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Het gezamenlijk charter voor het Spoorpark zette in op 
beeldwaarde en -kwaliteit, innoverende en duurzame, 
klimaatbestendige onderdelen en een sterk overleg en 
draagvlak met de buurt, de stad en de districten . Het 
bouwen samen aan een buurtpark om te koesteren .  

We presenteren dan ook met enige trots het resultaat 
van het ontwerpend onderzoek omdat we het ambi-
tieuze charter aan het waarmaken zijn. Hoewel het 
schetsontwerp al een eerste antwoord biedt op verschil-
lende noden en rekening houdt met de verschillende 
randvoorwaarden, is het verhaal nog niet volledig ge-
schreven . 

Het schetsontwerp ligt nu voor bij de verschillende advi-
serende instanties en de buurtbewoners voor feedback. 
Met de verwerking van die opmerkingen kan deze fase 
afgerond worden . 

We zijn bijzonder nieuwsgierig naar alle reacties.   

STRAMIEN - ZUS - RE-ST - ARA

April 2021, Antwerpen - Rotterdam

RESULTAAT ONTWERPEND ONDERZOEK – VERSIE VOOR ADVIES
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 y Opdracht
 y Samenvatting analyse
 y Ambities
 y Concepten
 y Opbouw van het park
 y Uitwerking per thema
 y Uitwerking per deelzone en toegang
 y Schetsontwerp (plan en snedes)
 y Faseringsvoorstel
 y Bijlagen

INHOUDSTAFEL
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OPDRACHT
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UITDAGINGEN

SAMENVATTING ANALYSE
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1 . Het park verbindt twee diverse buurten met verschillende noden .

2 . Omwille van de verscholen ligging is sociale controle, sociale veiligheid, privacy en inbraak-
veiligheid een belangrijk aandachtspunt (in het bijzonder voor de aanpalende percelen) . 

3 . Door het hoogteverschil is de integrale toegankelijkheid niet evident .

4 . De Draakplaats wordt heraangelegd, een goeie aansluiting is essentieel.

5 . De bereikbaarheid van het perceel onder de watertorens moet gegarandeerd zijn . 

6 . De herbestemming van de tramloods wordt beperkt door de erfgoedwaarde en 
mogelijke overlast voor de buren (zie ook randvoorwaarden erfgoed) . 

7 . In functie van de erfgoedwaarde zijn de mogelijkheden voor de heraan-
leg van de helling beperkt (zie ook randvoorwaarden erfgoed) . 

8 . Infrabel wenst een rangeerspoor te realiseren en heeft recent een ondergrond-
se hoogspanningsleiding aangelegd (zie ook randvoorwaarden Infrabel) . 

9 . De toegankelijkheid tot de sporen moet gegarandeerd blijven (zie ook randvoorwaarden Infrabel) .

10 . Het treinverkeer is een bron van stof- en geluidsoverlast .

11 . De Plantin en Moretuslei vormt een harde barrière, zorgt voor ver-
keersdrukte, geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit .

12 . De brug over de Plantin en Moretuslei is niet aantrekkelijk als toegangspoort tot de stad.

13 . De doorsteek aan het zwembad is erg smal, de toegang van het zwembad ligt ver-
scholen, de omgeving op het maaiveld is erg mineraal en wordt niet herkend 
als publiek domein (zie ook de randvoorwaardenkaart zwembadzone) . 

14 . Het recent aangelegde Luitenant Naeyaertplein wordt drukbezocht en legt ver-
binding naar de Engelselei . De goede verknoping vormt een uitdaging . 
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KANSEN
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1 . De aanzienlijke kennis vanuit de buurt kan geoogst worden .

2 . Het park kan twee wijken conflictvrij verbinden en een echt ontmoe-
tingspark worden voor twee sterk verschillende buurten. 

3 . Er is ruimte voor vergroening te midden de groenarme buurten . 

4 . De groene bermen bieden een kans voor kwaliteitsvolle ecologische ontwikkeling . 

5 . Er is mogelijkheid om te ontharden en ruimte voor waterinfiltratie. 

6 . Het hoogteverschil is uniek en een troef voor het park . De hogere ligging van het park 
biedt, zeker vanaf de brug, unieke vergezichten en brede perspectieven op de horizon. 

7 . De oriëntatie van het park maakt de bezonning (ook op winterse dagen) optimaal.

8 . Het erfgoed en de bijzondere, vaak verfijnde, spoorobjecten geven een 
sterke identiteit aan het park, daarnaast is ook de ruigheid kenmerkend 
voor deze plek, beide troeven die geaccentueerd kunnen worden .

9 . De watertorens vormen een prachtige baken en hebben een symboolfunctie in het park, 
ze zijn reeds zichtbaar vanaf de Transvaalstraat en Cogels Osylei. Ze horen bij het verfijnd 
geheel van o .a . mozaïeken, bijzonder metselwerk, blauwe hardsteen spuwers, hekwerk, 
bruggen en dergelijk, die de trotse getuigen zijn van het spoor binnen Antwerpen .

10 . De oude perronluifels vormen mooie accenten langs de Singel en de Plantin en Moretuslei 

11 . In de bestaande bebouwing is er ruimte voor nieuwe overdekte func-
ties zoals sport, spel en ontmoeting op schaal van de buurt.

12 . Een nieuw bebouwd programma of ontwikkelingen met minimale footprint zijn mo-
gelijk indien ze in functie van de levendigheid en de sociale veiligheid staan. 

13 . De dakvlakken van het zwembad kunnen geactiveerd worden en ook de 
blinde gevels van de sporthal kunnen geactiveerd worden. 

14 . Het dakvlak van het stationsgebouw kan eenvoudig vergroend worden. 

15 . De blinde gevel van de tramloods kan, als deze binnen de randvoor-
waarden van erfgoed opengewerkt wordt, activerend werken.

16 . Het park kan dienst doen als lokaal eindpunt van een bovenlokale re-
creatieve wandel- en fietsverbinding langs het spoor.

17 . Ter hoogte van de Plantin en Moretuslei kan een buurtpunt rond mobiliteit uitgebouwd worden.

18 . Het park kan een connectie maken met de centers en zo een mogelijke im-
puls vormen voor een vervolgfase van het Centers-project .

1
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Deze kaarten tonen de huidige gekende randvoorwaar-
den van Infrabel .

*Disclaimer bij alle kaarten: 
 y De eigendommen van Infrabel komen ge-

faseerd vrij voor ontwikkeling .
 y In dit schetsontwerp gaan we ervan uit 

dat de LCI loods op korte termijn geher-
localiseerd wordt . In overleg met Infra-
bel wordt dat nog verder onderzocht .

RANDVOORWAARDEN INFRABEL

N

*

Terreinen die vrijkomen in 2024 door 
verhuis Infrabel

vr i j  te  komen gronden

vr i j  te  komen gebouwen

LCI  loods  en buitenruimte

toekomst ig  hekwerk
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Geplande te verdwijnen randvoorwaarden 
(2023)

N

glasvezel

bovengrondse g lasvezel  kabel

bovenle id ingsmasten worden 
verplaatst  naar  Infrabel -zone
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Te bekijken randvoorwaarden op korte 
termijn

N

kabelgoot  * onzeker  naar  l igg ing

kabelgoot  opgemeten

voetpadkasten * die mogel i jk  verplaatst 

kunnen worden

kabels  in  kabelgoot  z ie  volgende 
kaart

*
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Te behouden randvoorwaarden op korte 
termijn, op lange termijn te herbekijken

N

niet  verplaatsbare kasten 

putdeksels

bovenle id ing

le id ing s ignal isat ie 

te lecom/telefonie

hoogspannings le id ing

rangeerspoor

act ieve sporen
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EEN AUTHENTIEK 
SPOORPARK MET 
STERKE IDENTITEIT

TWEE BUURTEN REI-
KEN MEKAAR EEN 
GROENE HAND

AMBITIES

Een groen buurtpark tussen Zurenborg en Borgerhout 
verenigt de noden van beide buurten .

We constateren twee erg diverse buurten op vele vlak-
ken (zowel qua bewoners, straten en gebouwen) . De 
link tussen beiden is vandaag al sterk, we zien dat bewo-
ners op bezoek gaan bij familie en vrienden, winkelen, 
sporten, ontspannen,  . . . Met het Spoorpark versterken 
we die link voor alle leeftijden. Dit zetten in op (bijko-
mend) buurtgroen in een groenarme buurt . We creëren 
geen nieuw park voor de hele stad zoals Spoor Noord 
maar voor de omliggende wijken . Het park biedt haar 
buurtbewoners de kans om even te ontsnappen aan de 
stedelijke drukte .

De kasseihelling brengt je langs de mozaëikbogen boven 
(dat voel je aan je kuiten) . Dan toont ‘de buik’ van het 
park zich als een totaal andere wereld, het park ver-
nauwt zich opnieuw langsheen de luifels om een breed 
perspectief te bieden op de Plantin en Moretuslei, daar-
na zet het de afdaling naar het Luitenant Naeyaertplein 
in . Een bijzondere ervaring tussen twee buurten . 
Het spooremplacement, de kasseien, de tramloods, 
de oude treinrails, de verfijnde luifels, de bijzondere 
hekwerken, de mozaïeken . . . alles aan dit park ademt 
een sterke eigenheid uit . Die eigenheid bestaat uit een 
contrast tussen ruig en fijn, dit unieke contrast en deze 
bijzondere ervaring willen we koesteren, bewaren, her-
gebruiken en accentueren . We beperken de toevoeging 
van nieuwe materialen en objecten door maximale 
herbruik .

Het authentieke Spoorpark is een plek voor expeditie 
en avontuur met zicht op de horizon en de passerende 
treinen .

Weinig parken in Antwerpen kennen een zichtbaar 
hoogteverschil . Het biedt een bijzonder zicht op de hori-
zon van de stad . Tegelijk zijn de watertorens en de per-
ronluifels herkenbare bakens voor de ruime omgeving . 
Deze dialoog is er niet alleen tussen stad en park, maar 
het levert ook een geanimeerde ruimtelijke scenografie 
van zien en gezien worden . De verhoogde ligging biedt 
een nieuw zicht op de stad . Het hoogteverschil legt ook 
nieuwe verbindingen en zichten op de dakvlakken in de 
omgeving (zoals het zwembad en het station). Er ont-
staat tegelijkertijd een opportuniteit om ook de beide 
zijden van de Plantin en Moretuslei aan te pakken en in 
te richten als groene foyer naar het park .

EEN WANDEL- EN 
FIETSPAD OP BUURT-
NIVEAU

HORIZONPARK

Een ongelijkvloerse kruising over de fysieke barrière 
van de Plantin en Moretuslei, maakt het mogelijk een 
integraal toegankelijke verbinding tussen Zurenborg en 
Borgerhout te realiseren . Het pad is de drager, de rug-
gengraat van het park, de verbinder van functies, plek-
ken, sferen,  . . . Het verbindt ook de Draakplaats met de 
centers . Het is dus vooral een pad op buurtniveau en 
heeft daarnaast de mogelijkheid een schakel te vormen 
als zachte verbinding binnen een alternatief parcours 
doorheen de stad, van Zurenborg via Borgerhout naar 
Spoor Noord en de Scheldekaaien .
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THEMA’S ZIJN VERWEVEN MET ELKAAR

CONCEPTEN

Vier thema’s zorgen voor de ruimtelijke continuïteit en 
fysieke samenhang van het park . Ze houden rekening 
met de noden van Zurenborg en Borgerhout . De vier 
thema’s zijn verweven met elkaar en versterken elkaar 
zo . Veiligheid en hekwerk is als onderdeel van het park 
een extra thema . 

groen en water

wandel-  en f iets  pad

rust ige  act iv i te i ten

erfgoed en authent ic i te i t
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 y A . Toegang aan de Draakplaats
 y B. Toegang aan de Plantin en Moretus-

lei, kant Station Antwerpen-Oost
 y C. Toegang aan de Plantin en Moretus-

lei, kant zwembad en sporthal
 y D . Toegang aan het Luitenant Naeyaertplein

Het pad vormt de ruggengraat van het park tussen Bor-
gerhout en Zurenborg . Het pad is sterk verweven met 
de drie andere thema’s . Het hoofdpad is qua breedte en 
materialisatie comfortabel, herkenbaar en continu. Het 
pad is een link tussen de wijken en is tegelijkertijd een 
volwaardige verblijfsruimte . 

EEN PAD ALS RUIM-
TELIJKE DRAGER VAN 
HET PARK 

VIER TOEGANGEN 
VERKNOPEN DE STAD 
MET HET PARK 

CONCEPTEN

NN N

De hoogteverschillen in het Spoorpark zorgen voor ver-
schillende ecologische omstandigheden. Deze variatie 
vormt de basis voor een gelaagde vergroeningsstrategie 
waarbij de beplanting wordt aangepast aan de lokale 
omstandigheden . We willen de biodiversiteit verhogen 
om zo een klimaatbestendig park te realiseren . Door 
middel van gecontroleerde natuurontwikkeling zorgen 
we voor een beheersbaar park . 
 y Droog milieu op hoogte
 y Lagere infiltratie-zones

PARK OP TWEE NI-
VEAUS

Het bebouwd programma staat helemaal ten dienste 
van de sociale veiligheid en de levendigheid van het 
park . Daarom zoeken we naar een breed en buurtge-
richt programma overdag en ’s avonds .
 y Tramloods
 y Brosselloods
 y Stationsgebouw
 y Zwembad en sporthal

LEVENDIGE GEBOU-
WEN ZORGEN VOOR 
DYNAMIEK IN HET 
PARK

N
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VIER TOEGANGEN EN VIJF DEELZONES

OPBOUW VAN HET PARK

B

C

D

1. VAN DRAAKPLAATS TOT WATERTORENS

zichtbare inkom, rustige aangename verbinding 

tussen Draakplaats en watertorens als aanloop 

naar het park, kort verblijf en passage. met 

vergroening, bloemen, geuren en kleuren, zon op 

je gezicht of lekker in de schaduw

Sfeer en functie deelzones

2. BUIK VAN HET PARK

rust en genieten, beleefbaar en toegankelijk groen

activiteit en langer verblijf, ontmoeten, zonnen; 

breedte voelbaar maken

3a BRUG PLANTIN MORTUSLEI

uitzicht bieden op horizon en oriëntatiepunt

3b KOP PLANTIN MORTUSLEI

groen uithangbord en toegang tot park zichtbaar 

maken Spoorpark veilig verbinden op hoogte

4. SPORTHAL TOT Luitenant Naeyaert PLEIN 

verbinden doorheen het groen op de flank en 

langsheen zwembad en sporthal, connectie tussen 

sporthal en park, aangename doorgangsruimte op 

twee niveaus

1

2

3a

3b

4

A AAN DE DRAAPLAATS

plek van activiteit en sociale 

controle, aankondigingspunt 

van het spoorpark, levendig 

programma zonder storend te zijn 

voor de omgeving

B AAN DE PLANTIN EN MORETUSLEI (zijde station Antwerpen-

Oost)

spoorpark voelbaar maken, stationsidentiteit behouden, toegang 

bieden tot hoger gelegen parkzone, activatie mogelijkheden 

verder te onderzoeken

C AAN DE PLANTIN EN MORETUSLEI (zijde sporthal en zwembad)

spoorpark voelbaar maken, sportfunctie zichtbaar maken, 

passage beneden en boven verbinden.

D AAN HET LUITENANT NAEYAERTPLEIN

connecteren en levendig punt voor sociale controle, link met 

centers maken

Sfeer en functie toegangen

Het park flankeert Borgerhout en Zurenborg en garan-
deert de ruimtelijke continuïteit tussen deze wijken.

Thema’s, toegangen en deelzones zorgen voor een ster-
ke parkdynamiek . Vijf deelzones onderscheiden zich qua 
sfeer en aanbod van elkaar . Vier toegangen garanderen 
een vlotte bereikbaarheid van en naar het park. Ze ver-
knopen het park met de stad, maken het park zichtbaar 
vanaf het maaiveld en zorgen voor sociale controle en 
veiligheid .

Deelzones
 y 1 . Van de Draakplaats tot de watertorens
 y 2 . De buik van het park van de wa-

tertorens tot de brug
 y 3a. De brug over de Plantin en Moretuslei
 y 3b. De kop van de Plantin en Moretuslei
 y 4 . Vanaf het zwembad en de sport-

hal tot Luitendant Naeyaertplein
 y Toegangen
 y A . Aan de Draakplaats
 y B. Aan de Plantin en Moretuslei (kant 

Station Antwerpen-Oost)
 y C. Aan de Plantin en Moretus-

lei (kant zwembad en sporthal)
 y D . Aan het Luitenant Naeyaertplein

N

A



schetsontwerpspoorpark

34 35 

Verweven thema’s
 y Veilig en conflictvrij pad
 y Groen en water
 y Rustige activiteiten
 y Erfgoed en authenticiteit
 y Veiligheid rond spoor en infrastructuur

UITWERKING PER THEMA
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Veilig en conflictvrij pad
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hoogteverschil vanaf toegang

hoogteverschil bij toegang

Conflictvrije verbinding tussen 
Borgerhout en Zurenborg over 
Plantin Moretuslei

Toegankelijkheid 
voor hulpdiensten en 
toegankelijkheid sporen en 
spoordomein Infrabel

Toegankelijkheid privaat 
perceel watertorens

Randvoorwaarden

bereikbaarheid 
zwembad en 
sporthal

hoogteverschil bij toegang

hoogteverschil bij 
toegang

N

 y De verbinding tussen Borgerhout en Zurenborg 
over de Plantin en Moretuslei moet conflictvrij zijn.

 y Er is een groot hoogteverschil aan de toegangen . 
 y Het park moet toegankelijk zijn voor hulp-

diensten en Infrabel (om bijvoorbeeld aan 
de spoorinfrastructuur te werken) .

 y De integrale toegankelijkheid moet op en-
kele plaatsen gegarandeerd worden . 
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Ambities

Maximaal ontharden en minimaal verharden Maximaal en integraal toegankelijk Spoorpark Het pad is een lokale verbinding en rustige 
fietsers zijn er te gast

Maximaal hergebruiken aanwezige materialen
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Uit de buurtbevraging komt de nood aan een toegankelijke, veilige en rustige verbin-
ding naar voren. Ook buffer, rustplekken en verlichting worden gevraagd. 

Buurtbevraging

WANDEL- EN FIETSPAD APART HOUDEN. VERVELEND 
VOOR IEDEREEN ALS DAT DOOREEN LOOPT.

vrouw, 41 jaar, 2140

DENKEN JULLIE ER OOK AAN OM TE ZORGEN DAT DE 
FIETSERS OOK KUNNEN UITRUSTEN OP EEN BANKJE?

vrouw, 10 jaar, 2018

HET LIJKT ME EEN GOED IDEE DE 
WEG NIET TE BETONNEREN, MAAR 

TE KIEZEN VOOR EEN GRINDPAD, 
GRASPAD, KASSEIWEG OF FINSE 

PISTE.

man, 24 jaar, 2140

GEEN FIETSENSTALLING PLAATSEN / TOELATEN MAAR GESTALDE 
FIETSEN “BENEDEN” HOUDEN ...

man, 59 jaar, 2600

VOLDOENDE VERLICHTING OP HET PAD IS 
NOODZAKELIJK. ALS IK DOOR PARK SPOOR NOORD 

FIETS, VIND IK DIT VAAK DONKER.

vrouw, 28 jaar, 2140

VOORAL HET WEREN VAN SNELLE 
FIETSERS EN STEPS IS BELANGRIJK.

man, 75 jaar, 2140

DE BUFFER TUSSEN SPOORWEG EN FIETS/WANDELWEG 
IS VAN GROOT BELANG OP VLAK VAN GELUIDSBUFFER 

EN VEILIGHEIDSGEVOEL.

man, 30 jaar, 2018

HET LIJKT ME EEN GOED IDEE DE WEG NIET TE BETONNEREN, MAAR TE 
KIEZEN VOOR EEN GRINDPAD, GRASPAD, KASSEIWEG OF FINSE PISTE.

man, 24 jaar, 2140
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clusief horizontale rustvlakken .
 y De toegang van de zwembadzone (in het voor-

keurstracé) als een helling te voorzien . Voorlo-
pig is er niet voldoende ruimte voor de aanleg 
van een integraal toegankelijke helling (geen 
horizontale vlakken) . We bekijken dit nog in de-
tail als de randvoorwaarden scherper zijn .

 y Om ruimte te besparen aan Station Antwerpen-
Oost en aan het zwembad, kan het zijn dat we op 
die plaatsen steilere hellingen voorzien (waarbij 
de fiets aan de hand genomen moet worden).

Keuze en motivatie

 y Uit analyse op schaal van de stad blijkt geen 
nood aan een functionele (fiets)verbin-
ding . We werken aan een lokaal wandelpad 
en rustig fietspad op maat van de buurt. 

 y Voor het hoofdpad hanteren we een uni-
forme breedte, tenzij er meer ruimte nood-
zakelijk is (bijv. bij concentratie van acti-
viteiten zoals rond de Brosselloods) .

 y We kiezen een sober en uniform materiaalgebruik 
voor een eenvoudig beheer en onderhoud en om 
het brute karakter van de plek zoveel mogelijk te 
bewaren . We hergebruiken de kasseien, maken het 
hoofdpad in beton en kiezen voor een half verhard 
pad in kalksteen met gemaaide randen . Voor de 
trappen stellen we hout of beton voor, voor de vlon-
derpaden denken we voorlopig aan metalen roosters . 

 y Omdat de integrale toegankelijkheid van het 
park langs iedere toegang niet evident is (de 
extra stijgruimte gaat ten koste van groen 
en ontharding) kiezen we ervoor om:

 y De toegang aan de Draakplaats integraal toegan-
kelijk te maken (weliswaar zonder horizontale 
vlakken en op basis van de bestaande helling) .

 y De toegang aan Station Antwerpen-
Oost integraal toegankelijk te maken, in-

hoofdpad

stru inpad

hal fverharding

v londer

trap

kassei

mater ia l i sat ie  volgens  draaiboek 
openbaar  domein en straatmeubi-
lar is  van Antwerpen

snede helling draakplaats snede in de buik van het park snede helling richting L. Naeyaertplein

N
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 y Het pad van 3,5 meter breed maken we in be-
ton, een comfortabel en onderhoudsvriendelijk 
materiaal . Enkel ter hoogte van zone 1 wordt 
een ander materiaal dan beton overwogen 
omwille van de erfgoedwaarde (zie verder) .

 y We maken bochten/knikken in het 
pad om fietsers af te remmen. 

 y Door een minimale verbreding van het pad 
garanderen we de veiligheid rond de Brossel-
loods . Omwille van de sociale veiligheid werken 
we de Brosselloods ook gedeeltelijk open . 

 y We verbreden en ontdubbelen het pad ter hoogte 
van de perronluifels . Dit garandeert de wande-
laars een hemelsbreed zicht op de horizon .

Hoofdpad

hoofdpad

N

Park am Gleisdreieck, Berlijn(D), Atelier LOIDLZollverein park, Essen(D), planergruppe oberhausenMonsted Kalkgruber, Viborg(DE), Schonherr Landscapechitects, 
©Carsten Ingemann
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Struinpaden

 y We voorzien half verharde paden in kalksteen met 
gemaaide randen door de bredere parkzone . 

 y Op plekken waar spontane paden ontstaan zal de 
groendienst deze bestendigen . Omgekeerd zullen 
ondermaats gebruikte paden spontaan dichtgroeien . 

 y Tussen bestaande spoorrails komen informele 
paden die met kalksteen worden ingestrooid .

 y Tussen de perrons komt een verdiepte bloe-
menrijke zone met een half verhard pad .

stru inpaden

N

Park am Gleisdreieck, Berlijn(D), Atelier LOIDLStruinpad, BrusselMonsted Kalkgruber, Viborg(DE), Schonherr Landscapechitects, 
©Carsten Ingemann
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Vlonder

 y Om de bestaande bomen maximaal te behouden, 
voorzien we zwevende vlonders op de helling 
van Station Antwerpen-Oost. Verder onderzoek 
(stabiliteit van de helling, samenstelling van de 
lagen…) zal de uiteindelijke configuratie bepalen. 

 y Ook tussen de perrons plaatsen we enkele 
vlonders als brugjes over de spoorbedding . 

v londers

NN

Return of the Hill, Chongqing(CH), Atelier ScaleMOMA Museum Waterfront, Shangai(CH), Yiyu designSchoneberg Sudgelande Park, Berlijn(D), Group Odious
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Trap 

 y Trappen creëren extra toegangen voor de wan-
delaars en zorgen voor extra sociale veiligheid . 

 y Trappen kunnen subtiel in beton of in hout 
worden uitgevoerd . De materiaalkeuze 
wordt in de volgende fase gemaakt .

 y De bestaande perrontrap willen we graag 
inzetten als secundaire toegang. 

trappen

NN

Park am Gleisdreieck, Berlijn(D), Atelier LOIDLRemiseparken, Kopenhagen(DE), BOGL landscape architects, ©COAST 
STUDIO

onbekend
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hoofdpadhoofdpadhoofdpad

struinpad

struinpad
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Erfgoed en authenticiteit
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Randvoorwaarden

Tramloods
Hoge erfgoedw .  
 -Volumetrie
 - Voorgevel
Positieve erfgoedw.
 - Dakstructuur
 - Ruimte-indeling
 - Binnenvolumes
 - Tramsporen/bovenleiding
 - Voordeur
 - Achtergevel

Brosselloods
Positieve erfgoedw.
 - Exterieur
Neutrale elementen
  - Interieur

Perrontunnel
Positieve erf-
goedw .

Station Antwerpen-Oost
Positieve erfgoedw.
 - Exterieur
Negatieve elementen
 - Interieur

Magazijn 
Neutraal element 
Negatieve elementen

Tramspoor
Neutrale elementen

Beschermd stadsgezicht

Rangeerspoor met diverse 
spoorgerelateerde objecten 
voor spooroperator: sporen, 
staanders, hefbrug, trein-
stopper,  . . . 
Positieve ergfgoedw.

Karakter van kasseivlakte met 
sporen tussen gesloten gevel 
tramloods en spoorbogen/centers/
balustrade: Hoge erfgoedw .

Bestaande liftkoker
Neutrale elementen

Watertorens
Hoge erfgoedw .
 - Volumetrie
 - Buitenschil

visuele verbinding 
naar watertorens

Bron:  interpretat ie  studie  Archivar ia

Perronsluifels drie-eenheid en stationsobjecten voor 
reizigers: luifels, klok, perrons,  . .
Positieve erfgoedw.

Kopmuur:
Postieve
erfgoedw .

hoge erfgoedwaarde

visuele aanwezigheid van perrons en 
watertorens

positieve erfgoedwaarde

neutrale elementen

visueel positieve erfgoedwaarde

negatieve elementen

beschermd stadsgezicht

N

Deze kaart toont de randvoorwaarden die in het cul-
tuurhistorisch onderzoek van Archivaria bepaald wor-
den . 

Brug Plantin Moretus:
Negatieve erfgoedw.

Brug L 
Naeyaert-
plein zijde 
singel: 
Negatieve 
erfgoedw .
Zijde plein: 
Positieve 
erfgoedw .
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Ambities

Erfgoedelementen inzetten als identiteitsdragers Maximaal hergebruik gebouwen en materialen
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Het ontwerpteam onthoudt uit de bevraging dat de 
buurt erg veel belang hecht aan het erfgoed en de con-
solidatie ervan. Verder zou het erfgoed opgeladen kun-
nen worden met natuur, spel, kunst en sport .

Buurtbevraging

MIJ LIJKT HET EEN GOED IDEE 
DE SPOREN TE HOUDEN, MAAR 

MISSCHIEN KUNNEN DE STENEN 
WEGGEHAALD WORDEN EN RUIMTE 

MAKEN VOOR EEN FINSE PISTE 
TUSSEN DE SPOREN?

man, 24 jaar, 2018

EEN “KUNSTWANDELING” MET GRAFFITI, FOTO’S, SCHILDERIJEN GELINKT 
AAN HET VERLEDEN/HEDEN/TOEKOMST VAN DEZE PLEK.

vrouw, 63 jaar, 2140

IK VIND HET EEN GOED IDEE DE SPOREN EN DE LOODSEN TE BEWAREN. DAT 
GELDT OVERIGENS VOOR ALLE ELEMENTEN DIE HET GEHEUGEN VAN DEZE 

PLEK VORMEN.

man, 78 jaar, 2600

VEEL MOGELIJKHEDEN VOOR ‘URBAN’ HOBBIES ZOALS GRAFFITI SPUITEN, 
SKATEBOARDEN, PARCOUR.. DIE GEASSOCIEERD WORDEN MET DEZE 

INFRASTRUCTUUR.

vrouw, 28 jaar, 2000

HET ERFGOED MOET ABSOLUUT 
BEHOUDEN BLIJVEN EN KAN 
EVENTUEEL OOK DEELS EEN 

DIDACTISCHE INVULLING KRIJGEN.

man, 64 jaar, 2600

EEN COMBINATIE VAN DE OUDE ELEMENTEN MET GROEN, LIJKEN MIJ 
EEN TOPIDEE. HET ZOU MOOI ZIJN ALS JE OVER DE OUDE SPOORLIJN KAN 

WANDELEN IN EEN GROENE OMGEVING.

vrouw, 41 jaar, 2018

HET LIJKT MIJ LEUK OM ER EEN 
SOORT VAN RUIGE SPEELPLEK VAN 
TE MAKEN WAAR KINDEREN OP DE 

SPOREN KUNNEN SPELEN.

vrouw, 36 jaar, 2018
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Groen en water

spontane begroeiing in 
minder toegankelijke zones
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lineair groenbestand

lineair groenbestand

lineair groenbestand

Acacia(Robinia pseudoacacia): een viertal 
mooi gevormde bomen met reeds enige 
ouderdom die mooi evenwichtig kunnen 
uitgroeien .

Zomereik (Quercus robur): atypische scheve 
groei door concurrentie met een gewone 
esdoorn (Acer pseudoplatanus) ernaast, 
echter reeds een stevig formaat dat naar de 
toekomst toe nog betekenis kan hebben

toekomstboom: tulpenboom 
(Liriodendron Tulipifera)

solitaire bomen in de 
middenberm

Beuk (Fagus sylvatica):  
haagrelict dat uitgegroeid 
is als boom op de 
scheiding publiek/privaat . 
Een aangepast beheer 
is noodzakelijk naar de 
toekomst toe . 

Notenboom (Juglans regia): markante 
vorm die zich quasi als een geheel met de 
watertorens heeft kunnen ontwikkelen.  

Bestaande toestand

lineair groenbestand

 Populier (Populus cinerea): Een kleine groep populieren 
die eerder kortlevend zijn maar reeds een 15-20 m hoogte 
bereikt hebben en op deze plaats omwille van hun grootte 
beeldwaarde bezitten. 

toekomstbomen: 
lindes (Tilia Cordata)

N

grijswaterleiding in onderzoek

lineair groenbestand

solitair of groep solitairen

* disclaimer: kaart bevat enkele interessante groe-
nelementen, legende geeft geen waardeoordeel 
weer
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Randvoorwaarden

groenbuffer ten behoeve van privacy met 
buren behouden

volle grond ruimte voor 
wortels en waterinfiltratie

droge schrale condities op hoogte

toekomstboom

bestaand kwalitatief groen zo 
veel als mogelijk behouden

 y Groenbuffer voor de privacy van de buren behouden.
 y Schaars kwalitatief groen zo veel als mogelijk 

behouden (solitair, groepen en lineair groen) .
 y Droge, schrale condities op hoogte.
 y In de lager gelegen volle grond ruimte voor-

zien voor wortels en waterinfiltratie.
 y Grijswaterleiding in onderzoek .
 y Regelgeving Infrabel met betrekking tot 

vegetatie t.o.v. werkzame sporen.

Regelgeving Infrabel met betrekking tot vegetatie

Volgens de wet moet de plantengroei minimum 1,5 
meter korter zijn dan de afstand tussen de voet van de 
boom en de dichtstbijzijnde spoorstaaf . Voor planten-
groei achter muren langsheen sporen geldt als maxi-
male hoogte de hoogte van de muur. Mits toelating van 
Infrabel mag daarvan afgeweken worden . Infrabel kan 
alle niet-kruidachtige plantengroei op een afstand van 
minder dan acht meter van de spoorstaven verbieden 
indien deze de veiligheid van het treinverkeer in gevaar 
kan brengen .

volle grond ruimte voor 
wortels en waterinfiltratie

toekomstboom

N

grijswaterleiding in onderzoek

verhoogde ligging

talud
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Ontharden met ruimte voor water

Ambities

Maximaal effectief vergroenen (schaduw creëren 
en maximaal bomen inzetten)

Ecologische verrijking (door stratificatie en 
connectie)

Maximaal inspelen op omgevingscondities (hoog: 
droog en zonnig, laag: schaduwrijk en vochtiger)

Planten bestand tegen klimaatuitersten, 
wintergroene soorten en luchtzuiverend

Planten met oog op minimaal beheer

Natuurinclusief omgaan met gebouwen

Correcte hemelwaterbalans 

100 %
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Het ontwerpteam onthoudt uit de bevraging dat een 
sterke vergroening een belangrijke wens is voor de 
buurtbewoners . Zowel de Zurenborgwijk als Borgerhout 
zijn verstoken van groen . De thema’s ecologie, bomen, 
schaduw en de negatieve aspecten van verwildering zijn 
bijzondere aandachtspunten .

Buurtbevraging

UITSTEKEND IDEE, VOORZIE OOK 
VOLDOENDE GROTE BOMEN MET 

EEN WEELDERIG BLADERDAK 
OM DE HITTE IN DE ZOMER TE 

ONTLOPEN.

man, 71 jaar, 2140

EEN TE WILD OGEND TERREIN 
NODIGT IN ANTWERPEN BLIJKBAAR 

VAAK UIT TOT SLUIKSTORTEN. 
GRAAG DUS NIET TE VERWILDERD.

gender x, 40 jaar, 2018

GROEN GROEN GROEN - BOMEN 
BOMEN EN NOG EENS BOMEN 

GRAAG.

vrouw, 47 jaar, 2600

WIJ KIJKEN ER NAAR UIT OM MEER 
GROEN EN SPEELPLEK TE HEBBEN 

IN ONZE BUURT!

vrouw, 29 jaar, 2018

ZET VOORAL IN OP GROEN, DAAR 
HEEFT IEDEREEN BAAT BIJ. HOE 

MINDER BETON EN KASSEIEN, HOE 
BETER.

56 jaar, 2018

IK BEN HELEMAAL VOOR WILD 
GROEN, WANT DIT VERHOOGT DE 

BIODIVERSITEIT.

vrouw, 24 jaar, 2600

VEEL GROEN IS IN DEZE BUURT 
ECHT WEL NODIG, ALLES IS BETON. 

DIE TOFFE WILDERNIS MAG KOMEN!

vrouw, 48 jaar, 2140

VEEL ECOLOGISCH GROEN DAT 
KLIMAATROBUUST IS, BEHOUD 

BESTAANDE BOMEN IN DE 
SPOORWEGBERM

man, 46 jaar, 2060

GRAAG SCHADUWRIJKE ZONES 
CREËREN: ZITPLAATSEN ONDER 

OVERDEKTE PLATANEN? 
OF DE HUIDIGE PERRON-

INFRASTRUCTUUR OPNEMEN IN 
GROENE ZONES??

vrouw, 47 jaar, 2018

DE BALANS TUSSEN GROEN EN 
ANDERE FUNCTIES IS EEN HEEL 

BELANGRIJK PUNT IN EEN BUURT 
DIE SNAKT NAAR GROEN.

man, 2018

DE BALANS TUSSEN GROEN EN 
ANDERE FUNCTIES IS EEN HEEL 

BELANGRIJK PUNT IN EEN BUURT 
DIE SNAKT NAAR GROEN.

man, 2018
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 y We zetten (vooral in de randen) in op eco-
logisch groen als buffer met de sporen 
en de aangelanden (private tuinen) . 

 y We voorzien zones met toegankelijk groen als 
rustplek en als koelteplekken (om de 150m) .  

Keuze en motivatie

Hoofddoel: de verschillende niveaus horizontaal 
verbinden 

Een verkoelende schakelruimte op maaiveld

De schakelruimte bevindt zich op maaiveld in de ste-
delijke omgeving en wordt gebruikt voor ontharding 
en waterinfiltratie (=wijkspons). Hier zijn bomen in 
vollegrond mogelijk . Schaduwrijke plekken zorgen voor 
verkoeling . 

Een ecologische parkverbinder tussen maaiveld en 
het park op hoogte

De parkverbinder verbindt het park op hoogte met de 
stedelijke schakelruimte en de aanpalende tuinen met 
het Spoorpark . Deze bevat een lineaire groenstructuur 
die zich spontaan heeft ontwikkeld, zonder noemens-
waardige solitairen. In de parkverbinder zetten we in 
op minimale betreding, om zo de ecologische waarde 
zoveel mogelijk intact te houden. We passen stratificatie 
maximaal toe (beplanting in lagen), om zoveel mogelijk 
biodiversiteit te realiseren en om verbinding tussen 
hoog en laag te maximaliseren . Om dit te bereiken zal 
ook de lichttoetreding grondiger bekeken worden. Niet 
alleen om deze zone meer variatie en dus ook biodiver-
ser te maken maar ook om achterliggende zones vol-
doende licht te geven .   

Een klimaatbestendig park op hoogte

In het Spoorpark op hoogte kiezen we voor volgende 
elementen:
 y We hanteren het intensief daktuinprincipe met een 

maximaal grondpakket (teelaarde) . (bodemonder-
zoek moet meer uitsluitsel geven over deze optie)

 y We realiseren op het niveau van het spoor 
geen blijvend water (poelen), we zetten wel 
in op waterinfiltratie. (bodemonderzoek moet 
meer uitsluitsel geven over deze optie) 

1

2

3

1 2 3
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Drie milieus voor meer ecologische uitwisseling.

ecologische verbindingszone

ecologische z icht  groen met  geu-
ren en k leuren

ecologische zone buiten spoor-
parkzone

hoge grassen

lage grassen

N
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hoog gras

Hoge grassen

 y extensief gemaaide zone (twee maal per jaar);
 y berm- of kruidenmengsel .

droogte resistente vegetatie

N

Bloemenrijk grasland, Rieteiland-Oost-Buro-Lubbers Extensief gemaaide zone, Rieteiland-Oost-Buro-Lubbers Extensief gemaaide zone
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ecologische zone

Ecologie – diversiteit 

geur, kleur en wildpluk zone

geur kleur en wildplukzone

 y verbinding in de lengte;
 y geur, kleurrijke beplanting en gevelgroen 

tegen de muur van de tramloods;
 y groentaluds ( met gedifferentieerd 

en gefaseerd hakhoutbeheer);
 y extensieve droogte vegetatie met heesters 

(soorten ter verhindering van spoorbetre-
ding) en deels verwilderde vaste planten .

extensieve bloemenrijke 
droogtevegetatie met heesters 
(oa defensieve soorten in 
samenhang met hekwerk)

talud: gefaseerd hakhoutbeheer, 
met evenwicht tussen  privacy en 
ecologische benadering

extensieve bloemenrijke 
droogtevegetatie met verwilderde 
vaste planten

gedifferentieerd 
hakhoutbeheer, meer licht, 
lucht en variatie creëren

1

1

N

Ecologie en diversiteit, Novo_Nordisk Nature Park-SLA Architects Ecologisch waardevolle zone, Novo_Nordisk Nature Park-SLA Architects Droogte vegetatie met verwilderde vaste planten, Le jardin du Tiers, 
Saint Nazaire, Gilles Clement 
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laag  gras

 y speelgazon met rijk bloemenmeng-
sel (intensiever maaibeheer) .

Lage grassen

Betreedbaar gazon met laag bloeiende 
planten (om de 3weken maaien) 
bloemenmengsel (nectar onder het maaimes 
Kruydhoek)

N

Overgang boemenrijk en betreedbaar gazon, Rivierenhof Antwerpen Rloemenrijk gazon, Rieteiland-Oost-Buro-Lubbers Rloemenrijk gazon
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Met snelgroeiende en tragere soorten (systeemdragers 
en ondersteuners) kunnen we alvast gaten snel vullen 
en tegelijk werken aan een klimaat adaptieve mix. 

Lichte houtsoorten en schaduwsoorten gaan we geraf-
fineerd invoegen op plaatsen waar schaduw gewenst 
is. Het streefdoel is uit te komen bij een beplanting met 
ca . 40% schaduw-, 40% zon- en 20% overgangszones 
(aanbevelingen uit ‘De negen ontwerprichtlijnen van 
dr . Wiebke Klemm’) waar maximaal rekening gehouden 
wordt met de ondergrond . 

Ter hoogte van het spoorhekwerk voorzien we eerst la-
gere heesters, dan hogere heesters, vervolgens bomen 
derde, tweede en tenslotte ook voldoende bomen van 
eerste grootte.

We gebruiken de bestaande lineaire groenstructuur 
met esdoorn (Acer platanus) en acacia (Robinia) . Op 
lange termijn denken we aan omvormingsbeheer met 
gefaseerd hakhout en rooibeheer, met als doel meer 
variatie creëren. Door in een meerjarenplan selectief te 
rooien en te beplanten kunnen we interessante soorten 
toevoegen . 

We kiezen bomen uit de drie categorieën (voor stratifi-
catie). Bomen van 3e grootte zetten we op plaatsen met 
minder doorwortelbare bodem . Bomen die bodemvaag 
zijn, planten we op beperkte pakketten. We voorzien 
een gezonde mix van inheemse en klimaat adaptieve 
soorten die rekening houden met de seizoensbeleving, 
bloeiwaarde, bijen… We houden uiteraard ook rekening 
met ondergronds doorwortelbaar volume en met pri-
vacy van de nabijgelegen tuinen .

Klimaatadaptieve struiken, heesters en hoogstammige parkbomen

bomen

toekomstbomen

Hoogstamminge bomenvariatie

N
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Rustige activiteiten

bestaande infrastructuur activeren
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Randvoorwaarden

nood aan (natuurlijke) 
spelaanleidingen

geluid en fijn stof

geluid en fijn stof

randvoorwaarde 
tov buren: 
privacy, geluid,  . . .

randvoorwaarde 
tov buren: 
privacy, geluid,  . . .

potentiële ruimte 
voor activering

potentiële ruimte 
voor activering

stillere ruimte: 
mogelijkheid voor 
speelplek kleinere 
kinderen

potentiële ruimte 
voor activering

nood aan sportelementen

sociale veiligheid creëren

geluid en fijn stof van spooractiviteit

potentiële ruimte 
voor activering

potentiële 
ruimte voor 
activering

 y Het ontwerp moet rekening houden met de 
heersende condities zoals bezonning, ge-
luidsoverlast door treinverkeer…

 y Het geluid en de luchtkwaliteit langs de Plan-
tin en Moretuslei maakt de omgeving niet 
geschikt voor gevoelige functies (kinderdag-
verblijven, scholen, woonzorgcentra) .

 y Het ontwerp moet de sociale veiligheid bevorderen .
 y Het ontwerp moet rekening houden met 

omwonenden om overlast en inbraak te 
vermijden en door zoveel mogelijk reke-
ning te houden met privacy in de tuinen .

 y De gewestplanbestemming is bepalend voor 
het programma voor de bebouwing: het be-
treft een zone voor gemeenschapsvoorzie-
ningen en openbare nutsvoorzieningen .

sociale veiligheid creëren

geluid en fijn stof van spooractiviteit

condities open ruimte 
bezonning

N

woongebied

groengebied

gebied voor  gemeenschappel i jke 
voorz ieningen of  nutsvoorz ienin-
gen
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Werken met natuurlijke materialen Bescheiden activering: wandelen, joggen, 
ontmoeten, lezen, liggen, genieten… 

Ambities

Rustige verblijfruimten

Multifunctioneel gebruik faciliteren

Informele spel- en sportaanleiding
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Vooral thema’s als rust en groen, een goede mix voor 
jong en oud, een parkprogramma van ‘s morgens tot 
’s avonds… komen aan bod . Er worden ook sport- en 
speelelementen gevraagd en dan liefst met vanzelf-
sprekende spel- en sportprikkels in plaats van schreeu-
werige toestellen op een valveilige ondergrond . Er is 
grote vraag naar het multifunctioneel aanbod in de 
parkruimte en de gebouwen . Tegelijk is er de wens om 
bebouwing te beperken en enkel in te zetten voor soci-
ale veiligheid en levendigheid aan toegangen en in de 

‘parkbuik’ . 

Het definitief parkprogramma zullen we in een latere 
fase met de buurtbewoners verdiepen .

Buurtbevraging

ER IS MEER DAN GENOEG HORECA 
IN ZURENBORG. IK HOOP DAT DIT 

PARK EEN STUKJE STAD WORDT, 
WAAR JE JE EVEN NIET IN DE STAD 

VOELT.

man, 31 jaar, 2140

SOCIALE ACTIVITEITEN 
VERGROTEN DE KANS OP OVERLAST 

EN GROEPVORMING DIE HET PARK 
‘CLAIMEN’.

man, 49 jaar, 2018

HANDELSZAKEN KUNNEN EN 
BESTAAN ELDERS IN DE BUURT OOK 

EN ZAL VOOR OVERLAST EN AFVAL 
ZORGEN.

man, 44 jaar, 2600

NAAST SPORT EN CULTUUR IS 
HORECA EEN BELANGRIJKE 

TREKKER OM LEVENDIGHEID TE 
KRIJGEN IN HET PARK.

vrouw, 2140

ER IS SOWIESO NOOD AAN MEER 
CULTURELE MOGELIJKHEDEN VOOR 

JONGE KUNSTENAARS.

man, 25 jaar, 2140

HET IS BELANGRIJK DAT ER EEN 
BUURTWERKING/JEUGDWERKING 

AANWEZIG IS. OOK OM ZO DE 
SOCIALE CONTROLE TE BEWAREN.

vrouw, 2140

VEEL VAN DE AANGEHAALDE 
ACTIVITEITEN KUNNEN 

GECOMBINEERD WORDEN IN 
EEN LEVENDIGE (OVERDEKTE) 

‘BUURT’MARKT RUIMTE.

man, 48 jaar, 2018

IETS DIE OOK NATUUR BINNEN 
BRENGT, NATUUREDUCATIE IN 

DE STAD,  ‘GROENGERICHTE’ 
AANPAK, IETS ROND GESCHIEDENIS 

BORGERHOUT EN ZURENBORG.

vrouw, 42 jaar, 2140

HIER SPEEL- EN 
SPORTGELEGENHEID MISSCHIEN, 
DE VERHARDING IS ER DAN TOCH 

EN KAN DE REST ZOVEEL MOGELIJK 
‘GROEN’ BLIJVEN.

man, 28 jaar, 2018

EEN MIX VAN ACTIVITEITEN IN DE 
GEBOUWEN, ZORGT VOOR EEN MIX 

VAN BEZOEKERS AAN HET PARK. 
DIT VERGROOT VOLGENS MIJ DE 

TOEGANKELIJKHEID.

vrouw, 32 jaar, 2140

RUIMTES INRICHTEN VOOR 
GEDEELD GEBRUIK EN ANDERE 

RUIMTES DIE BURGERS 
GEMAKKELIJK KUNNEN HUREN 

VOOR BIJVOORBEELD EEN 
FAMILIEFEEST, EEN ACTIVITEIT, ...

man, 37 jaar, 2140

IK ZOU FOCUSSEN OP 
BUITENSPORTEN WAAR 

IEDEREEN AAN KAN DEELNEMEN. 
DE SPORTHAL VAN PLANTIN 

MORETUS IS IN DE ONMIDDELLIJKE 
OMGEVING..

vrouw, 45 jaar, 2018

IK VREES DAT ACTIEVE SPORT 
OVERLAST GAAT VEROORZAKEN 

VOOR DE BUURTBEWONERS.

vrouw, 63 jaar, 2018

VEEL VAN DE AANGEHAALDE 
ACTIVITEITEN KUNNEN 

GECOMBINEERD WORDEN IN 
EEN LEVENDIGE (OVERDEKTE) 

‘BUURT’MARKT RUIMTE.

man, 48 jaar, 2018
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 y Het programma is vooral gericht op rust en 
verblijven op maat van iedere leeftijd. Dit 
zijn ook duidelijke verwachtingen die uit 
de buurtbevraging naar boven komen . 

 y Binnen deze opdracht wordt de con-
tour van de publieke ruimte bepaald . 

 y Keuzes over programma in de gebouwen zijn 
nog niet gemaakt; ze zijn onderdeel van een ver-
volgproces en behoren niet tot deze  opdracht . 

 y Per onderdeel zoeken we naar multifunctioneel 
gebruik . Een zonneplek kan bijvoorbeeld ook die-

Keuze en motivatie

punctuele  act iv i te i t :  verbl i j fsru im-
te  met  rust ,  zonneplek,  spel -  en 
sportaanle id ing ,  . . .

ru imte voor  groen

gebouwen a ls  act iv i te i t  en aantre-
k ingspool

pad a ls  ru imte voor  wandelen, 
joggen,  ontmoeten,  lezen,  l iggen, 
genieten,  . .

nen voor voordracht van gedichten als trapveldje .
 y Het ontwerpteam haalt inspiratie uit de be-

vragingen om de kleine elementen vorm te 
geven (bijv . sport en spel aanleidingen) .

 y We willen eerder informele spel- en recreatie-
prikkels aanbieden, door bv . een juiste keuze 
van meubilair of het reliëf te benutten. 

N
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aanwezige verticaliteit door 
palen van spoorinfrastructuur

horizontaliteit door kabels 
en sporen

Ook trekputten, 
hoogspanningsleiding, …

geen hekwerk

Veiligheid rond spoor en infrastructuur

Er zijn vier afsluitingen noodzakelijk in het park: 
 y De afsluiting van de private tuinen, eventu-

eel in combinatie met (doorn)struiken. 
 y Een hekwerk (en mogelijk beplanting) langs 

de actieve sporen en rond de spoorinfrastruc-
tuur (elektriciteitskasten, wisselkasten…) .

 y Een historische balustrade (als onderdeel van be-
schermd stadsgezicht) op de helling Draakplaats 
ter hoogte van het terrein met de watertorens .

 y Een valwering op de Plantin en Moretusbrug. 
Dit hekwerk is tegelijk een ‘bill board’ voor 
alle passanten op Plantin en Moretuslei. 

* Disclaimer: in volgende fase is verder onderzoek nodig 
naar wat haalbaar is naar kostprijs, duurzaamheid en 
beheer, schermwerking voor geluid en lucht, vergroe-
ning van het hekwerk, het graffiti-proof maken, de 
transparantie, de val- en klimveiligheid, de mooie vorm-
geving . . .

actieve sporen en veel wissels 
en kasten van infrabel .
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Randvoorwaarden borstwering op de brug
 y De hoogte en de vorm van de borstwering wordt 

bepaald door strikte normering rond valbeveiliging .

Randvoorwaarden sociale veiligheid
 y Rond het toekomstige park zijn heel wat graf-

fiti artiesten actief. Ongewenste graffiti en 
tags tasten de veiligheidsbeleving aan . Blinde 
vlakken en muren worden dus best verme-
den . Samenwerking met street art- kunstenaars 
is een optie. Ook groengevels en een gedoog-
zone voor street art voorkomen overlast .    

 y Bij het bouw- of halfopen programma (zo-
als de Brosselloods of de sportkooi op het 
zwembad) adviseren we steeds twee toegan-
gen . Dit vermijdt ‘claimgedrag’ ten behoeve 
van een verbeterd sociale veiligheid . 

3.00m afstand van rangeerspoor

minimale afstand

minimale afstand
rangeerspoor

4.00m afstand van actief spoor

N

Randvoorwaarden afscherming tuinen
 y Inkijk van bovenaf vermijden >< privacy .
 y Licht en zon toelaten in de tuinen .
 y Onderdeel van inbraakpreventie.  

Randvoorwaarden hekwerk naast actieve 
sporen en spoorinfrastructuur
 y Het hekwerk moet bescherming bieden tegen 

spoorlopen en vandalisme . Dit zal de hoogte 
en de vorm van het hekwerk bepalen . 

 y Er komt een rangeerspoor . Hiervoor gelden 
specifieke vereisten voor het hekwerk. 

 y Voor onderhoud aan de sporen zijn toegankelijke 
poortjes om de 300 meter en/of ter hoogte van ge-
voelige punten zoals wissels vereist in het hekwerk .

 y Hekwerk rond kasten in de parkzone vermij-
den, vrije werkruimte wordt voorzien voor 
onderhoud aan de kasten en indien nodig 
nieuwe omkastingen tbv de veiligheid.

 y Ruimte voorzien binnen het hekwerk van 
het spoordomein voor toekomstige ver-
plaatsing van spoorinfrastructuur .

Vrije werkruimte rond diverse kasten en nieuwe omkasting waar nodig

voetpadkasten die binnen 
hekwerk worden geplaatst
cabine en keet die niet 
verplaatst kunnen worden
* ruimte voorzien binnen 
hekwerk voor toekomstige 
verplaatsing

1

3

2

1
2
3

bereikbare zone 
HS leiding 15 kV
hoogspanningscabine
trekput hoogspanningsleiding
PLP-keet en uitbreidingen

N

N

N

PLP-keet en uitbreidingen

1,50m te vrijwaren zone rond hoogspanningsleiding
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Ambities

Hekwerk als onderdeel van het park verbonden 
met de vier thema’s

Bestand tegen vandalismeMaximale transparantie
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Keuze en motivatie

N

1

2

4

3
3

 y We verkiezen een uniforme vormtaal voor 
het hekwerk, maar met verschillende nu-
ances naargelang de positie en de afstand 
tot andere elementen in het park . 

 y Voor de spoorafsluiting voorzien we een af-
sluiting van 3.00m (cfr. Spoor Noord).  

 y De vormgeving is geïnspireerd op spoordra-
den met verticale sterke staanders en ho-
rizontale, wat doorhangende kabels . 

inspiratie: verticale structuur is dominant, herbruik van aanwezige 
profielen

referentie voor borstwering Plantin Moretuslei (foto: 
Turnhoutsepoort Antwerpen)

referentie voor borstwering Plantin Moretuslei (foto: 
Turnhoutsepoort Antwerpen)

inspiratie: minder zichtbare horizontale geleding door bekabeling, 
sporen,  . . .

1

2

3

4

hekwerk ter  bevei l ig ing  van 
act ief  spoor

afscherming van pr ivate  tu i -
nen

hekwerk a ls  va lbevei l ig ing  en 
u i thangbord

histor ische borstwer ing
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Hekwerk als onderdeel van groenbuffer en drager 
voor (klim)groen

Hekwerk als onderdeel van rustige activiteiten

Hekwerk als onderdeel van erfgoed en 
authenticiteit
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B

C

D

1

2

3a

3b

4

N

A

UITWERKING PER DEELZONE EN TOEGANG

Deelzones en toegangen
 y Een ‘poortfunctie’ aan de Draakplaats met 

de iconische tramloods (toegang A)
 y De Draakplaats als foyer en rustige en-

tree naar het park (zone 1)
 y Rustig verblijven in de buik van het park 

rond de Brosselloods (zone 2)
 y De brug als bordes en landmark (zone 3a)
 y Een groen uithangbord aan de toegang van 

Plantin en Moretuslei (toegang B (kant Sta-
tion Antwerpen-Oost) + Zone 3b)

 y Zone zwembad en sporthal: Zien sporten doet spor-
ten (Toegang C (kant zwembad en sporthal) + zone 4)

 y Een pad dat verder loopt (toegang D)
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Een ‘poortfunctie’ aan de Draakplaats met de iconische tramloods (toegang A)

B

C

D

1

2

3a

3b

4

N

AA
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Randvoorwaarden (algemeen) 

aankondigen van 
het spoorpark

Draakplaats

erfgoedwaarde van de tramloods

éénrichtingsverkeer 
rond Draakplaats

Tramloods 
oppervlakte: 3600m²

 y Aankondigen van het Spoorpark; een opval-
lende vergroening is mogelijk en ook gewenst .

 y Het programma in de tramloods kan bij-
dragen aan de sociale controle .

 y De tramloods is gevoelig voor la-
waaihinder (naar de buren) .

 y Vrij zicht behouden op de watertorens .

N
spoorburg 
onderdoorgang



schetsontwerpspoorpark

112 113 

Randvoorwaarden erfgoed

De helling en de tramloods zijn beeldbepalend. 
 y De helling en de tramloods zijn beide onderdeel 

van het beschermd stadsgezicht en verlenen statig 
(stijgende) toegang naar het Spoorpark. De hel-
ling is ook onderdeel van de parkervaring. Na de 
helling ervaren we het park in haar totaliteit.

Beperkte openingen aan de zijwand van de tramloods 
zijn toegestaan, minstens het behoud van de huidige 
openingen en het opnieuw openwerken van de zicht-
baar dichtgemetselde openingen.
 y Nieuwe openingen moeten beperkt blijven zo-

dat het beeld van een muur behouden blijft.
 y Mogelijkheden voor nieuwe toegang(en) via de 

helling (met oplossing voor hoogteverschil tussen 
binnen en buiten) zijn verder te onderzoeken. 

Het dak van de loods is een beeldbepalend onderdeel 
van het beschermde stadsgezicht.
 y Volledige of gedeeltelijke afbraak van het 

dak om er een (gedeeltelijk) open ruimte 
van te maken of nieuwe volumes die door 
het dak steken, zijn niet toegelaten.

 y Openingen zijn mogelijk op plaatsen die niet 
vanaf de straat of het Spoorpark zichtbaar zijn.

 y De spanten moeten behouden blijven, waardoor de 
vrije hoogte beperkt is en nieuwe beglazing op de 
fijne spantjes nog verder onderzocht moet worden. 

Volumes kunnen eventueel geplaatst worden binnen 
het bestaande volume.
 y Erfgoed vraagt wel in welke mate de ruimtelijk-

heid van de loods behouden kan worden.
 y Om het huidige comfort in de loods te verho-

gen denken we eerder aan een invulling met 
kleine volumes dan aan grotere deelvolumes.

mogelijk realistisch
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Een groene entree als ‘poortfunctie’ en aanloop 
naar het park

De tramloods met als doel sociale controle 
vergroten

Ambities

Maximale relatie van Spoorpark met tramloods
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Keuze en motivatie

Scenario maximaal behoud en minimale 
aanpassingen

Dit scenario gaat uit van maximaal behoud en minimale 
aanpassingen . Het dak, de vloer en de structuur blijven 
behouden op enkele nieuwe openingen in de zijgevel na . 
Bij activiteiten in een dergelijke grote hal moet over de 
akoestiek gewaakt worden.

Bar paniek, Antwerpen

 y We realiseren waar mogelijk beperkte ope-
ningen in de wand van de tramloods, zodat 
de tramloods deel uitmaakt van het park .

 y Volumes kunnen eventueel geplaatst worden bin-
nen het bestaande volume, dit in functie van ruim-
tebeleving, akoestiek en haalbaar binnencomfort. 

 y De ambitie is om beperkte daglichttoetre-
ding via het dak verder te onderzoeken . 

 y Ook het zoneren van functies naar ruimte-
lijke beleving is mogelijk, bijvoorbeeld ac-
tiviteiten die minder daglicht vragen.

Mogelijke scenario’s tramloods

Scenario binnenruimtes rond ‘overdekte’ straat

In dit scenario worden verschillende binnenruimtes in 
de grote overdekte hal geplaatst . Deze binnenruimtes 
kunnen modulair opgebouwd worden. De activiteiten 
vinden plaats in de binnenruimtes . Ertussen gebeurt de 
circulatie, met de grote hal als een ‘overdekte’ straat. 

Buda maakateliers Kortrijk abattoir Brussel

Scenario ‘overdekt’ plein met binnenruimtes

In dit scenario vinden activiteiten plaats zowel in de 
grote overdekte hal als in verschillende binnenruimtes . 
Het geheel functioneert als een ‘overdekt’ plein. 
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De Draakplaats als foyer en rustige entree naar het park (zone 1)

Blinde gevel van tramloods en dienstwoning

Beschermd gezicht: blinde 
gevel tramloods, spoorbogen 
met mozaïek, watertorens, 
fijne balustrade, kasseien, rode 
baksteen, blauwe hardsteen

Verharde ruimte ingesloten 
tussen zijwanden

Tramsporen
B

C

D

1

2

3a

3b

4

N

A

1
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Randvoorwaarden

tramspoorzicht op de watertorens

kasseivlak

toegang onderhoud infrabel

toegang voor hulpdiensten

toegang privaat perceel

blinde gevel 
tramloods én blinde 
gevel spoorbogen

blinde gevel  
dienstwoning

toegankelijke helling van 3%

 y Het zicht op de watertorens (als monumen-
tale bakens) moet gevrijwaard blijven .

 y De helling is een deel van het beschermd stadsge-
zicht en moet dus maximaal behouden worden . 

 y Advies vanuit cultuurhistorische studie: De 
volledige afbraak van de kasseiweg of een ge-
deeltelijke afbraak waarbij het karakter van de 
gesloten kasseivlakte verdwijnt, is niet moge-
lijk . Het aanleggen van een comfortstrook (met 
kleinschalig materiaal, zoals bv. platines of ge-
zaagde kassei, voor een homogeen beeld) en 
punctueel vergroenen kan wel voor erfgoed .

 y De helling is een toegangsweg voor hulpdien-
sten, Infrabel, privaat verkeer (naar de waterto-
rens) en de onderhoudsdiensten van het park . 

 y De helling heeft een beperkte breedte voor de 
inpassing van de beoogde onderdelen en ambi-
ties waaronder integrale toegankelijkheid, bij-
komede vergroening en ontharding . Ook de 
kasseihelling met het oude tramspoor vraagt 
bijzondere aandacht voor deze onderdelen . 

 y De spoorbogen werden recent gerenoveerd 
en hebben een belangrijke visuele kwaliteit .

 y De blinde gevel van de tramloods is zicht-
baar vanuit de omgeving, maar kan aan-
trekkelijker worden gemaakt .

N
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De helling is een rustige foyer naar het park 

Ambities

Het is een plek voor verblijf met zit- en 
spelgelegenheden in zon en schaduw

Vergroenen met geur en kleur als aankondiging 
van het Spoorpark 
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Keuze en motivatie

 y De kasseiweg is beeldbepalend, de volledige of 
grotendeelse afbraak hiervan is dan ook niet 
mogelijk . Het aanleggen van een comfortstrook 
kan wel . We stellen een betonnen strook van 
3,5m voor vanuit de continuïteit van het pad. Op 
vraag van erfgoed onderzoeken we in de vol-
gende ontwerpfase ook een comfortstrook in 
gezaagde kassei van 3,5m in deze deelzone .

 y We vergroenen de gevels van de tramloods en de 
dienstwoning met geur en kleur (klimplanten) . 

 y We vergroenen aan de spoorbogenzijde . Het groen 
volgt de ritmiek van de spoorbogen . Het zicht op de 
spoorbogen moet bewaard blijven . Dit doen we door 
het groen in hoogte te beperken, of te kiezen voor 
bomen met de onderkant van de kruin voldoende 
hoog (binnen de randvoorwaarden van Infrabel) .

 y De helling is de aanzet naar het park 
en zorgt voor een mooi, vernauwd con-
trast tussen Draakplaats en park . 

 y Voor de integrale toegankelijk is een hellings-
percentage van maximum 5 procent met hori-
zontale vlakken om de 10 meter de norm .  Om 
de erfgoedwaarde te respecteren zijn geen 
horizontale vlakken gewenst . De hellings-
graad is gemiddeld 4% en voldoet zo (net) niet 
aan de norm integrale toegankelijkheid . 

comfortstrook van platines
beeldbepalende kasseiweg

vergroenen van blinde gevel tramloods 
met bloemen, geuren en kleuren

8 m 76 m

84 m

3%

+ 6.72
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historische 
kasseihelling

vergroenen van gevel 
tramloods

zonnegevel met rozen

zuilboom, hoog opgesnoeid

comfortstrook



schetsontwerpspoorpark

128 129 

Rustig verblijven in de buik van het park rond de Brosselloods (zone 2)

Bestaande toestand
 y Spoor gerelateerde infrastructuur (sporen, hefbrug, 

… ) met twee gebouwen, Brosselloods en LCI loods .
 y Plek met zuidoostelijke oriëntatie, dus veel zon.
 y Het talud tussen het park en de tuinen 

van Tweelingenstraat maakt geen deel 

uit van het projectgebied Spoorpark .
 y Brede zone met een droge habitat .
 y De ruigte van het park en de spoorobjec-

ten komen hier uitdrukkelijk tot uiting.

B

C

D

1

2

3a

3b

4

N

A

2
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Randvoorwaarden

groenbuffer met buren

privacy, geluid, inkijk buren

privacy, geluid, inkijk buren

toegang voor hulpdiensten

sociale veiigheid creëren

geluid en fijn stof van 
spooractiviteit

rangeerspoor

toegang infrabel

hekwerk

actieve sporen

 y Het actieve spoor en het rangeerspoor 
vragen veilige afscherming met bevei-
ligde toegangen (op vraag Infrabel) . 

 y De toegankelijkheid voor hulpdiensten (ambu-
lance en brandweer) en onderhoudsdiensten 
Infrabel (naar wissels en kasten) zal tijdens de 
voorontwerpfase gedetailleerd worden .

 y Het parkontwerp moet rekening houden met 
de randvoorwaarden van Infrabel binnen 
het park (zie randvoorwaarden Infrabel)

 y Sociale controle garanderen door vol-
doende passage en activiteit in het park.

 y Buffering buurtuinen voor privacy en veiligheid.

N
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Ambities

Evocatie van de open ruimte Maximaal verbindend groen

Balans tussen schaduw en bezonning

Correcte hemelwaterbalans met wateropslag voor 
droge periodes

Rustige groene omgeving voor liggen, zitten en 
verblijven
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 y De juiste plaatsing van bomen en een aange-
past terreinreliëf zorgen voor een optische ver-
ruiming van de ‘buik’ van het Spoorpark .

 y We kiezen voor maximaal vergroe-
nen en ontharding in contrast met de 
meer minerale helling naar het park .  

 y Omwille van de ideale zonnestand, creëren 
we hier een zonneterras dat door de hoge lig-
ging ook op winterse dagen zon ontvangt . 

 y De randen worden voorzien van ecologisch 
groen als buffer en afscherming van de tuinen. 

 y In functie van afstand (veiligheid, geluid, luchtkwali-
teit) en rekening houdend met de randvoorwaarden 
van begroeiing naast de sporen stellen we voor 
om laag, dicht groen naast de sporen te plaatsen . 

 y Speelplekken plaatsen we op de 
meest geluidsluwe plekken . 

 y We verkiezen functies die ook avond-
gebruik aanmoedigen . 

 y We creëren schaduwplekken (min . om de 150m) 
langs het pad voor verpozing op warme dagen . 

 y Zowel voor de paden als voor de gebouwen 
zorgen we voor maximale waterinfiltratie 
ten behoeve van het park . Mogelijk wordt 
water van de daken verzameld voor bevloei-
ing van het park tijdens droge periodes.

Keuze en motivatie

D2 D3
N
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breedte maximaal voelbaar maken

groenruimte van het park

bewaren groenbuffer naar buren

bewaren groenbuffer naar buren

D2

genieten van de zonsondergangopengewerkte brosselloods ruimte voor ecologische begroeiing

D3
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De Brosselloods

Bestaande toestand, knelpunten en kansen 

De Brosselloods, gelegen in de buik van het park, werd 
tussen 1959 en 1969 gebouwd . De werkloods werd op 
exact dezelfde locatie gebouwd als het oorspronkelijke 
Station Antwerpen-Oost uit 1897. 

De sober uitgewerkte loods bestaat uit wanden met een 
betonnen gebogen dak en een aaneenschakeling van 
volumes:
 y De garage: in dit deel kunnen twee locomotie-

ven binnenrijden . Deze ruimte is dubbelhoog .
 y De werkplaats: atelierruimte ter onder-

steuning van de garage . Hierboven be-
vindt zich nog een verdieping .

 y De technieken: opslag, technieken en 
een kleine ruimte voor administratie be-
vinden zich onder een plat dak .

Exterieur Brosselloods Interieur ‘Garage’ Brosselloods 
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Interieur ‘Werkplaats’ Brosselloods 
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Schaal onderzoek van de Brosselloods

Om voeling te krijgen met de schaal van de loods plaat-
sen we de oppervlakte ten opzichte van enkele officiële 
afmetingen van sportvelden. Hierbij zien we dat de 
smalle loods zich niet echt leent voor (officiële) sportac-
tiviteiten. Sporten zoals yoga, dans, rope skipping, ... zijn 
uiteraard wel mogelijk .
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Keuze en motivatie

 y De positieve erfgoedwaarde van de Brosselloods zit 
voornamelijk in het exterieur . De industriële uitstra-
ling van de loods benadrukt de sfeer van de site .

 y De ‘garage’ heeft door haar dubbelhoge pla-
fond een ruimtelijke meerwaarde . De an-
dere delen zijn zeer beperkt in waarde .

 y Na onderzoek van verschillende ideeën, verkiezen 
we volgend ruimtelijk voorstel voor de Brosselloods:

 y Het deel technieken wordt afgebroken omwille 
van de visuele breuk met de voorste delen en de 
beperkte waarde van de kleine ruimtes binnenin . 

 y De garage wordt afsluitbaar gemaakt en 
opgeladen met lokale activiteiten.

 y De werkplaats daarentegen kan worden gestript tot 
op haar structuur en zelfs deels worden onthard . 

 y De Brosselloods willen we dus deels behouden en 
deels openwerken . Voor het gesloten deel verkiezen 
we een buurtgerichte functie in een multi-inzetbaar 
gebouw . Hierdoor ontstaat het speelse idee van 
een ‘plek’ in een ‘park’ . De loods wordt op deze 
manier ingezet als centrale pleisterplek in het park .

 y Mogelijke invullingen zijn sport of cultuur . Ook 
kan het sleutelbeheer door de buurt zelf georga-
niseerd worden, voorbeelden zijn de Parckfarm 
in Brussel dat als buurthuis begeleid werd opge-
start . De invulling volgt in een volgende fase .

GARAGE

WERKPLAATS

GARAGE

WERKPLAATS

Brosselloods

De erfwaarde van de brosselloods zit voornamelijk in 

het exterieur.

De industriële look van de loods benadrukt de sfeer 

van de site. De 'garage' is door haar dubbelhoge 

plafond van enige ruimtelijke meerwaarde, verder is 

de waarde van het interieur zeer beperkt.

 

Park farm, Brussel Eetbar de Wagon,Tilburg 

Afbraak 3de deel

Structuur

Behoud volledige loods

Afbraak 3de deel

Afbraak 3de deel

overdekte hal

Afbraak 2de en 3de deel

Volledige afbraak

Nieuw paviljoen

Afbraak 3de deel

Zonneterras op verdiep

Afbraak 3de deel

Structuur

Afbraak 2de en 3de deel

Footprint als verharding

Afbraak 2de en 3de deel

Footprint + Zuidkant als verharding

Afbraak 2de en 3de deel

Zuidkant als verharding

Verharding

Footprint loods 

Verharding

Footprint 1ste en 2de deel

Verharding

Footprint 1ste deel

Afbraak volledige loodsAfbraak 2de en 3de deel

Rondom verhard

Afbraak 2de en 3de deel

Footprint als verharding

Afbraak 2de en 3de deel

Footprint + Zuidkant als verharding

Afbraak 2de en 3de deel

Zuidkant als verharding

Verharding

Footprint loods 

Verharding

Footprint 1ste en 2de deel

Verharding

Footprint 1ste deel

Afbraak volledige loodsAfbraak 2de en 3de deel

Rondom verhard

PinPong club, Utrecht Pavilion in the park, Little Rock
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De brug als bordes en landmark (zone 3a)
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D

1

2
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3b
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Randvoorwaarden en kansen

spoor erfgoed als 
identiteit

sociale controle 
& veiligheid

versmalde 
parkzone

hoogteverschil 
door perrons

bestaande liftkoker

hoogspanningscabine

kruising Plantin 
Moretuslei

bestaande perrontunnel 
behouden, later door te trekken 
naar Nieuw-Zurenborg

trap vanuit perrontunnel 
als secundarie toegang

 y Spoorerfgoed zoals de perronluifels, verdiepte 
perrons… geeft identiteit aan de plek. Onder-
zoek naar behoud perronluifels en eventu-
ele verplaatsing van de perronluifel op perron 
3 zullen in volgende fase bekeken worden .

 y De brug is een unieke panoramaplek 
en een opvallend baken vanaf de Sin-
gel en langs de Plantin en Moretuslei. 

 y Waardevolle objecten (vb. liftkoker, signalisa-
tie en andere stationsobjecten) leesbaar ma-
ken kan de bakenfunctie nog versterken. 

 y De bestaande perrontrap kan hergebruikt wor-
den als secundaire toegang naar het park .

 y De vrijgekomen ruimte rond perron 1 en de 
verdwenen sporen 1 en 2 biedt plaats aan een 
conflictvrije verbinding tussen de twee wijken. 

 y Borstwering langs beide zijden van brug zijn 
noodzakelijk voor de (val)veiligheid .

 y Infrabel verplaatst binnenkort de palen voor de 
bovenleidingen. Dit heeft impact op de luifels.

 y De identiteit van het historische spoorplatform 
zetten we in als inspiratie voor het ontwerp.

 y Vergroenen van het zichtbare dak van het station.

plek voor 
panorama

versmalde 
parkzone

geluid en fijn stof van 
spooractiviteit

onaantrekkelijke 
borstwering

hekwerk ten behoeve 
van actieve sporen

onaantrekkelijke en 
onveilige borstwering

N
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Veilige verbinding met bijzondere groenbeleving

Ambities

Erfgoed zichtbaar maken Horizon opzoeken
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lifkoker als landmark met 
street art

hoofdpad langs perron 1

opengewerkte 
brosselloods

vergroenen dak station
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 y We ontwerpen deze brug als een plek waar het pa-
norama vanaf de perrons als troef wordt uitgespeeld . 

 y De perronluifels worden een oriëntatiepunt in het 
park. Ook de andere stationselementen zorgen 
voor sterke identiteit. Verder onderzoek naar het 
behoud van de perronluifels, trappen en balustrades 
is nodig. Verdere verfijning volgt in de vervolgfase. 

 y Een stijlvolle borstwering op de brug zorgt be-
halve voor veiligheid ook voor een mooie en-
tree en uitgang vanuit de Plantin en Moretus-
lei . Voorlopig wordt die uitgewerkt conform de 
balustrade op de Turnhoutsebrug (kleur voor 
de plint is groen en de kolommen zijn gebroken 
wit) . Een coloriet zoals dat origineel werd ge-
hanteerd. De balustrades en afsluitingen wor-
den in een volgende fase grondiger bekeken .

 y Een fijn hekwerk tussen park en spoorweg accen-
tueert de spoorinfrastructuur en de nabijheid van 
de sporen . Op de plek waar we perron 2 kruisen, 
kan het hekwerk een bijzonder accent krijgen . 

 y Ter hoogte van perron 1 ontdubbelt het pad en 
vlecht het zich rond de bestaande perrontrap .

 y De spoorruimte en kade tussen de perrons hou-
den we verdiept en zetten we in als belevingstui-
nen. Een bijzondere beplanting aangevuld met 
een selectie droogte bestendige vaste planten 
creëert een bijzondere beleving in deze zone . 

 y De perrontrap zetten we in als secundaire toegang.
 y De liftkoker kan later nog een functie krij-

gen, eventueel in combinatie met een her-
ontwikkeling van het stationsgebouw.

Keuze en motivatie

N

referentie voor borstwering Turnhoutsebrug (foto: Turnhoutsepoort 
Antwerpen, RE-ST )
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hoofdpad langs perron 1

renovatie bestaande luifer

kijkgroen

renovatie bestaande luifel

perron 2 met rustruimte

hekwerk tov actief spoor



schetsontwerpspoorpark

156 157 

Een groen uithangbord aan de toegang van Plantin en Moretuslei (toegang B + zone 3b) 

hoog en laag ontmoeten elkaar

groene bermen bieden kansen 
voor ecologie

B

C

D

1

2

3a

3b

4

N

A

B

3b

N
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Randvoorwaarden en kansen

bestaande infrastructuur 
maximaal behouden
ruimte voor nieuwe functies

aangelegen 
bebouwing 
bereikbaarheid, 
inkijk, privacy

groene bermen bieden 
kans voor ecologie

ruimte voor infiltratie 
na ontharding

groene bermen bieden 
kans voor ecologie

geluid en fijn stof 
wagens visueel onaantrekkelijke 

onderdoorsteek

steegje achter 
stationsgebouw

bestaande perrontunnel behouden, 
later door te trekken naar Nieuw-
Zurenborg

 y Hoog en laag ontmoeten elkaar aan de kop-
pen langs de Plantin en Moretuslei, dit con-
trast kunnen we bijkomend accentueren .

 y De Plantin en Moretuslei is een drukke barrière tussen 
het zwembad en het station. De huidige inrichting is 
erg mineraal . Hier liggen veel kansen om te ontharden 
en te vergroenen . Als we hemelwaterneutraal conform 
het Waterplan (Radicaal lokaal) willen ontwerpen, is dit 
maaiveld een belangrijke zone om water op te vangen .

 y De zone is aan beide zijden van de Plantin en More-
tuslei in een eerdere studie van De Smet Vermeulen-
Palmbout aangeduid als ontwikkelingslocatie. Er is aan 
beide koppen van de Plantin en Moretuslei ruimte voor 
nieuwe functies, in bestaande of nieuwe bebouwing.

 y Het stationsgebouw kan een tijdelijke invul-
ling krijgen in afwachting van meer duidelijk-
heid over de ontwikkelingsmogelijkheden .

 y Luchtkwaliteit en geluidsoverlast vormen een 
aandachtspunt ter hoogte van de brug . 

 y Groene bermen bieden kans voor ecologie . Enkele 
kwalitatieve bestaande bomen in groep en solitair 
waaronder enkele toekomstbomen vormen een 
belangrijke meerwaarde . Deze zones kunnen aan 
beide zijden van de Plantin en Moretuslei sterker 
vergroend worden, zodat de zone meer als één ge-
heel en de lei als een ‘parkway’ ervaren wordt .

 y Het terrein moet integraal toegankelijk zijn, een ingreep 
in steile bermen is in functie daarvan noodzakelijk. 

 y De huidige inrichting rondom Station Antwerpen-Oost 
biedt weinig kansen voor sociale controle en veilig-
heid. Het steegje achter het stationsgebouw is een 
potentieel onveilige plek, dit willen we wegwerken. 

 y Deze plek leent zich als buurtpunt voor mobiliteit . Het 
wensenpakket is hier uitbreiding fietsenstalling, pak-
jesmuur, dropzone deelmobiliteit, mindervalideplaats .

 y Het bestaande tunneltje richting perron kan zo-
wel toegang geven tot het park als tot Nieuw Zu-
renborg . Vandaag is het een onaantrekkelijke on-
derdoorsteek die niet voldoet aan de richtlijnen 
voor sociale veiligheid en toegankelijkheid . 

visueel onaantrekkelijke 
onderdoorsteek

N
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Ambities

Entreeruimte voor park: kruising voelbaar maken 
van het park met de Plantin en Moretuslei

Plek met nood aan avondactiviteit in functie van 
sociale controle

Activatieplek voor sociale controle (ruigere 
infrastructuur) 

Realisatie van een Parkway als aanzet van het park 
op straatniveau

Maximaal vergroenen en ontharden
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N

 y We willen, duidelijk zichtbaar vanop de Plantin 
en Moretuslei, een groene entreeruimte maken 
voor het park, We maken daarom de kruising van 
het park met de Plantin en Moretuslei voelbaar. 
Dit wordt versterkt door een samenhangende 
beplanting binnen deze zone te voorzien.

 y Vergroenen en ontharden doen we door het 
maaiveld in te zetten als waterspons met 
maximale kans voor waterinfiltratie. 

 y We opteren voor een groen talud . Hiervoor is nog 
een afweging nodig tussen vlonders voor het behoud 
van de bomen in combinatie met het verzachten 
van de helling i .f .v . de integrale toegankelijkheid . De 
bodemstabiliteit, het lokaal groenonderzoek en de 
kostprijs zullen de definitieve inrichting mee bepalen. 

 y We voorzien geen parking aan de kant van 
het station, omdat dit plein de toegang en 
het uitgangsbord voor het park vormt . 

 y We behouden zoveel mogelijk waardvolle 
elementen (bomen en bebouwing) en zet-
ten deze in ten behoeve van het park . 

 y Voor een goede sociale controle, willen we op 
deze plek activiteiten (tijdelijke invulling, urban 
sports,  . . ) integreren . Het programma willen we 
samen met de stad en de buurtbewoners ver-
der onderzoeken . Op een informele manier en 
met minimaal beton kunnen we de toegang aan 
de kant van het station integreren of combine-
ren met stoere sport- of jeugdinfrastructuur .

 y Lucht- en geluidskwaliteit maken het binnen de 
randvoorwaarden van gewestplanbestemming erg 
moeilijk om een programma met gemeenschaps-
voorzieningen te voorzien . School, kinderdagverblijf, 
woonzorgcentrum… zijn uit den boze . We kiezen 
wel voor behoud en tijdelijke invulling van het sta-
tionsgebouw. In afwachting van verbeterde condi-
ties van lucht en geluid (bv. door electrificatie van 
wagens) is een verdere ontwikkeling wel mogelijk .  

 y De bestaande tunnel onder de sporen behouden we 
als toegang tot de perrontuinen, het park en later 
ook tot Nieuw Zurenborg . Te onderzoeken daarbij 
is het zichtbaar maken en openwerken van de tun-
nel. Meer daglichttoetreding lijkt ook aangewezen. 

 y Het geheel van trappen, luifels en perrons vormt 
samen een historisch ensemble met bijzondere 
erfgoedwaarde . Ze zorgen voor een mooie refe-
rentie naar het verleden en geven een klassieke 
look aan het park . Deze luifels zijn goed zicht-
baar vanop de Plantin en Moretuslei. Ze kun-
nen ’s avonds aantrekkelijk verlicht worden . 

 y We kiezen voor materialen volgens draaiboek 
openbaar domein van stad Antwerpen .

Keuze en motivatie
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invulling stationgebouw

minimale verharding

maximaal vergroenen op 
maaiveld niveau

groen talud
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blinde gevels

zeer beperkte breedte

kasten en keten infrabel boven

parkeergelegenheid

groen talud

sterk visueel aanwezige 
keerwand

B

C

D

1

2

3a

3b

4

N

A

C

4

N

Zone zwembad en sporthal: Zien sporten doet sporten (toegang C + zone 4)
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Randvoorwaarden

parkeerruimte gebruikt als 
buurtparking

beperkte breedte

concierge woning

wachtruimte zwembad
hondenweide

toelevering chloor

personeelstoegang

personeelsparking

uitrit ondergrondse 
parking

toekomstboom

nieuwe bushalteerplaats

bereikbaarheid 
hulpdienten

fietsstalplaats

toegang zwembad

afgesloten 
buitenruimte

 y Het park situeert zich op twee niveaus: 
dat van het maaiveld en de brug. 

 y De beschikbare ruimte op de twee hoogtes is 
beperkt, zeker tussen het zwembad en het ta-
lud zorgt dit voor een benepen, ingesloten. 

 y Er staan heel wat Infrabel nutskasten langs het 
spoor. Een aantal kunnen niet verplaatst wor-
den en beïnvloeden het tracé van het pad.

 y De blinde gevels, de verdoken ingang van 
het zwembad onder de bomen geven de 
plek een subjectief onveiligheidsgevoel. 

 y De parking aan het zwembad func-
tioneert niet optimaal.

 y Parkeergelegenheid voor de mindervali-
den is belangrijk, de schoolbussen halte-
ren langs de Plantin en Moretuslei. 

 y Het zwembad moet bereikbaar blijven voor 
hulpdiensten en leveringen (chloor).

 y Het groen talud is belangrijk voor ecologie en 
schaduw (afkoeling); anderzijds is de begroei-
ing zo dicht dat de steeg donker en onveilig 
aanvoelt. Voor de aanleg van een comfortabel 
taludpad zullen heel wat bomen gerooid worden. 

 y De hondenloopzone neemt op deze locatie 
een groot deel van de publieke ruimte in. 

 y De oude conciërgewoning van circa 160m² bevindt 
zich in de doorgang op het maaiveld. Een brede, 
potentieel interessante zone van circa 13m breed 
versmalt hierdoor abrupt naar 4m. Deze trechter 
geeft de indruk van een onaangename steeg.

 y Wel wordt de inkom van het zwembad en de sport-
hal in de zomer van 2021 gerenoveerd, en wordt 
de oude conciërgewoning opnieuw in gebruik ge-
nomen voor personeel, met ramen naar de steeg.

parkeerruimte gebruikt als 
buurtparking

groenperk gebruikt als 
parking

groene berm

infrastructuur 
kasten infrabel
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Contact gevels en daken met publieke- en hoger 
gelegen parkruimte

Ambities

De doorsteek naast het zwembad als 
leesbare, veilige, aantrekkelijke verblijfs- en 
verbindingsruimte met voldoende sociale controle

Een aangename groene doorgangsruimte 
doorheen het taludgroen verbindt het park met 
de straat en het plein. 

Zwembad en sporthal accentueren langs Plantin 
en Moretuslei (ze vormen een prelude voor het 
nieuwe Spoorpark)

ZWEMBAD
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Keuze en motivatie (nog in onderzoek)

In dit schetsontwerp is deze zone maar een eerste sug-
gestie. In voorliggend schetsontwerp zijn volgende sug-
gesties opgenomen:
 y Een sportkooi op het dak van het zwem-

badgebouw biedt extra recreatieve ruimte 
en functioneert als recreatief billboard. 

 y De cafetaria kan verbonden worden met het park .  
 y Leesbaar, levendig, sociaal veilig en aantrekke-

lijk publiek domein op maaiveld optimaliseren.  
 y Structureel groen beneden en boven optimaliseren. 
 y Afweging maken van begroeide helling t .o .v . toegan-

kelijkheid, bodemstabiliteit en financiële impact.
 y Parkeerplaatsen liggen niet ideaal en worden 

best geheroriënteerd . Volgens klankbord maxi-
maal behouden in functie van noodzaak.

N
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Spoorpark als vertrekpunt

Het hoofdpad van het park dat door de helling passeert 
langs het zwembad, gaf aanleiding tot de invraagstelling 
van de bestaande buitenzone.  
In de bestaande toestand is er al een visuele connectie 
tussen het zwembad en de buitenzone. We zien echter 
dat zowel de kop aan de Plantin en Moretuslei als de 
sporthal aan het Luitenant Naeyaertplein visueel zeer 
gesloten zijn. Hier wordt op geen enkele manier connec-
tie gemaakt met de buitenwereld. Ook merken we op 
dat de ingang van het complex verscholen zit en niet als 
inkom wordt herkend.

Voorstellen met betrekking tot bebouwing zwembad en sporthal 

Weg te nemen volume

Het volume op de tekening omvat de oude conciërge-
woning en een garage. Beide worden opnieuw ingebruik 
genomen voor personeel in de zomer van 2021. Echter, 
door de oude conciërgewoning af te breken, ontstaat 
er een heldere visuele doorsteek vanuit het Luitenant 
Naeyaertplein naar de Plantin en Moretuslei. De steeg 
maakt plaats voor een brede lei als voortzetting van de 
Engelselei. Het potentieel van deze zone stijgt hierdoor 
enorm. Wat eerst louter een doorsteek was, krijgt nu de 
kans een kwalitatieve verblijfsruimte te worden.

Inkom als billboard 

We beoogden vooral het visueel aantrekkelijke verdui-
delijking van de zwembadinkom. Anderzijds zetten we 
hier in op een maximale connectie met het park: een 
verbindend bordes dat een connectie legt tussen het 
Spoorpark en de cafetaria (1ste verdieping) van het 
zwembad. In dit voorstel maken we tevens openingen in 
de gevel van de sporthal zodat ook hier interactie  wordt 
gemaakt met de buitenwereld. 

In de volgende beelden gaan we op zoek naar interes-
sante moeglijkheden voor zowel het Spoorpark als het 
zwembad.
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Binnenkomen 

De inkomzone van het zwembad kan een leesbare, hel-
dere figuur worden. Er wordt een nieuw administratief 
volume toegevoegd, indien nodig verdeeld over twee 
verdiepingen . De ingang krijgt hierdoor een duidelijke 
aankondiging . De nieuwe Lei vlijt zich langs het zwem-
bad, waarbij op verschillende momenten contact wordt 
gezocht tussen binnen en buiten . Indien de parkeer-
plaatsen sterk verminderd kunnen worden, kan de voor-
zone maximaal onthard worden . De toegankelijkheid 
voor de brandweer blijft verzekerd.

Sporten als eyecatcher 

We activeren het plat dak aan de kop van het zwembad 
als sportveld . Dit dient dan als een tweede billboard om 
het gebouw zichtbaarder te maken in de stad . Hierbij 
wordt ook ingezet op een connectie met het Spoorpark. 
Zien sporten, doet sporten . De zone aan de voet van het 
zwembad kunnen we inzetten voor urban sports. Een 
bedenking hierbij is dat dit ten koste gaat van het parke-
ren en de bestaande hondenweide .

De luifel als inkom

Als we nog een stap verder gaan, kan de nieuwe koplui-
fel worden verbonden met de nieuwe inkomluifel . Hier-
door wordt de bestaande cafetaria gekoppeld aan het 
sportveld op het dak. Ook de ingang schuift als het ware 
op . De ingang is hierdoor veel leesbaarder en gastvrijer . 

Multifunctionele luifel

Een nieuwe multifunctionele luifel op de kop van het 
gebouw omvat verschillende functies: de fietsenstalling, 
de circulatie naar het sportveld op het dak, de tribune, 
de billboardfunctie en de bestaande nooduitgang vanuit 
de kleedkamers, die vandaag een rommelige indruk 
geeft.
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Maximaal sporten

In dit voorstel wordt er een volume toegevoegd in de 
voorzone van het zwembad . Dit volgt de bestaande 
kroonlijsthoogte en kan worden ingezet voor extra 
sportinfrastructuur. Het dak kan toegankelijk worden 
gemaakt voor sport en spel . Het atrium tussen het nieu-
we en bestaande volume garandeert licht en lucht in de 
kleedkamers van het zwembad . Dit nieuwe volume kan 
een ondergrondse parkeergarage herbergen waardoor 
de weggenomen parkeerplaatsen kunnen worden ge-
compenseerd. Een fietsenstalling vindt zijn plaats op het 
gelijkvloers . De toekomstbomen in de voorzone moeten 
hiervoor verdwijnen .

Billboard van de stad

Op basis van het vorige beeld kunnen we dit nieuwe 
volume optoppen . Een volume van 8 verdiepingen hoog 
en 12m breed lijkt ons de maximale toevoeging aan het 
bestaande volume . Deze middelhoogbouw zoekt con-
nectie met het belendende Scoutshuis. 

Opmerking: deze voorstellen zijn uiteraard combineer-
baar en faseerbaar . Zo kan dit voorstel hand in hand 
gaan met het voorstel voor de nieuwe inkomluifel .
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Een pad dat verder loopt (toegang D) 

B

C

D

1

2

3a

3b

4

N

A

D

N
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Randvoorwaarden

blinde gevel

nooduitgang

technische ruimte

heraanleg met 
aandacht voor 
verbinding met 
Engelselei

historische wand 
met centers

waardevol stenen 
muurtje

sport kooi

weinig levendige gevel

weinig levendige gevel

 y De spoorbogen hebben een grote erfgoedwaarde . 
 y De sporthal heeft een blinde gevel aan het plein, 

de woningen niet, maar zijn weinig levendig / 
actief. Dit bemoelijkt de sociale veiligheid. Ook 
de gevel van de sporthal is een blinde gevel . 

 y De centers starten in de Engelselei . Dit biedt kan-
sen om die historische facade door te trekken .

 y Een verbinding naar de Engelselei is geïntegreerd 
in de heraanleg van het Luitenant Naeyaertplein .

 y Het Luitenant Naeyaertplein is recent aan-
gelegd met spel- en sportvoorzieningen 
en blijft in die configuratie bewaard. 

N
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Connecteren Spoorpark met Engelselei

Ambitie

Sociale controle door activering van gevels

Integrale toegankelijkheid
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 y Een trap parallel aan het spoor zorgt voor 
een vlotte connectie met de centers. 

 y Het heraangelegde Luitenant Naeyaertplein 
houden we; gezien het succes van dit plein, zo-
als het is . Indien echt ingrepen nodig zijn, pro-
beren we deze zo klein mogelijk te houden 
(bijvoorbeeld een speeltuig wat opschuiven) . 

 y Het openwerken van de gevels van de 
sporthal aan de zijde van het plein en de 
zijde van de doorgang willen we verder on-
derzoeken . Zien sporten, doet sporten . 

 y Het zou mooi zijn om de plint rondom het plein te 
activeren, een programma in de centers kan daar 
een eerste stap in zijn . Het centerproject kan een 
tweede fase krijgen, met een eerste, grote center 
met een gevel aan de Engelselei en aan de Singel (de 
overige centers zijn kleiner, een halve spoorweg diep, 
met enkel een gevel aan de Engelselei) . De invul-
ling kan opnieuw buurtgerichte atelierruimte zijn . 

 y De randvoorwaarden van de zwembadzone 
zijn nog niet allemaal uitgeklaard . De lan-
ding van het parkpad zal daarom verder on-
derzocht worden in een volgende fase wan-
neer die randvoorwaarden helder zijn . 

Keuze en motivatie

N
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