamelijk 

een autovrije, groene en aangename verblijfsruimte voor 

de bewoners en (maritieme) bezoekers van de wijk. Het  

ontwerp is opgedeeld in 3 zones: 

• Een wandelzone in blauwe hardsteen en kasseien langs 

de dokrand die ook de toegangszone is voor de verschil-

lende ligplaatsen van riviercruises en rondvaartboten 

en voor de hulpdiensten. Deze zone is voornamelijk be-

doeld voor voetgangers en maritieme bezoekers.

• Een centrale groenzone als verblijfsruimte om te ont-

spannen, spelen, sporten, picknicken of uit te rusten 

op beweegbaar zitmeubilair op de oude sporen, en met 

plaats voor evenementen of pop-ups. De verschillende 

groenvakken zorgen niet enkel voor overvloedig groen 

maar ook voor schaduw en beschutting tegen de wind 

en dienen als regentuinen voor waterberging.

• Een autovrije circulatie-en ontsluitingszone langs de 

gebouwen, met ruimte voor terrassen. Deze zone, in 

gezaagde kasseisteen, is ook toegankelijk voor het 

laden en lossen tijdens venstertijden. De toegang tot 

deze zone wordt beperkt door onder meer verdwijnpa-

len. Ze kan ook als fietscomfortzone functioneren als 

alternatief voor het wandelpad in blauwe hardsteen en 

de fietsas op de Kattendijkdok-Oostkaai.

Het aanwezige maritieme erfgoed zoals de meerpa-

len, stoomperskranen en sporen worden maximaal 

behouden en geïntegreerd in het nieuwe openbaar 

domein. Ook de huidige loods wordt grotendeels be-

waard en voorzien als shelter op het nog verder aan te  

leggen Schengenplein.

Na de onlinebevraging in juni 2020 en na de adviezen van 

het district Antwerpen en de bevoegde stadsdiensten zijn 

een aantal zaken aangepast in het definitieve ontwerp:

• optimalisatie van de groenstructuur:

- klimaatrobuust karakter dat zorgt voor voldoende in-

filtratie van het regenwater

- groen dat varieert in hoogte van 50 cm tot 4 meter en 

zo zorgt voor voldoende schaduw en voldoende open 

zichten

• bijkomende zitbanken in de schaduw en een aangepas-

te aanleg van de groenstructuur in de waterspeeltuin 

zodat kinderen ook in de schaduw kunnen spelen

• de integratie van een reservatiezone voor een warmte-

net voor de toekomstige bewoners in de Cadixwijk

• recuperatie van regenwater aan de kade, van het dak 

van de shelter aan het Schengenplein en het water van 

de toekomstige waterspeeltuin door het op te vangen 

in een waterreservoir

• aanleg van de boomstructuren over de volledige lengte 

van de New Yorkkaai, ook in het noordelijke deel, zodat 

het een homogeen geheel vormt langs de kade

• de bushalte aan de Kattendijkdok-Oostkaai verdwijnt, 

de tramhalte blijft

Toekomstbeeld gezinsvriendelijk woonproject (bouwblok 5) naast Schengenplein  
© Dethier, Bulk Architecten, General Architecture

Toekomstbeeld dakpaviljoen (bouwblok 5)  
© Dethier, Bulk Architecten, General Architecture

Toekomstbeeld doorgangen (bouwblok 5)  
© Dethier, Bulk Architecten, General Architecture

Toekomstbeeld New Yorkkaai - zicht op de kade © PTArchitecten – Sweco

CADIXWIJK
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Woonerf

De nieuwe verbinding tussen de New Yorkkaai en de Kat-

tendijkdok-Oostkaai, de Tallinnstraat, wordt een doodlo-

pende straat met dubbelrichtingsverkeer, ingericht als 

woonerf met toegang tot de ondergrondse parkings van 

de gebouwen en de laad-en loszone op de kade. De straat 

krijgt een aanleg in gezaagde kasseisteen met plantvak-

ken met meerdere solitaire bomen en een sorteerstraat.

Fasering

De uitvoering van de werken is voorzien in 2 fasen, reke-

ning houdend met de werken aan het nieuwe bouwblok 

op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londen-

straat, en de realisatie van de tweede fase van het Schen-

genplein aan het water.

• Fase 1 – najaar 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid ter 

hoogte van het bouwblok op de hoek met de Londen-

straat + aanleg Tallinnstraat

• Fase 2 – vanaf midden 2022: aanleg New Yorkkaai Zuid  

ter hoogte van bouwblok 5 + aanleg tweede  

fase Schengenplein

Tentoonstelling  
collectieve woonvormen
Tot en met 31 oktober kan je elke dag van 11 tot 23 

uur in Bar Paniek (Kattendijkdok-Oostkaai) naar een 

tentoonstelling over collectieve woonvormen in 

Vlaanderen: Housing Apart Together. Er komen ook 

10 Antwerpse voorbeelden van AG Vespa aan bod 

waaronder 2 projecten in de Cadixwijk. De toegang 

tot de tentoonstelling is gratis.

Housing Apart Together toont een diversiteit van ge-

realiseerde en geplande collectieve woonprojecten in 

Vlaanderen. Het gaat zowel over nieuwbouwwoningen 

als over hergebruik van bestaande gebouwen in dorpen 

en steden. De projecten tonen een andere manier van 

dichter bij elkaar wonen, met respect voor ieders priva-

cy. Bewoners waarderen de grote collectieve buitenruim-

te waar zij samen of apart kunnen zitten, eten, spelen, 

tuinieren, … Trappen of gangen zijn vaak ontworpen als 

extra buitenruimte. De gedeelde binnenruimtes variëren 

binnen de diverse projecten van wasruimtes, fietsenstal-

ling, polyvalente zaal, speelzolder, leefruimte tot keuken.

Meer informatie lees je op de website  

www.housingaparttogether.be.

Innovatieve Stadshaven
De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje (Kem-

peneiland en Mexico-eiland) en het aansluitende Steen-

borgerweert een ‘Innovatieve Stadshaven’ maken. Die 

gebieden zijn zeer divers qua uitstraling maar hangen 

functioneel en geografisch aan elkaar. Ze hebben een ‘ei-

landkarakter’: ze zijn afgesneden van hun omgeving door 

water en/of infrastructuurbundels. In dit overgangsge-

bied tussen stad en haven wil de stad inzetten op ruimte 

voor bedrijven. 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 noorden van de stad. Dat schept enorme kansen om 

nieuwe, leefbare wijken te ontwikkelen. Maar de stad wil 

ook een gezonde mix aan bedrijvigheid behouden. Die 

krijgt haar plaats in de Innovatieve Stadshaven. In het 

gebied zien we vooral groeikansen voor bedrijven in 4  

specifieke richtingen:

• Logistiek 2.0: logistieke bedrijven die hun goederen 

aanvoeren via het water of in de binnenstad verdelen 

via cargobikes of andere duurzame alternatieven zitten 

hier op hun plek;

• Havengerelateerde dienstverlening met een duidelijke 

relatie tussen stad en haven;

• Test- en makerspaces: innovatieve startende en groei-

ende maakbedrijfjes die water-, haven- of maritiemge-

bonden zijn en/of sterk technologie-gedreven;

• Maakbedrijvigheid: bedrijven die zelf produceren, of dat  

nu groenten, meubels of hoogtechnologische produc-

ten zijn, waardoor de stad meer zelfvoorzienend wordt.

Nieuwe ontwikkelingen

Het Kempeneiland en het zuidelijke deel van Asi-

adok-Oostkaai komen in de ontwikkelingsvisie naar voor 

om als eerste locatie de veranderingen in het gebied op 

gang te trekken. Voor dit gebied wordt een ontwikke-

lingskader voorbereid om de transitie van dit eiland op 

te starten. Gelijktijdig wordt er gewerkt aan de verdere 

verfijningen van de structuur voor Steenborgerweert en 

het Mexico-eiland.

Tijdelijke locatie  
voor startende, innovatieve bedrijven

Momenteel worden op het Kempeneiland een aantal ter-

reinen tijdelijk ter beschikking gesteld voor innovatieve, 

startende bedrijven. PLNT is het eerste bedrijf dat zich 

daar vestigt en volop bezig is aan de opbouw op het ter-

rein. PLNT kweekt bladgroenten en kruiden in een hoog-

technologische omgeving zonder enige impact op de 

planeet. In een container, een verticale boerderij, com-

bineren ze een optimale groei-omgeving voor de planten 

met een duurzame aanpak. Leveringen gebeuren met een 

bakfiets. Meer informatie lees je op www.plnt.be.

Er zijn nog steeds terreinen beschikbaar op deze unie-

ke locatie. Interesse? Surf naar www.agvespa.be/

te-koop-te-huur en klik op ‘Proefproject Innovatieve 

Stadshaven’ voor meer informatie.

Toekomstbeeld Schengenplein © PTArchitecten - Sweco

Asiadok en Kempeneiland ©AG Vespa – Bart Gosselin

Concept PLNT © Morgen Architectuur

INNOVATIEVE STADSHAVEN
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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 handels- 

zaken en openbaar domein. We geven je graag een blik op de werf van het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix en de  

Doktoren, de werken langs de Kempenstraat en geven je een stand van zaken over de fietshelling van de Parkbrug.

Fietshelling Parkbrug tegen de herfst in gebruik

Begin januari 2021 zijn de verschillende delen van de fietshelling aangekomen via het Willemdok en zijn ze gedurende 

een week gemonteerd. Daarna is alles verder voorbereid voor de ingebruikname. Helaas liepen een aantal werken ver-

traging op door de overvloedige regen. Momenteel wordt alles in gereedschap gebracht voor de ingebruikname van 

de fietshelling tegen de herfst: de plaatsing van de balustrade, schilder- en laswerken, de aanleg van een fietspad in  

gietasfalt op de helling, de plaatsing van verlichting, …

Het ontwerp van de fietshelling is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De helling is 140 meter lang en 

is een lusvormig ontwerp in een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. De 

fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven.

Kempenstraat: aanleg groene rand langs de dokken van start

Op 14 juni is de heraanleg van de Kempenstraat, tussen het Kempisch dok en het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix, van start ge-

gaan. In een eerste fase wordt de trambaan en tramhalte net voor het ziekenhuis aangelegd. Die vormt de hoofdader doorheen 

het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Kempenstraat. Tegen eind dit jaar is ook fase 2 klaar, de aanleg van de nieuwe 

toegangsweg naar de bedrijven op de Asiadok Westkaai (vroegere Spitsenstraat) en ondergrondse parking voor bezoekers, hulp-

diensten en leveringen aan het ziekenhuis.

Begin 2022 volgen fase 3 en fase 4 met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad en groenzones met zitbanken tot aan de 

dokranden. Boven de ondergrondse parking van het ziekenhuis komt een ruime daktuin. Tegen eind 2022 is de heraanleg klaar.

Meer info vind je op www.antwerpenmorgen.be.

Voortgang bouw ZNA Cadix

Op een plaats waar stad, park en water samenkomen, 

bouwt ZNA een gloednieuw algemeen ziekenhuis. ZNA 

Cadix opent in november 2022 de deuren.

Breed zorgaanbod

In ZNA Cadix zal een brede waaier aan zorgdiensten aange-

boden worden. Zo kan je hier binnenkort terecht voor raad-

plegingen bij verschillende specialisten. Het ziekenhuis zal 

daarnaast ook beschikken over een spoeddienst, operatieza-

len, een intensieve zorgafdeling, een traumacentrum, een 

brandwondencentrum, … 

Zorgboulevard

Het gelijkvloers van ZNA Cadix zal voor iedereen toegan-

kelijk zijn. Deze Zorgboulevard zal ruimte bieden aan ver-

schillende winkels. Via de monumentale wenteltrap zal 

je het publiek toegankelijke bezoekersrestaurant op de 

derde verdieping kunnen bereiken. 

Mobiliteit

ZNA Cadix is trouwens goed te bereiken met verschillen-

de vervoersmiddelen. Daarom zullen we alle patiënten, 

bezoekers en werknemers stimuleren om zoveel mogelijk 

gebruik te maken van duurzame vervoersopties, zoals het 

openbaar vervoer of de fiets. 

Meer info?

Benieuwd hoe de invulling van ZNA Cadix er vanaf 

november 2022 zal uitzien? Neem dan een kijkje op  

www.bouwenaanzna.be.

Werken fietshelling Parkbrug © Frederik Beyens

Terras van de afdeling Geriatrie op de 7de verdieping © ZNA

Inkom van de Zorgboulevard © ZNA

Verpleegafdeling © ZNA

Operatiezaal © ZNA

Terras op de 16de verdieping © ZNA

Plaatsing brugelement fietshelling Parkbrug © Jasper Léonard

Tussen het Kempisch dok en het Asiadok komt er door deze nieuwe aanleg een aangename openbare ruimte die in het oosten begrensd wordt  
door het Hardenvoortviaduct (de Noorderlaan) en in het westen door de Binnenvaartstraat © OMGEVING - VK Engineering
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Woonproject Doktoren 
rijst boven de horizon

Net onder het Kempisch dok realiseren Immpact en 

Kaïros het nieuwe project ’Doktoren Next Level’. Deze 

woontoren, naar de hand van Binst Architects, is een 

van de sluitstukken van de herontwikkeling van het 

ruimere projectgebied Kop Spoor Noord. Dankzij de 

opvallende inspringing vormt het gebouw een mooi 

geheel met het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix. De 

unieke appartementen geven elk een mooi uitzicht 

over de stad, de Schelde of het dok. Aan de voet van 

de champagnekleurige toren wandel je recht de groe-

ne Kempenstraat op. De oplevering is verwacht in 

april 2022. 90% is al verkocht. Meer info vind je op 

www.doktoren.be.

Bezoekers- en personeelsrestaurant op de 3de verdieping © ZNA

Terras van het bezoekers- en personeelsrestaurant © ZNA

Wenteltrap tot aan het bezoekers- en personeelsrestaurant © ZNA

De werf van de Doktoren eind mei © Immpact

De Friendshipsite gezien van op het MAS © AG Vespa - Bart Gosselin

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.

1. Friendshipsite

De Friendshipsite is het gebied tussen de Londen-

Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Batavi-

astraat. De site wordt gekenmerkt door een markant 

gebouw, het Friendshipgebouw, beter gekend als ‘De 

Chiquita’. Dat gebouw wordt op termijn afgebroken. Daar-

naast bestaat de site uit een servicestation Total, een deel 

openbaar domein op de hoek van de Rijnkaai-Amsterdam-

straat en een braakliggend terrein (de huidige parking) 

tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureiskaai. De volledi-

ge site wordt ontwikkeld en vervangen door een nieuw-

bouwproject met woningen, publieke functies en een 

ondergrondse parking. Het huidige Total servicestation 

wordt verplaatst en mee geïntegreerd in het project.

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 afgebakend 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 ont-

wikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van 

dit plan. Een RUP start met de opmaak van een start- en 

procesnota. Dat is een juridisch document dat de doel-

stellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk 

worden mogelijke eff ecten op het milieu onderzocht, zo-

als mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en na-

tuur.

Openbaar onderzoek

De start- en procesnota van het RUP is voorgelegd tijdens 

een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties en 

opmerkingen kan geven. Die periode heet de terinzage-

legging. De opmerkingen van de buurt en adviesraden 

zijn verwerkt in de scopingsnota (het document dat de 

adviezen van de adviesraden en de buurt bundelt en be-

handelt). Eind mei 2021 is de voorlopige vaststelling van 

het RUP Friendshipsite goedgekeurd. Dat betekent dat 

ook het openbaar onderzoek start. Dat loopt 60 dagen. 

Het openbaar onderzoek is gestart op 14 juni en loopt tot 

en met 12 augustus 2021. Meer info daarover vind je op 

www.antwerpen.be.

Uitgangspunten RUP

Het doel van het RUP Friendshipsite is om de gunstig en 

strategisch gelegen site te ontwikkelen tot één samen-

hangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn een aantal 

uitgangspunten vastgelegd.

Opheff en Dinantstraat

Het RUP zal de Dinantstraat (die twee bouwvelden van 

elkaar scheidt) opheff en, waardoor er een integrale en 

geïntegreerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Op 

die manier ontstaan nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. 
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Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buiten-

ruimte in het hart van het bouwblok voorzien worden. 

Die buitenruimte moet grotendeels privaat-collectief en 

deels publiek worden. Minimaal 60% ervan mag niet on-

derbouwd worden zodat een volwaardige groenaanleg en 

waterinfiltratie mogelijk is.

Wijzigen bouwhoogte

Door de locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londen-

straat-Amsterdamstraat, leent de plek zich tot hogere vo-

lumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. 

Het RUP Friendshipsite zegt het volgende:

• Aan de Rijnkaai is het mogelijk om 2 hoogteaccenten 

toe te laten (een van maximaal 12 bouwlagen en een 

van maximaal 16 bouwlagen).

• In de Bataviastraat wordt er ingezet op een volwaardi-

ge woonstraat, met maximaal 5 bouwlagen. Hier zijn 

gezinswoningen met voortuinen mogelijk. Op de hoe-

ken met de Amsterdamstraat en de Sint-Laureiskaai zijn 

respectievelijk 7 en 9 bouwlagen mogelijk.

• Aan de Sint-Laureiskaai zijn plaatselijk maximaal 9 

bouwlagen mogelijk.

Mix van wonen en stedelijke functies

In het nieuwe RUP wordt de hoofdbestemming wonen 

aangevuld met stedelijke functies, waaronder gemeen-

schapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, 

detailhandel, kantoren, diensten en ateliers, vrijetijds-

voorzieningen, horeca en een tankstation. Er wordt een 

minimum aan publiek toegankelijke functies vastgelegd 

voor een levendige buurt met toegangen en doorzichten 

vanaf de omliggende straten.

Aansluitingsverplichting op warmtenet

Een aansluitingsverplichting voor een mogelijk toekom-

stig warmtenet wordt opgenomen in het RUP. Elk op te 

richten gebouw in het plangebied moet daartoe de nodi-

ge voorzieningen treffen.

Mobiliteit

Het gemotoriseerde verkeer wordt gebundeld tot één 

in- en uitgang aan de Rijnkaai, zo ver mogelijk gelegen 

van het kruispunt Rijnkaai-Amsterdamstraat zodat dat mi-

nimaal belast wordt. Er wordt maximaal in ondergronds 

parkeren voorzien.

Herziening bestaand RUP Eilandje

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. Het opzet is om de totale bovengrondse 

brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje grosso 

modo te behouden, met een maximum van 39.600 m².

2. Montevideo-pakhuizen

Op de werf van de voormalige Montevideo-pakhuizen be-

ginnen we stilaan een glimp op te vangen van de origi-

nele structuur en muren van weleer. Momenteel is men 

volop bezig om het oude stalen karkas, daterend uit 1896, 

terug te plaatsen. Hierbij vind de oude staalconstructie 

zijn weg terug naar zijn oorspronkelijke locatie om zo 

architecturaal verwerkt te worden in de nieuwe bestem-

ming van het pakhuis. Ook de restauratiewerken aan de 

buitengevels verloopt in een ijltempo. Telkens wordt ge-

zocht naar de oude gevelsteen of voegtechnieken om zo 

dicht mogelijk de oorspronkelijke principes na te leven. 

Naast het oude gedeelte, wordt vandaag ook volop ge-

werkt aan de bouw van de nieuwe structuur op de kop 

van de oude pakhuizen. De uitwerking hiervan is een 

technisch huzarenstukje. Zo zullen de appartementen 

een overkraging nemen van 11 meter en een gigantisch 

overdekt terras vormen voor de toekomstige gelijkvloerse 

handelspanden. In het najaar is deze prachtige architec-

turale eyecatcher met gevelbekleding in cortenstaal in 

zijn volle glorie te bewonderen. Een zeer mooie verwe-

venheid tussen de oude havenkranen overal in de buurt 

terug te vinden en dit residentieel gebouw.

De oplevering van het project, zowel de privatieve appar-

tementen als de oude pakhuizen, is voorzien in het najaar 

van 2022. Deze herontwikkeling gebeurt door projectont-

wikkelaar DCA samen met M2-architecten en Callebaut 

Architecten. 

Meer info vind je op www.montevideo-residence.be.

3. Waagnatie / Kaai 29:  
grote onderhoudsbeurt

De Waagnatie kreeg in april een opknapbeurt. Waar 

nodig voerde AG Vespa betonherstellingen uit aan de 

structuur. Ook het dak van twee van de bogen werd 

volledig vernieuwd, net als alle luifels en dakgoten. 

Op de andere daken zijn plaatselijke herstellingen 

uitgevoerd.De werf van de Montevideo-pakhuizen © DCA

© AG Vespa

© AG Vespa

© AG Vespa
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Kalender
Stormkop – Close-up kampen

• Wanneer: 24 tot en met 27 augustus

• Waar: Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen

• Wat: vier dagen experimenteren met camera’s en micro’s voor 13- tot 16-jarigen op de avontuurlijke scheepswerf bij 

Stormkop. Samen uitproberen, opnemen, fi lmen en monteren. Eind augustus bouwen we radio en video’s.

• Meer info: www.stormkop.be

Stormkop – Come closer

• Wanneer: 23 tot en met 27 augustus

• Waar: Verbeke Foundation, Westakker z/n, 9190 Kemzeke

• Wat: een avontuurlijke zomerstage voor makers, performers & bouwers van 16 tot 26 jaar. Vijf dagen experimenteren 

op een prachtige plek, omringd door kunst en natuur.

• Meer info: www.stormkop.be

Dokrijk

• Wanneer: vrijdagen van 17 tot 23 uur, zaterdagen en zondagen van 14 tot 23 uur

• Waar: Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen

• Wat: een nieuw muziekfestival in en rond de dokken, een dagje Dokrijk is genieten van een drietal optreden in de dok-

ken, proeven van lekkernijen uit de volkskeuken van Stormkop, genieten van een drankje aan het water, ronddolen op 

de site temidden maritiem erfgoed, even onthaasten aan de rand van de stad

• Meer info: www.dokrijk.be

Expo Housing Apart Together

• Wanneer: van 2 juli tot en met 31 oktober, elke dag open van 11 tot 23 uur

• Waar: Bar Paniek, Kattendijkdok-Oostkaai, Antwerpen

• Wat: Antwerpse editie van deze expo van Architectuurwijzer, met zes nieuwe Antwerpse collectieve woonprojecten en 

extra aandacht naar het gezinsvriendelijk wonen, het samenwonen met senioren en de wooncoöperatie als alternatief 

eigenaarsmodel

• Gratis toegang

• Meer info: www.housingaparttogether.be

Golden Mile Festival

• Wanneer: van 22 augustus tot 5 september

• Waar: in en op het MAS, Opera Ballet van Vlaanderen, Red Star Line Museum, Stormkop, Bar Paniek en de Loods

• Wat: theater, carnaval des arts, performances, voedingcatwalks, boxring voor woord, tekst en beeld, installaties en 

spektakelmachines, landschepen, muziek

© Wannes Cré © Wannes Cré


