


AG VESPA onze missie 

We bouwen als publieke ontwikkelaar aan een leefbare, 
aantrekkelijke en duurzame stad door vastgoed-, bouw- 
onderhouds- en stadsprojecten te realiseren. 

  



AG VESPA staat voor 

We wegen elk project af binnen de driehoek maatschappelijke 
relevantie, kwaliteit en rendabiliteit en streven naar een gezond 
en weloverwogen evenwicht. 



AG VESPA complexe stadsprojecten en gebiedsontwikkeling  

We coördineren vanuit een geïntegreerde visie grotere 
gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, Blue Gate 
Antwerp, het Eilandje en de Groene Singel. 

 



AG VESPA complexe stadsprojecten en gebiedsontwikkeling  

We bundelen juridische, financiële en technische expertise om 
de stad Antwerpen en private partijen te ondersteunen in de 
voorbereiding van complexe stadsprojecten. 

 



AG VESPA complexe stadsprojecten en gebiedsontwikkeling  

We leggen binnen die stadsprojecten ook het openbaar 
domein geïntegreerd aan. 



Samenwerking totaalproject 

 

 



Rol AG VESPA 

• Brug zijn tussen het beleid, de stad Antwerpen en de andere 
eigenaars van de Friendshipsite 

 

• Het proces van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opvolgen 
> kwalitatief ruimtelijk kader 

 

•  Het stadsontwerp opvolgen 
> hoogbouwrapport 

 



Tijdlijn 





Antwerpen 1565 – Vergulius Bononiensis 



MISSIE 

TAGLINE 



WE CREATE 

UBAN SPACES 
THAT MAKE PEOPLE 

HAPPY 

CORES 

ALS BEMIDDELAAR 
_________ 

Als ontwikkelaar balanceren we tussen de  eisen en 

ambities van de overheid, de wensen van de 

buurtbewoners, de creativiteit  van de architect en 

het realisme van het  bouwbedrijf. We proberen 

steeds voor een gezonde compromis te gaan waarbij 

alle  partijen zich erkend en gehoord voelen. 

DE CORES 

OMBUDSDIENST 
_________ 

De maatschappelijke meerwaarde van onze 

projecten uit zich in het geluk van de gebruikers en 

buurtbewoners. CORES Development had als eerste 

ontwik-kelaar in België een ombudsdienst. Sophie 

Engels praat zowel met onze klanten als met de 

overheden, lokale instanties en buurtbewoners. 

KERNVERSTERKING 

EN INBREIDING 
_________ 

CORES gelooft in het optimaal benutten  van de 

beschikbare ruimte in verstede-lijkte omgevingen. 

Een doordachte keuze  van locatie in het dorps- of 

stadscentrum  draagt bij tot een betere mobiliteit 

(minder  woon-werkverkeer) en houdt de 

waardevolle rand rond onze steden en gemeenten zo 

groen mogelijk. 

WAAR HEEFT DE BUURT 

NOOD AAN? 
_________ 

 
Nog vóór de allereerste schets op papier  staat, 

maken we een grondige analyse van  de huidige en 

toekomstige noden van de  buurt. Enkel op die 

manier zijn we in staat om duurzaam en innovatief 

vastgoed te  realiseren waar de buurt en de 

toekomstige bewoners beter van worden. 

MISSIE 

SPEERPUNTEN 



 ENKELE REFERENTIES 
Bekijk meer referenties op 

www.coresdevelopment.be 

GROEN ZUID HOBOKEN 
40.000 M2 

C-HIVE ANTWERPEN 
4.490 M2 

CADIZ ANTWERPEN 
40.000 M2 

WOONERF DE WEVERIJ SINT-NIKLAAS 
21.000 M2 

RINKKAAI GENT 
35.400 M2 

LOUISE MARIE ANTWERPEN 
21.500 M2 





Antwerpen 2019 – luchtbeeld Friendship 



2018 Architectuurwedstrijd Friendship – 5 finalisten 

2019 laureaat wedstrijd – Friendshipsite – Hub + DRDH 







































































































Suggesties of feedback over het project?  
 
AG VESPA 
agvespa@antwerpen.be of 03 259 28 10 
 
 
Suggesties of feedback over het RUP?  
 
U kan de startnota digitaal bekijken op de website van de 
stad Antwerpen of op papier in het districtshuis van 
Antwerpen.  
 
U kan uw suggesties doorgeven tem 1 november: 
 
• Digitaal via ruimtelijkeplanning@antwerpen.be  
• Via een brief met suggesties aangetekend t.a.v.: 

Stadsbestuur stad Antwerpen  
        Stadsontwikkeling, afdeling Ruimte  
        Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 

 
 

mailto:agvespa@antwerpen.be

