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Het project voor het Eilandje betreft de transformatie van een industriële site tot een 
bewoonbaar stadsdeel. De grote schaal van deze transformatie biedt de unieke kans om 
een landschappelijke aanleg te ontwikkelen voor heel het gebied. Dergelijk ‘groenplan’ 
heeft enkel kans op slagen als het een zekere flexibiliteit waarborgt bij de controle van 
toekomstige uitwerkingen. Het Groenplan Eilandje-Antwerpen is daarom ontwikkeld als 
een strategie, eerder dan als een compositie.

De transformatie van het Eilandje roept vragen op over de processen die haar vorm 
geven. Landschapsarchitectuur verplicht tot een zeker pragmatisme; het groenplan 
organiseert de metamorfose van deze industriële site als een soort ‘meccano’, 
opgebouwd uit verschillende bouwstenen.

UITGANGSPUNT
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Uitgangspunt van voorliggend Groenplan Eilandje-Antwerpen zijn de analyse en de 
bijhorende visie gemaakt door Michel Desvigne Landschapsarchitecten i.s.m. Atelier 
JPLX in het kader van het Beeldkwaliteitplan Buitenruimte Eilandje (BKP/BR) 2000-
2001: 
Het Eilandje wordt ervaren als een samenhangend geheel. Het bindende element van deze eenheid is de 

aanwezigheid van de dokken. Deze brengen water, omgeven door een stenen vlakte, tot diep in het gebied 

van het Eilandje en structureren haar buitenruimte volgens een orthogonaal patroon. 

De specifieke aanleg van de dokken definieert het beeld van het Eilandje, de open ruimte van de dokken 

onderscheidt het van de rest van de stad. Deze eenheid en openheid in de buitenruimte van het Eilandje 

is een troef voor het gebied. De eenheid maakt het Eilandje tot een herkenbaar geheel, de openheid 

combineert de voordelen van het centrum van de stad met open ruimtes en vergezichten. […]

Het plan met de bestaande bomen toont aan dat de huidige aanwezigheid van bomen op het 

Eilandje beperkt is tot een parkachtige aanplanting rond het Douanegebouw, een rijaanplanting langs 

enkele straten en de aanzet tot een bos in het noordwesten. Deze elementen maken geen deel uit van een 

groter geheel zodat de eenheid van het Eilandje niet herkenbaar is in het huidige aanplantingsplan.

(Uit BEELDKWALITEITPLAN BUITENRUIMTE november 2001)

Uit deze analyse distilleren we het vooropgestelde doel: het ontwikkelen van een 
strategie voor landschappelijke aanleg op schaal van de site. De uitdaging is hierbij 
groen te introduceren in een wijk die nooit groen heeft gekend. Een nieuw stadsdeel 
met voornamelijk wonen is immers ondenkbaar zonder groen.

Het karakter van het Eilandje wordt gevormd door de weidsheid van de dokken en de 
kaden, gevat in een orthogonaal patroon. Het toevoegen van nieuwe elementen, in dit 
geval groen, moet dus uitermate doordacht gebeuren. De vooropgestelde strategie voor 
landschappelijke aanleg probeert de eenheid van het Eilandje te accentueren, zonder 
haar openheid te verliezen.

BEELDKWALITEITPLAN 
BUITENRUIMTE: 
ANALYSE EN VISIE
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Het is niet vanzelfsprekend om de visie, opgemaakt in het kader van het Beeldkwaliteitplan 
Buitenruimte (BKP/BR), rechtstreeks om te zetten in een reeks concrete projecten. 
Het doel van het Groenplan bestaat daarom uit het formuleren van een aantal richtlijnen 
en regels die helpen deze visie tot een reeks projecten uit te werken. Het Groenplan 
definieert de bouwstenen waarmee de landschappelijke aanleg wordt opgebouwd en 
schrijft voor hoe en waar deze gerealiseerd moeten worden. Aan de hand van vier 
concrete case-studies worden deze bouwstenen uitgewerkt.

1 AANPLANTING KADE

2 AANPLANTING STRAAT

3 TIJDELIJK LANDSCHAP

4 PARKSTRUCTUUR

VIER CASE STUDIES ALS UITWERKING VAN DE GROENVISIE UIT HET BKP/BRVIER CASE STUDIES ALS UITWERKING VAN DE GROENVISIE UIT HET BKP/BR

DOELSTELLING GROENPLAN



GROENPLAN EILANDJE 12  13

1 

2
3

4



15



15

het eilandje:
een unieke site
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het eilandje:
een unieke site
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De luchtfoto van het Eilandje toont aan dat haar buitenruimte zeer specifiek is en 
duidelijk verschilt van de buitenruimte van het centrum van Antwerpen. De dokken 
introduceren een ongewone hoeveelheid aan open ruimte. De afstanden tussen de 
gebouwen zijn van een heel andere orde dan die in de binnenstad. 

SCHAAL VAN DE SITE

VERHARDE BUITENRUIMTE

SOLITAIRE BOMEN

De specifieke aanleg van de dokken definieert het beeld van het Eilandje. Bovendien 
leggen de grote minerale oppervlakken geen vast gebruik op, maar geven ze een gevoel 
van vrijheid en openheid. Dit verschilt met de openbare ruimte van de binnenstad die 
veel meer vorm gegeven is en veel meer voor een bepaalde functie ontworpen is.

Foto’s van bestaande alleenstaande bomen op de site tonen aan dat deze weinig tot 
geen impact hebben op de perceptie van de ruimte, omwille van de grote dimensies van 
deze buitenruimte.

Eris gezocht naar het hanteren van een geschikt bomenritme in de straten op een eigentijdse 
manier. Langs de kaaien wordt aan een meer grootschaliger ritmiek gedacht in de vorm van 
plantrechthoeken (het idee van de 'groene container')

Voor het Eilandje moet dus  een ander basiselement worden geformuleerd, dat beter  
aansluit bij de eigenheid van de site.
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SCHAAL VAN HET EILANDJE

VERHARDE OPPERVLAKTEN

BESTAANDE AANPLANTING VAN SOLITAIRE BOMEN
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landschapp. aanleg
op schaal van de site
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landschapp. aanleg
op schaal van de site
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De strategie voor landschappelijke aanleg van het groenplan, heeft tot doel groen te 
introduceren in dit stadsdeel, dat nooit groen gekend heeft. Het gevaar bestaat echter 
om de ruimte te banaliseren. De introductie van elementen die een schaal geven aan 
de site, zou haar kwaliteit van buitengewone ruimte ondermijnen. De introductie van 
elementen met een binnenstedelijke connotatie, zou het gevoel van vrijheid op de 
minerale kades beperken.

Het groenplan stelt daarom voor om enerzijds groen aan te brengen op schaal van de 
site, naar het beeld van de begroeiing langs de Schelde, en anderzijds de typische 
binnenstedelijke bomen te vermijden, omdat die teveel deel uitmaken van het 
stedelijke decor. De bomen, die we wensen te planten, zullen zowel in perceptie als in 
soort naar de schaal van de site verwijzen.

GEVAAR VOOR 
BANALISERING

BOOMGROEP VERSUS 
SOLITAIRE BOOM
Een aantal referentiebeelden illustreert hoe dergelijk andersoortig basiselement 
er uit kan zien. Het betreft telkens een cluster van een aantal kleinere bomen met 
een gemeenschappelijke bodembedekking. Door hun aantal en hun dichtheid hebben 
deze clusters een grote impact, zonder daarom een groot percentage buitenruimte 
in te nemen. Door hun beperkte hoogte staan ze dichter bij de voetgangers. Deze 
referentiebeelden tonen aan hoe een dergelijke boomgroep in stedelijk context 
gerealiseerd kan worden.

Voor het Eilandje stellen wij voor om langs de kaaien de ‘alleenstaande boom’ als bouwsteen 
te vervangen door een  groep van bomen  o f ‘boomgroep’.  Deze boomgroep is een  meer-
stammig groen  volume, variërend in  hoogte en  samenstelling.  De  blijvers kunnen in  een 
specifieke lijn worden aangeplant, zodat uiteindelijk een laanritme ontstaat. 
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NEW YORK CITY - MOMA

AMSTERDAM - BINNENSTAD

LONG ISLAND CITY - CITIBANK
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Het Groenplan wordt opgebouwd uit vijf ‘bouwstenen’, die samen visueel één geheel 
vormen. Deze bouwstenen worden gedefinieerd in functie van hun specifieke locatie 
en situatie.

Het groenplan onderscheidt als verschillende bouwstenen:
1. Boomgroepen langs de kades;
2. Boomgroepen in de binnenstraten;
3. Tijdelijke landschappen;
4. Parkstructuren;
5. Laanaanplantingen.

De laatste bouwsteen, de lineaire aanplanting van bijvoorbeeld platanen, is voldoende 
gekend en toegepast. Het behoeft geen verdere uitleg.
De vier andere worden elk gedefinieerd aan de hand van een case studie. De locatie 
van deze case-studies zijn weergegeven op de overzichtskaart op pagina 13.

BOUWSTENEN
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BOMENGROEP MET GROENBEDEKKERBOMENGROEP MET GROENBEDEKKER

BOMENGROEP MET SIERGRASSEN

BOMENGROEP MET BESTRATING
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BOMEN

Het Groenplan heeft als uitgangspunt om voornamelijk boomsoorten te kiezen, die 
refereren naar de bomen die spontaan groeien langs de Schelde.

Ten eerste omdat, uit overwegingen van schaal en dimensies, gekozen wordt te 
refereren naar de grotere groenzones. Ten tweede omdat, uit esthetische redenen, het 
niet gewenst is dat deze aanplantingen als een element van het stedelijke vocabularium 
of meubilair beschouwd worden. 

Uit het voorgaande volgt de afwijzing van het gebruik van decoratieve bomen. Er wordt 
gekozen voor natuurlijke basiselementen, die een zekere ‘natuurlijkheid’ introduceren 
op het Eilandje. In functie van de verschillende bouwstenen is een lijst opgemaakt 
met de mogelijke boomsoorten. Aan de hand van deze lijst kunnen type-beplantingen 
samengesteld worden voor de diverse situaties.

De bomen zullen geen zijtakken hebben tot een hoogte van minimaal 2.80m, zodat een 
vrij doorzicht gewaarborgd blijft.

MATERIALEN
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Acer Platanoides ‘Olmsted’ Alnus cordata Alnus Glutinosa ‘Laciniata’ Alnus incana ‘Aurea’

Carpinus betulus ‘Frans 

Fontaine’

Fraxinus angustifolia 

‘Raywood’

Fraxinus ornus ‘Arie Peters’ Quercus frainetto

Fraxinus angustifolia 

‘Elegantissima’

Salix alba ‘Sercea’ Carpinus betulus ‘Frans 

Fontaine’
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De bodem wordt bij voorkeur uitgevoerd met bodembedekkers. Deze optie combineert 
een ‘groene’ bodem met een minimum aan onderhoud.

Indien dit gewenst is, kunnen de bodembedekkers vervangen worden door siergrassen. 
Deze optie kan in enkele specifieke situaties een meerwaarde geven aan de boomgroep. 
De siergrassen zullen niet hoger zijn dan 1m.

PLATINES MET GROENE VOEGEN

In het geval de boomgroep doorwaadbaar of toegankelijk moet zijn, kan de bodem 
aangelegd worden met platinnes of kasseien, zoals de omringende verharding. Het 
groenplan schrijft voor de voegen tussen de verharding uit te voeren als groene voegen. 
Op die manier blijft de boomgroep leesbaar als rechthoekig vlak tussen de verharding

BODEMBEDEKKERS EN SIERGRASSEN
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SIERGRASSEN

GROENE VOEGEN
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bouwstenen
adhv

casestudies
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bouwstenen
adhv

casestudies
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BOOMGROEP KADE
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De bouwsteen ‘Boomgroep Kade’ is uitgewerkt aan de hand van het Willemdok. Het is 
duidelijk  dat  er  een  overgang  dient  te  worden gezocht   met het huidige heringerichte deel  
Napoleonkaai. Net eerste resultaat daarvan is al te zien in  de heringerichte  buitenruimte  voor 
het Koninklijk Entrepotgebouw van Project2. 

NIET-BEPLANTBARE RUIMTE
Een analyse van het ontwerp geeft de zones aan waar niet geplant kan worden. Het 
geeft de mogelijkheden en de beperkingen van de site aan.
Deze zones zijn:

- Zones ingenomen door het wegverkeer: straten, parkeerplaatsen en ondergrondse 
parkings;

- Geplande flaneer- of voetgangerszone op de kaden langs de dokken. 

PLANTSTROKEN
Tussen de niet-beplantbare zones (het gearceerde gedeelte), wordt gezocht naar 
een aantal lineaire stroken. Deze zijn evenwijdig met de omtrek van de dokken. De 
resulterende ‘plantstroken’ geven de zones aan waar geplant kan worden. 

BOOMGROEPEN
In deze plantstroken gebeurt de aanplanting aan de hand van ‘boomgroepen’. De 
breedte van elke plantstrook bepaalt één van de twee zijden van elk boomgroep, de 
andere zijde bedraagt steeds 5 meter. 
De plantstroken worden zo gedefinieerd dat zij het beste inspelen op de bestaande of 
de ontworpen buitenruimte. Parkeerplaatsen worden, indien mogelijk, opgenomen in 
een plantstrook. Elke reeks van naast elkaar liggende parkeerplaatsen kan zo door een 
boomgroep worden beëindigd. De breedte van een plantstrook langs de kade wordt 
zo gekozen dat de boomgroepen het meest gunstige ruimtelijke effect hebben op de 
dokken, rekening houdend met de voetgangerszone langs de kade, en de vrij te houden 
zone langs de dokken. Het resultaat is een grote samenhang tussen boomgroepen en 
andere elementen van de buitenruimte. Hierbij moet speciaal aandacht worden besteed 
aan de precieze inplanting van de bomen die als blijvers worden aangemerkt en die het 
eindbeeld zullen bepalen.

BOOMGROEP KADE
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SITUERING GODEFRIDUSKAAI

PLANTSTROKEN BOOMGROEPEN

NIET BEPLANTBARE ZONE
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SNEDES

Een reeks snedes toont de concrete uitwerking en inplanting van deze boomgroepen, in 
functie van de verschillende randen van de Oude Dokken. De snedes tonen aan hoe de 
boomgroepen de ruimte van de kade organiseren.

ENTREPOTKAAI
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ST-ALDEGONDISKAAI

GODEFRIDUSKAAI
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MAQUETTE

Foto’s van de maquette (schaal 1/200) geven het nagestreefde doel weer.

In de langsrichting van de dokken wordt een gevoel van een grootschalige aanplanting 
gecreëerd. Door het perspectief vormen de verschillende boomgroepen visueel één 
aaneengeschakeld geheel.
In de dwarsrichting van de dokken wordt een zo groot mogelijke openheid en 
transparantie behouden. Op die manier wordt het zicht op het water vanuit de 
gebouwen niet belemmerd. In dwarse richting wordt zo het minerale karakter van de 
kade behouden.

Het groeperen van de bomen in boomgroepen, rekening houdend met de richting van 
het dok, geeft een maximaal ruimtelijk effect bij een minimale in beslagname van de 
site. 
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EVOLUTIE IN DE TIJD

Op elk tijdstip moet een interessante groenstructuur verzekerd kunnen worden, 
zowel bij aanplanting als na 20 jaar. De boomgroep zal daarom een evolutie in de 
tijd ondergaan. Concreet gebeurt dit door zowel snelgroeiende bomen (wijkers) als 
duurzame bomen (blijvers) te planten.

Bij aanplanting wordt in elke boomgroep een zekere bladermassa of gemeenschappelijke 
kruin bekomen door de dense aanplanting van enkele blijvers en meerdere wijkers. In 
opeenvolgende fases worden de wijkers uitgedund, zodat de blijvers kunnen doorgroeien. 
Het eindbeeld wordt bepaald door de blijvers. Deze laatste worden van bij het begin 
op een op een bepaalde positie geplant binnen de boomgroep, zodat zij uiteindelijk 
alleen structuur geven aan de buitenruimte. Daarom worden de blijvers, binnen de 
verschillende boomgroepen, op eenzelfde lijn geplant. Dit wordt geïllustreerd aan de 
hand van de Oude Dokken.

De maat en ouderdom van de bomen moet gekozen worden in functie van het 
beschikbare budget. De wijkers zullen in een kleinere maat geplant worden dan de 
blijvers. Minimale maten zijn 16-18 stamomtrek voor de wijkers en 20-25 stamomtrek 
voor de blijvers.

Indien er om wat voor reden dan ook door de stad voor andere boomsoorten als extra blijvers moet worden 

gekozen –wat echter niet door het studiebureau wordt aanbevolen- dan moet dit wel in de sfeer van kade 

en water en de nabijheid van de Schelde blijven. De ‘zwarte els’ kan dan toegepast worden als blijver en 

wijker tegelijkertijd. Als derde blijver kan de ‘Juglans Negra’ worden aangemerkt. Dit is een trage groeier 

die uiteindelijk erg hoog wordt. .
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BIJ AANPLANTING NA EERSTE UITDUNNING EINDBEELD
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BIJ AANPLANTING: BOOMGROEPEN
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EINDBEELD: VOLGROEIDE DUURZAME BOMEN
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CONCRETE AANLEG

De bomen worden niet bovengronds verankerd. Afhankelijk van de maat en het aantal 
bomen dat dicht bij elkaar geplant wordt, moet afgewogen worden of een verankering 
nodig is. Indien dit het geval is, zal een ondergrondse kluitverankering gebruikt 
worden.

De boomgroep wordt niet afgebakend door een borduur of boordsteen. Ze is als het 
ware uitgesneden in de kasseien die haar omringen. De stabiliteit van de laatste 
randstenen kan verzekerd worden door een onzichtbaar metalen kader, dat de 
boomgroep afbakent.

Voor de bodem van de boomgroep kade zijn er drie opties:

- Aanplanting van bodembedekkers. 
Deze optie geniet de voorkeur. Ze combineert een groene bodem met een minimum 
aan onderhoud.

- Bestrating met groene voegen.
Indien het een doorwaadbare boomgroep betreft wordt gekozen voor bestrating 
met groene voegen. Deze optie combineert een grote toegankelijkheid met een 
specificatie van de bodem. Deze groene voegen laten ook toe de boomgroep als 
rechthoek leesbaar te maken tussen de kasseien langs het dok. In dit geval met een 
speciale ondergrond gewerkt worden, die toelaat betegeling aan te brengen op een 
doorwortelbare zone. Dergelijke ondergrond kan bekomen worden met verschillende 
procédés, zoals straatbomenzand, een mengeling teelaarde-vulkanisch gesteente of 
lava).

- Aanplanting van siergrassen. 
Aanplanting van siergrassen kan enkel indien dit expliciet gevraagd wordt. Deze 
optie vraagt een verhoogd onderhoud en afscherming. In enkele specifieke situaties 
kunnen siergrassen echter een meerwaarde geven aan de aanleg van de boomgroep. 
De siergrassen mogen niet hoger zijn dan 1m.
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SNEDE PLATINES MET GROENE VOEGEN

PLAN PLATINES MET GROENE VOEGEN PLAN GRONDBEDEKKER

SNEDE GRONDBEDEKKER

FLANEERZONE
BORDUUR

STRAATBOMENZAND

STRAAT

GRONDVERANKERING

BOOM

FLANEERZONE

STRAATBOMENZAND
GRONDVERANKERING

PLATINNES MET GROENE VOEGEN PLATINNES MET GRONDBEDEKKER
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BOOMGROEPEN AAN DE VERSCHILLENDE DOKKEN

Het principe van de Boomgroep Kade werd verder ontwikkeld voor elk van de dokken. 
Hierbij werd telkens getracht een basismaat te vinden zodat verlichting, parkeerplaatsen 
en boomgroepen dezelfde regels volgen.

Godefridus kaai: 
- Vertrekkende van 16m tussenafstand tussen de verlichtingselementen (opgelegd 

door het voorontwerp van FDA) hebben we een maat gedefinieerd van 5m voor 
de boomgroep en telkens 3m tussenafstand. In stippellijn zijn mogelijke locaties 
voor boomgroepen aangegeven. 

- De parkeerplaatsen worden opgenomen in een plantstrook. Waar mogelijk wordt 
elke parkeerstrook begrensd door een boomgroep.

Entrepot kaai:
- Vertrekkende van 20m tussenafstand tussen de verlichtingselementen (opgelegd 

door het voorontwerp van FDA) hebben we een maat gedefinieerd van 5m voor 
de boomgroep en telkens 3m tussenafstand. In stippellijn zijn mogelijke locaties 
voor boomgroepen aangegeven. 

Kempisch Dok Westkaai & Kattendijkdok Oostkaai:
- Hier zijn nog geen afstanden tussen verlichtingselementen gedefinieerd. We 

zijn uitgegaan van een tussenafstand van 24m, wat de optimale maat is voor de 
inplanting van de boomgroepen.

- Vertrekkende vanaf de straat wordt er telkens een strook van 5m breedte 
aangelegd waarin parkeerplaatsen kunnen worden opgenomen. Wij stellen voor 
om overal langs de dokken parkeren loodrecht op de dokrand te organiseren, 
en de voorziene langsparkeerplaatsen langs de bebouwing weg te laten. Op die 
manier wordt aangesloten bij de huidige praktijk langs de dokken, en bij het 
ontwerp rond de Oude Dokken.

- Naast deze parkeerstrook 
wordt een flaneerzone 
van 3,5m breedte 
aangelegd.

- Een tweede plantstrook 
wordt aangelegd tussen 
deze flaneerzone tot 
op maximaal 6m van de 
dokrand. Deze 6m zijn 
nodig om toegang tot het 
water te verzekeren.
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GODEFRIDUSKAAI

ENTREPOTKAAI

KATTENDIJKDOK / KEMPISCH DOK
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BOOMGROEP STRAAT
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Een tweede bouwsteen geldt voor de binnenstraten. De boomgroep straat is uitgewerkt 
aan de hand van de casestudy Brazilië- en Montevideostraat.

NIET-BEPLANTBARE RUIMTE

Een analyse van het ontwerp geeft de zones aan waar niet geplant kan worden. Het 
geeft de mogelijkheden en de beperkingen van de site aan.
Deze zones zijn:

- Zones ingenomen worden door straten en parkeerplaatsen. 
- Voetpaden, voorzien langs de gebouwen. 

In dit geval valt deze niet beplantbare zone samen met de rijweg.

PLANTSTROKEN

In de binnenstraten vallen de beplantbare stroken samen met de parkeerstroken, die 
hierin geïntegreerd worden. 

BOOMGROEPEN

In functie van de inritten en de gewenste hoeveelheid parkeerplaatsen kunnen de 
boomgroepen voorzien worden. Buiten parkeerplaatsen en boomgroepen dient er in 
deze strook ook ruimte voorzien te worden die toelaat de straat over te steken. Deze 
ruimten vormen een plaatselijke verbreding van het voetpad.

BOOMGROEP STRAAT
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SITUERING BRAZILIË- MONTEVIDEOSTRAAT

PLANTSTROKEN PARKEERPLAATSEN / BOOMGROEPEN

NIET BEPLANTBARE ZONE
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SIMULATIE KRUISPUNT BRAZILIË-

MONTEVIDEOSTRAAT

SNEDES

Een snede toont de concrete uitwerking en inplanting van deze boomgroepen. De snede 
illustreert hoe de parkeerzone georganiseerd wordt tussen de boomgroepen. 

Voor het kruispunt is een detail gemaakt dat aantoont hoe deze boomgroepen kunnen 
worden ingeschreven in het straatbeeld. De onderlinge afstand tussen de boomgroepen 
bedraagt steeds een meervoud van de nodige afstand voor een parkeerplaats. Op 
die manier ontstaat een grote flexibiliteit en onderlinge verwisselbaarheid tussen 
parkeerplaatsen en boomgroepen. 
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UITWISSELBAAR SYSTEEM VAN PARKEERPLAATSEN
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SIMULATIE KRUISPUNT MONTEVIDEOSTRAAT - BRAZILIËSTRAAT
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CONCRETE AANLEG

Een technische snede toont de volgende aspecten:
- De aanleg van groene voegen bovenop het boomplantvak door het gebruik van 

straatbomenzand;
- Het gebruik van straatbomenzand laat toe bomen te planten tot vlak naast de 

rijweg zonder dat er daartoe extra verstevigingen moeten worden voorzien.
- De borduur tussen straat en voetpad wordt doorgetrokken. Ze scheidt de 

boomgroep van de rijweg.
- Ondergrondse kluitverankering;
- Meerdere bomen in één boomgroep zonder geometrisch aanplantingspatroon;
- Boomput van minstens 2m breedte bij 1.5m diepte;
- Geen borduur tussen platinnes van het voetpad en platinnes met groene 

voegen van de boomgroep. Eventueel kan een metalen kader de afscheiding 
verduidelijken voor de onderhoudsdiensten.

Voor de bodem van de boomgroep straat zijn er twee opties:
- Bij voorkeur: Aanplanting van bodembedekkers. 
Deze optie combineert een groene bodem met een minimum aan onderhoud.

- Doorwaadbare boomgroep: Bestrating met groene voegen.
Deze optie combineert een grote toegankelijkheid met een specificatie van de 
bodem. Deze groene voegen laten ook toe de boomgroep als rechthoek leesbaar te 
maken tussen de kasseien langs het dok. In dit geval met een speciale ondergrond 
gewerkt worden, die toelaat betegeling aan te brengen op een doorwortelbare 
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PLAN 

TECHNISCHE SNEDE 

PLATINNES
PLATINNES MET GROENE VOEGEN

GOOT

STRAATBOMENZAND

STRAAT

GRONDVERANKERING

BOOM
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TIJDELIJK LANDSCHAP
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Het principe van de tijdelijke landschappen is uitgewerkt aan de hand van de site 
van het nieuwbouwproject 'Het Gouden Anker' aan de Westkaai van het Kempisch Dok. 
Een  voorlopig landschap wordt daar voorgesteld als voorloper op de later voorziene 
bebouwing. 

VERSCHILLENDE OPTIES

In een eerste fase wordt het bouwblok uit het masterplan, dat pas in een latere fase 
uitgevoerd zal worden, als een voorlopig landschap ingericht. In een tweede fase wordt 
het bebouwd. In een reeks van drie tekeningen worden drie verschillende opties voor 
dit tijdelijke landschap getoond,  ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit.  Het parkeren
op  straat  dient  te  worden verminderd  en daarvoor  in de  plaats komt er  zoveel  mogelijk
publieke  'groene'  ruimte  terug.  Dit  is mogelijk omdat  in  de  nieuwe  bouwblokken  overal
parkings zijn voorzien, ook ten behoeve van de bestaande bebouwing. 

SITUERING KEMPISCH DOK OOSTKAAI

T IJDELIJK LANDSCHAP

GOUDEN ANKER

SITE VOOR TIJDELIJK LANDSCHAP
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PUBLIEKE RUIMTE GROENE ZONES

PARKEERPLAATSEN
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PARKEERPLAATSEN PUBLIEKE RUIMTE

TOEGEPAST OVER HET VOLLEDIGE DOK

Voor elk van deze principes wordt nagegaan hoe ze over de volledige lengte van 
het Kempisch Dok kan worden aangelegd. Tenslotte worden deze drie basisprincipes 
gecombineerd om tot een samenspel te komen tussen parkeerruimte, openbare en 
groene ruimte.
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GROENE ZONES COMPILATIE
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TECHNISCHE SNEDE

Een technische snede geeft aan hoe deze tijdelijke landschappen gerealiseerd worden 
op de bestaande kade. Het principe gaat uit van een minimale kost voor een maximaal 
resultaat. Aangezien een aanzienlijk deel van de kosten van buitenaanleg ondergronds 
verdwijnt, hebben we een systeem uitgewerkt waarbij de groenaanleg op de bestaande 
infrastructuur geplaatst wordt. Het bijhorende schema toont aan hoe dat gebeurt: over 
een hoogte van zestig tot tachtig centimeter wordt een laag teelaarde op de bestaande 
bestrating gelegd. Deze wordt nadien beplant met siergrassen en bloemen.
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PRINCIPE

SNEDE

PLAN

ONDERSTE METAALGAAS

VERLOREN BEKISTING VERLOREN BEKISTING 
IN METAAL

METALEN VERSTEVIGING

COCOSMATCOCOSMAT

BOVENSTE METAALGAAS
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REFERENTIEPROJECT

In een reeks beelden tonen we hoe we dit principe hebben toegepast in ons ontwerp 
voor Lyon Promenade Saone in Frankrijk.



GROENPLAN EILANDJE72 73



GROENPLAN EILANDJE74 75




