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Met deze nieuwsbrief vertellen we je graag meer over hoe het terrein van het Stuivenbergziekenhuis 
er in de toekomst zal uitzien. Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) heeft beslist om het 
Stuivenbergziekenhuis in het voorjaar van 2023 te verhuizen naar het nieuwe ZNA Cadix, dat nu 
gebouwd wordt op de grens van Park Spoor Noord en het Eilandje. Enkel het ZNA Psychiatrisch 
Ziekenhuis Stuivenberg blijft op het terrein van het ziekenhuis. Daardoor komt het grootste deel van 
het terrein vrij.

Nu is er een team van architecten en tuin- en landschapsarchitecten gekozen.  
We vertellen je in deze nieuwsbrief graag over hun eerste ontwerp voor het hele terrein. 
De beelden in deze nieuwsbrief laten zien hoe het terrein er kan uitzien in de toekomst, 
als alle fases zijn afgerond.

Een luchtfoto van de typische ronde paviljoenen in rode baksteen op het terrein van het Stuivenbergziekenhuis © ZNA
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Het terrein van het Stuivenbergziekenhuis is op 
dit moment nog volledig omheind en dus niet 
toegankelijk voor de buurt. Dat zal in de toekomst 
veranderen. Het open terrein wordt namelijk 
heraangelegd tot een publieke tuin. Zo maken we 
deze plek opnieuw zoals ze ooit ontworpen is. Toen 
het Stuivenbergziekenhuis gebouwd werd, waren de 
verschillende gebouwen omringd door een groene 
tuin.
 

De architecten willen dat je als buurtbewoner 
de natuur kan voelen en ervaren, midden in de 
stad. Je kan in de tuin op adem komen en spelen, 
ontspannen, picknicken en elkaar ontmoeten. In het 
ontwerp zijn daarom niet alleen planten, paden en 
hekwerk te zien, maar ook plekken die zich lenen 
voor sport, tuinieren, markten en activiteiten voor 
jong en oud. Paden zorgen ervoor dat je tot overal in 
de tuin geraakt, met diverse lussen en ommetjes. Er 
zullen ook genoeg verschillende zitplekken zijn. 

Een tuin voor de buurt

Er komen bomen en struiken in een mooie afwisseling van kleuren en vormen. Zo ziet de tuin er op 
verschillende plekken anders uit en is hij ook in elk seizoen een plezier om in rond te wandelen.

In de grote centrale binnentuin kunnen veel activiteiten plaatsvinden. Er is bijvoorbeeld plek voor horeca met 
terrassen, eventueel een waterelement en kleine podia. Er kan op verschillende momenten van de dag heel 
wat georganiseerd worden: sport, voorstellingen, concertjes en spelactiviteiten. Dat kunnen we uitproberen 
via een ‘proeftuin’, die eerst tijdelijk wordt ingericht en pas daarna z’n definitieve vorm krijgt. 

Een zicht op de centrale binnentuin, zoals die er in de verre toekomst kan uitzien, als alle fases zijn afgerond 
© Korteknie Stuhlmacher architecten - Bovenbouw architecten - BOOM Landscape - architectenbureau Sabine Okkerse



De tuin wordt ‘s avonds afgesloten. Enkel de centrale binnentuin kan nog open blijven nadat de ‘grote tuin’ 
is gesloten. De architecten stellen voor om de tuin af te sluiten met grote, lichte stalen structuren waarin 
een poort verwerkt zit. Je kan die structuren vergelijken met pergola’s: bogen die je weleens in tuinen ziet 
en die volledig kunnen begroeien met planten. Hier zijn het de toegangen tot de tuin. Ze zullen verschillende 
vormen hebben en ze kunnen ook dienen als ruimte voor planten, om in en op te spelen, als fietsenstalling, 
als afgesloten plaats voor laden en lossen, … Het historische hekwerk blijft zoveel mogelijk behouden op zijn 
oorspronkelijke plaats.

De gebouwen losmaken van elkaar … 
en opnieuw verbinden 

Op dit moment is het ziekenhuis voornamelijk 
één groot gebouw waarbij alle gebouwdelen 
door middel van een lange gang langs de 
binnenkant met elkaar verbonden zijn. De 
architecten willen dat veranderen en kijken 
daarvoor terug naar vroeger. Toen het 
Stuivenbergziekenhuis gebouwd werd, stonden 
de verschillende gebouwen los van elkaar. Ze 
waren verbonden door middel van binnen- én 
buitengangen in open lucht. Dat willen de 
architecten opnieuw bekomen. Ze stellen een 
langgerekt overdekt terras voor dat van in de 
tuin toegang geeft tot elk gebouw. Dat overdekt 
terras wordt aangenaam ingericht en zorgt voor 
beschutting, ook bij regen of hitte. 

Zo zou de ingang op de hoek van de Lange Beeldekensstraat en de Pesthofstraat er in de toekomst kunnen uitzien  
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Een langgerekt overdekt terras verbindt alle gebouwen met elkaar  
© Korteknie Stuhlmacher architecten - Bovenbouw architecten - BOOM 
Landscape - architectenbureau Sabine Okkerse



Om de verschillende gebouwen 
opnieuw los van elkaar te laten 
bestaan en om de samenhang 
tussen de oorspronkelijke 
bakstenen gebouwen terug 
zichtbaar te maken, moeten er 
bepaalde (delen van) gebouwen 
afgebroken worden. Het 
hoofdgebouw uit de jaren 80 
wordt als eerste afgebroken, 
of toch al zeker een groot deel 
ervan. Daarnaast worden ook 
de bijgebouwtjes aan de ronde 
paviljoenen afgebroken en enkele 
gebouwen aan de noordkant 
van het terrein, tegen de 
Boerhaavestraat.

We zorgen ervoor dat er na afbraak geen onafgewerkte stukken achterblijven. Zo komen er aan de zuidkant 
van het terrein, tegen de Lange Beeldekensstraat, twee nieuwe gebouwtjes. Ze worden verbonden met het 
inkomgebouw door een gaanderij waardoor je overal geraakt langs buiten. De gaanderij maakt de centrale 
binnentuin ook apart afsluitbaar zodat het langer open kan blijven en kan gebruikt worden voor markten, 
tentoonstellingen, kleine evenementen, …

Nieuwe gebouwen worden in dezelfde materialen gebouwd als de gebouwen die er al staan. Zo zal opnieuw 
rode baksteen worden gebruikt. De verbindingen tussen de gebouwen, de poorten, luifels en bruggen, 
moeten ‘licht’ aanvoelen. Het worden elegante, stalen structuren.

We vermelden graag nog specifiek de acht ronde paviljoenen op het terrein, die deze plek mee zo uniek 
maken. De architecten willen ze met veel respect voor het verleden aanpassen aan deze tijd en waar 
mogelijk ook de prachtige zolderruimtes toegankelijk maken. De daken worden geïsoleerd, voorzien van 
nieuwe leien en krijgen dakramen. Door die vrij laag in het dak te plaatsen, krijg je een prachtig uitzicht 
over het terrein.

Om dit hele plan te maken, is er een team van 
architecten en tuin- en landschapsarchitecten 
nodig. Stad Antwerpen heeft in december 2021 
een team gekozen. Korteknie Stuhlmacher 
architecten uit Rotterdam en Bovenbouw 
architecten uit Antwerpen werken samen 
met BOOM Landscape uit Amsterdam 
en architectenbureau Sabine Okkerse uit 
Oudenaarde.

Korteknie Stuhlmacher architecten en 
Bovenbouw architecten hebben veel ervaring 
met de herbestemming van monumentale 
gebouwen. BOOM Landscape is gespecialiseerd 
in stedenbouw, tuin- en landschapsontwerp 
en de inrichting van buitenruimtes. 
Architectenbureau Sabine Okkerse is ervaren in 
erfgoed en restauratie.

Het team van architecten

Zicht op de tuin en, in de achtergrond, op een loopbrug die de verschillende 
gebouwen langs buiten opnieuw verbindt met elkaar, zo kan het er in de verre 
toekomst uitzien, als alle fases zijn afgerond 
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2022: de architecten starten met de 
uitwerking van hun plan voor het hele 
terrein en werken daar het hele jaar aan

voorjaar 2023: ZNA Stuivenberg verhuist 
naar ZNA Cadix op de grens van Park 
Spoor Noord en het Eilandje voorjaar 2023: het terrein wordt 

afgesloten als werfzone en de werken 
voor de technieken en de nutsleidingen 
starten

zomer 2023: de afbraak van bepaalde 
(delen van) gebouwen op het terrein 
start, de aanleg van delen van de tuin 
volgt

Stap voor stap

Het terrein van het oude ziekenhuis is groot en complex. Daarom zal er gewerkt worden in verschillende 
fases. Zo worden niet alle keuzes in één keer gemaakt, is niet al het budget meteen beschikbaar en krijgt 
de nieuwe toekomst van het terrein stap voor stap vorm.
Nu er een team van architecten is gestart, staat fase 1 in de startblokken. Het is aan de architecten om 
de komende maanden alles uit te puzzelen en een haalbaar plan te maken voor deze fase. Als alles vlot 
verloopt, zal dit de komende 2 jaar gebeuren.

Hoe de rest van het terrein zal worden ingevuld, is voor een volgende fase. Nu focussen we op de 
uitwerking van fase 1. Van zodra er nieuws is over de volgende fases, zullen we je dat zeker vertellen.

voorjaar 2024: de werf voor de 
huisvesting van de vijf stedelijke 
diensten start en zal duren tot eind 
2025. In fase 1 wordt een deel van het 
grote gebouwencomplex gerenoveerd 
voor vijf stedelijke diensten: een 
jeugdwerking, een kinderdagverblijf, 
een Huis van het Kind (het vroegere Kind 
& Gezin), een sociale tandartspraktijk en 
de opleiding HBO5- verpleegkunde en 
het zorglab van het Stedelijk Onderwijs 
Antwerpen.

zomer 2024: de eerste delen van de tuin 
worden opengesteld



Meer info

AG Vespa (het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen) volgt 
Plan Stuivenberg op. Met vragen kan je terecht op agvespa@antwerpen.be en op 03 259 28 10.

Belangrijke partners zijn stad en district Antwerpen, het OCMW Antwerpen en 
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Het project wordt gerealiseerd met steun van het 
Stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid.

Een van de acht opvallende ronde paviljoenen op het terrein van ZNA Stuivenberg © Sepp van Dun

V.U.: Hardwin De Wever, AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen. Deze nieuwsbrief werd redactioneel afgesloten op 11/01/2022.

Kom langs op zondag 30 januari

Op zondag 30 januari 2022 ben je van 13 tot 17 uur welkom om het team achter Plan Stuivenberg en het 
plan voor de toekomst van het terrein te leren kennen. Je kan die namiddag in gesprek gaan met hen en al 
je vragen stellen. We horen ook graag wat je goed vindt en wat nog beter kan aan het plan.

Omwille van de coronamaatregelen kunnen we je niet ontvangen op het terrein van het ziekenhuis. 
Daarom ben je welkom bij SAAMO De Wijk aan het Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen.

We praten graag met je in kleine groepjes. Daarom moet je je vooraf inschrijven voor een bepaald tijdstip. 
Kijk daarvoor op www.antwerpenmorgen.be/stuivenberg. Gewoon langskomen kan ook, maar dan moet je 
misschien even wachten als het druk is. 

Wanneer?
zondag 30 januari
doorlopend van 13 tot 17 uur

Waar?
SAAMO De Wijk
Willy Vandersteenplein 1
2060 Antwerpen

Inschrijven?
via www.antwerpenmorgen.be/stuivenberg


