Het Eilandje
We werken eraan

© LUCID

Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op en rond het Eilandje.
Zo vertellen we je over de plannen voor de Droogdokken- en Loodswezensite aan de Scheldekaaien. We geven ook
een update over de werken in de Cadixwijk, over de Innovatieve Stadshaven, de heraanleg van de Kempenstraat
en de Montevideowijk. Tot slot geven we ook graag het najaarsprogramma van Stormkop mee. Hier op de cover
zie je de kersverse mobiele ligbanken op de oude sporen van de New Yorkkaai. Veel leesplezier!
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Ontvang je deze nieuwsbrief graag digitaal,
stuur dan een e-mail naar agvespa@antwerpen.be.

SCHELDEKAAIEN

Toekomstbeeld Droogdokkensite © Atelier Kempe Thill

Scheldekaaien
Gebiedsontwikkeling Droogdokkensite
De Droogdokkensite in het noorden van Antwerpen is
een uniek landschap van 11 hectare met bijzonder industrieel en bouwkundig erfgoed. Ze wordt begrensd door
de Royerssluis, het Kattendijkdok en het Sasdok. Naast
de 9 historische, beschermde droogdokken bevat de site
2 grote gebouwenclusters, 2 pomphuizen en enkele kleinere verspreide bijgebouwen. Ook de 2 loodsen aan de
westzijde van de Droogdokkenweg in het toekomstige
Droogdokkenpark behoren tot de site. Het Droogdokkenpark maakt deel uit van het Droogdokkeneiland, een
van de zeven deelgebieden van het masterplan Scheldekaaien.
Maritieme belevingssite
De ambitie is om van de site een ontmoetingsplek te maken gericht op beleving van maritiem erfgoed, havenerfgoed en de havendynamiek. Het behoud van erfgoed,
kennisoverdracht en de bezoekers dichter bij de haven
en het water brengen, staan centraal. Voor de realisatie
hiervan worden verschillende programmadelen opgenomen voor stad Antwerpen, de maritieme collectie van
het MAS, jeugd (met Stormkop, bekijk hun programma
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achteraan in deze nieuwsbrief) en de stadshavendienst.
Op de site ontwikkelt het APB Havencentrum van de
provincie Antwerpen, in samenwerking met Port of
Antwerp-Bruges, een Havenbelevingscentrum. De buitenruimte met schepen en industrieel erfgoed uit de collectie
van het MAS zal de verschillende onderdelen met elkaar
verbinden. Met de ontwikkeling van de Droogdokkensite
als maritieme belevingssite onderstreept stad Antwerpen
haar identiteit als havenstad en stad aan de stroom.
Voor de ontwikkeling van de maritieme belevingssite is
in januari 2022 een ontwerpteam geselecteerd. Het gaat
om een multidisciplinair team onder leiding van het Rotterdams architectenbureau Atelier Kempe Thill.
De hele herontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd, van
zuid naar noord. Eind 2022 wordt een voorontwerp goedgekeurd, in 2023 voorziet het ontwerpteam een definitief
ontwerp en start de vergunnings-en aanbestedingsprocedure. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken
voor de eerste fase in 2024. De volledige ontwikkeling
van alle gebouwen en publieke ruimte zal ongeveer 10
jaar in beslag nemen. Meer informatie over de selectie van het ontwerpteam en het masterplan vind je op
www.onzekaaien.be.

Toekomstbeeld heraanleg Loodswezensite © Bureau Bas Smets

Toekomstbeeld vlietmuur met gedenkstenen © Bureau Bas Smets

Gebiedsontwikkeling Bonapartedok
en Loodswezen
Vlak bij het Eilandje en het MAS ligt het projectgebied ‘Bonapartedok en Loodswezen’, een van de zeven
deelgebieden van het masterplan Scheldekaaien. Het
19de-eeuwse Loodswezengebouw bepaalt er de skyline.
Aanleg openbaar domein met namenmonument
Begin 2022 is er een ontwerpteam gekozen voor de gebiedsontwikkeling van de Loodswezensite.  Een multidisciplinair ontwerpteam onder leiding van Bureau Bas
Smets tekent de heraanleg van het openbaar domein en
de integratie van een namenmonument ter herdenking
van de Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit. In het ontwerp wordt de kade sterk vergroend als
een park met verschillende tuinen. De voormalige vlieten (Brouwersvliet, Sint-Pietersvliet en Koolvliet) worden
opnieuw visueel verbeeld als een verbinding tussen stad
en stroom. Langs weerszijden van de voormalige vlieten
wordt het namenmonument geïntegreerd in de zijmuren.
Aan de stadszijde vormen de vliettuinen de ‘entree’ tot
het projectgebied. Tussen de vliettuinen zijn verschillende zones met elk een eigen identiteit zichtbaar in het
ontwerp: een zone met kleine tuinen rond het Loodswe-

Toekomstbeeld herinneringstuinen © Bureau Bas Smets

zengebouw en de Boeienloods, een zone met een grote
trappenpartij, en een zone met een ligweide. De natte
zijde, het overstroombare gedeelte van de kade langs de
Schelde, vormt een ononderbroken wandeling van noord
naar zuid langs de Blauwe Steen. Het gehele parklandschap draagt bij tot de rust en sereniteit die het namenmonument vraagt. Toch is de stedelijke ruimte zo ontworpen dat ze ook ruimte biedt voor ontspanning, met een
kwalitatief, groen openbaar domein dicht bij het centrum
van de stad. Als alles volgens plan verloopt, starten de
werken voor de heraanleg begin 2024.
Een groene publieke ruimte
De publieke ruimte wordt ingericht volgens drie zones:
• Een zone met kleine tuinen rond het Loodswezengebouw en de Boeienloods onderscheidt zich van
de rest van de kaaien door de opmerkelijke erfgoedwaarde en de sterke relatie met het water.
• Een zone met een trappenpartij is bruikbaar als ziten rustplek, maar is bij gelegenheid ook bruikbaar
voor kleinere evenementen of ceremonies.
• Een zone met ligweide en zicht op de Schelde is uniek
en uitnodigend.
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Toekomstbeeld perspectief kade © Bureau Bas Smets

Gebouwen Loodswezensite
Voor de gebouwen op de Loodswezensite aan de Tavernierkaai wordt uitgekeken naar een herbestemming als
Vlaams Culinair Centrum. Toerisme Vlaanderen zal instaan voor de uitwerking ervan, in afstemming met de
stad Antwerpen en AG Vespa voor de heraanleg van de
omgeving. Het loodsgebouw is met zijn neogotische en
kenmerkende gevel sinds 1895 een historisch baken in de
skyline van Antwerpen.
Namenmonument WO II
Het namenmonument herdenkt alle slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog in Antwerpen en omvat een inclusieve namenlijst van alle slachtoffers, ingedeeld in de vier
verschillende slachtoffergroepen: de slachtoffers van de
Holocaust, de burgerlijke slachtoffers van nazigeweld, de
burgerlijke slachtoffers van militair geweld, en de militaire slachtoffers. Deze namen zullen de indrukwekkende
aantallen zichtbaar maken en de omvang weergeven van
de verschillende slachtoffergroepen.
Antwerpen herdenkt
De plaatsing van de namen in de vlietmuren nodigt bezoekers
uit om een wandeling langs de herinneringstuinen te maken. In totaal zullen de gedenkmuren 336 meter lang zijn en
uit meer dan 25.000 gedenkstenen bestaan. Stad Antwerpen
voert momenteel een uitgebreid historisch onderzoek om
de namen van al deze overleden slachtoffers te achterhalen.
Via www.antwerpenherdenkt.be/namenproject kunnen
nabestaanden en andere betrokkenen de stand van zaken
van het onderzoek raadplegen. Meer informatie over het
ontwerp voor de Loodswezensite vind je op
www.agvespa.be/projecten/bonapartedok-en-loodswezen.
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Toekomstbeeld ligweide met zicht op de Schelde © Bureau Bas Smets

Tijdelijke vergroening in de zone
van de toekomstige ligweide
In afwachting van de definitieve heraanleg wordt
vanaf oktober een zone van 5000 m² onthard op de
Loodswezensite. De kasseien worden uitgebroken en
vervangen door grassen en bloemen. Zo krijgen we
er tegen het voorjaar van 2023 een leuke picknickplek
aan het water bij. Begin 2024 starten de werken voor
de definitieve heraanleg en komt op die locatie de
ligweide.

Concessiehouder voor zwembad
en waterrecreatie in het Bonapartedok
De stad wil graag de band van de Antwerpenaar met het
water aanhalen. Daarom wordt momenteel een concessiehouder gezocht voor de bouw en uitbating van een
drijvende constructie in het Bonapartedok aan het MAS.
Bedoeling is om daar zwemgelegenheid te voorzien, en
ook andere (water)recreatie behoort tot de mogelijkheden. Bewoners en bezoekers zullen er in een familiaal
kader van het water kunnen genieten, met respect voor
de leefbaarheid en de buurt. De toekomstige concessiehouder zal naast een zwemvoorziening ook andere
sport- en recreatieactiviteiten kunnen aanbieden, zoals
bijvoorbeeld de verhuur van kajakken, pedalo’s, suppen
(peddelsurfen), yoga, … Voor de realisatie van deze ambitie schreef de stad een concessie voor de werken uit.
Zo zal de concessiehouder instaan voor het ontwerp, de
bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie
van het project. De selectiefase met de oproep voor mogelijke kandidaten liep af op 15 september.

CADIXWIJK

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

De Cadixwijk
De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk
maken. Momenteel wonen er intussen ongeveer 2250
mensen, dat zullen er over enkele jaren ongeveer 4000
zijn. Daarom worden de braakliggende gronden in verschillende fases verkocht aan voorwaarden zodat een
gemengde ontwikkeling met wonen, werken, winkelen
er voor iedereen mogelijk is. Ook de heraanleg van het
openbaar domein verloopt gefaseerd en volgt op de nieuwe ontwikkelingen.
Momenteel werken we aan de publieke ruimte op de New
Yorkkaai Zuid aan het Kattendijdok en de tweede fase van
het Schengenplein met een uitbreiding aan het water.

Bouwblok 4
In 2020 is het driehoekige perceel op de hoek van de Londenstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai verkocht aan Van
Wellen Real Estate Development nv en Athelean nv. Er komt
een nieuwbouwproject met voornamelijk handels- en kantoorfuncties. Een grand café op het gelijkvloers verwelkomt
zowel de buurtbewoners als de bezoekers en de werknemers
van de bovenliggende verdiepingen.
Het gebouw, ontworpen door awg architecten, bestaat uit

3 ondergrondse lagen en een bovengrondse stapeling van
enkele duplexlagen voorzien van de nodige buitenruimten
met daktuinen.
Intussen zijn de stedenbouwkundige vergunningen verleend
door de provincie Antwerpen en kunnen de eerste werken
eind 2022 starten. In het najaar van 2024 is het gebouw
klaar.

Bouwblok 6
Bouwblok 6 ligt tussen de Kattendijkdok-Oostkaai, Madrasstraat, Portostraat en Indiëstraat. De Bombaystraat splitst
dit bouwblok in twee delen. Het zuidelijke deel omvat het
voormalige Noorderpershuis. Het is waardevol erfgoed en
belangrijk voor de identiteit van de Cadixwijk. Op termijn
wordt het gebouwencomplex gerestaureerd en ontwikkeld
voor een nieuwe bestemming met een publieksgericht karakter.
In het deel ten noorden van de Bombaystraat komen onder
meer een basisschool en de eerste graad van een secundaire
school. De procedure is opgestart voor de aanstelling van
een ontwerpteam en een ontwikkelaar. Als alles volgens
plan verloopt, starten de werken in 2026.

5

CADIXWIJK

Bouwblok 5, 7 en 8
Bouwblokken 5, 7 en 8 zijn hoofzakelijk bestemd voor gezinsvriendelijke woonvormen.
Bouwblok 5, aan de Kattendijkdok-Oostkaai naast het
Schengenplein, werd begin 2021 toegewezen aan Dethier
Ontwikkeling die een ontwerpteam samenstelden met Bulk
Architecten en General Architecture. Vandaag zijn de plannen van het gezinsvriendelijk woonproject, met de naam
‘terhaven’, helemaal klaar. De ontwerpers focusten niet
enkel op het aantal vierkante meters leefoppervlakte en het
aantal slaapkamers op maat van gezinnen met kinderen
maar ook op de buitenruimtes, de lichtinval, de nabijheid
van voorzieningen en de zichtrelatie tot de buitenruimte. Er is veel ruimte voor fietsen en kinderwagens op het
gelijkvloers. Alle woningen krijgen grote terrassen, veel licht
en contact met de stad én de binnentuin. Verder omvat het
woonproject ook 2 daktuinen met een paviljoen waarvan
alle bewoners gebruik kunnen maken. Als alles verder
vlot verloopt kunnen de werken in 2023 starten. Volg het
project op de voet via www.terhaven.be.
Ook bouwblokken 7 en 8 aan het Houtdok worden
hoofdzakelijk ingezet voor gezinsvriendelijke woningen:
flexibel in te richten en aanpasbaar aan wisselende noden
en kindvriendelijke buitenruimten.

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

Campus Cadix © Leon Verhoeven
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Leerlingen Kunstkaai verhuizen
naar nieuw schoolgebouw in Cadixstraat
Na een voorbereidingstijd van bijna 13 jaar kunnen de leerlingen van Kunstkaai, stedelijk secundair onderwijs, sinds 1
september in hun nieuwe schoolgebouw terecht. Technisch
gezien is dit een complex project, omdat de architecten
Korteknie Stuhlmacher Architecten BV een secundaire kunstschool combineren met woningen en ook een nieuwbouw
combineren met bestaande, monumentale gebouwen.
De gehele campus is in samenhang ontworpen met de typische kapvormen en het tegelwerk als herkenbare, terugkerende elementen.
De voormalige lagere school en het voormalige aanwervingslokaal voor havenarbeiders (oftewel het ‘kot’) vormen
het hart van het project. Oud stadsbouwmeester Emiel van
Averbeke ontwierp deze gebouwen tijdens het interbellum,
respectievelijk in 1927 en 1938. De gebouwen werden gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid.
De nieuwbouw, een bouwblok aan het Kempischdok-Westkaai, met werkplaatsen, ateliers en klaslokalen, werd in
2019 door Stedelijk Onderwijs in gebruik genomen. Het
okergele metselwerk is een eerbetoon aan de kleuren van
de oorspronkelijke schippersarchitectuur op het Eilandje. In
de drie gerenoveerde loodsen zijn de refter, de drukkerij en
de turnzalen ondergebracht.
De renovatie en uitbreiding van het monumentale schoolgebouw is het sluitstuk van deze herontwikkeling en werd
deze zomer afgerond. Opmerkelijk is het open karakter van
de ommuurde koeren aan de Rigastraat en de Cadixstraat.
Via grote poorten en uitnodigende nieuwbouwpaviljoenen
kan je nu voor het eerst sinds bijna 100 jaar van de straat
naar binnen kijken. Al sinds de eerste schooldag zijn deze
speelplaatsen enthousiast in gebruik genomen.
De school is een van de drie genomineerden voor de
ARC22 Architectuur Award in Nederland. Op 2 november
wordt de winnaar bekend gemaakt. Volg het nieuws via
www.dearchitect.nl.

Campus Cadix © Maurice Tjon

CADIXWIJK
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Zicht op de werken aan de New Yorkkaai met een gedeeltelijke afbraak van de loods voor de shelter op het Schengenplein © Frederik Beyens

Toekomstbeeld Schengenplein met de deels gerecupereerde loods als shelter © PTArchitecten

Werken New Yorkkaai Zuid en
uitbreiding Schengenplein
De werken voor de heraanleg van het openbaar domein
aan de New Yorkkaai Zuid en de tweede fase van het
Schengenplein aan het water zijn volop bezig en verlopen
volgens plan. De openbare ruimte langs het Kattendijkdok wordt aangelegd als een aangename, groene, autovrije wandel- en verblijfsruimte met zicht op het water.
De eerste fase van de heraanleg, het openbaar domein
aan de New Yorkkaai ter hoogte van de Londenbrug, is al
deels klaar en open voor het publiek. De groene afwerking met bomen, planten, heesters,... is voorzien voor
dit najaar. In het noordelijk deel komen ook nog plantvakken en krijgt de kasseizone een groene voeg.
In de tweede fase wordt het Schengenplein uitgebreid tot
aan het water en voorzien van bomen, groenvakken, een
waterspeeltuin, zitbanken, een shelter en een houten
ponton in het Kattendijkdok. Als alles verder volgens plan
verloopt, zijn de werken begin 2023 klaar

Houten ponton Kattendijkdok
Tijdens de Tall Ships Races in juli ging het houten ponton aan het Kattendijkdok op de New Yorkkaai heel
even open zodat iedereen er ten volle kon genieten
van de boten op het water. Daarna werd het terug
afgesloten en opgenomen in de werfzone voor de uitbreiding van het Schengenplein aan het water en de
verdere heraanleg van de New Yorkkaai. Begin 2023
gaat het definitief open en wordt het ongetwijfeld
een nieuwe, heerlijke plek in de Cadixwijk om er uit
te rusten aan het water en te genieten van de zonsondergang.

De Tallinnstraat, de nieuwe verbinding tussen de New
Yorkkaai en de Kattendijkdok-Oostkaai, is een doodlopende straat ingericht als woonerf met toegang
tot de ondergrondse parkings van de gebouwen en
de laad- en loszone op de kade. Het sorteerstraatje
wordt operationeel na de realisatie van bouwblok 5.
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INNOVATIEVE STADSHAVEN

Innovatieve Stadshaven
De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje (Kempeneiland en Mexico-eiland) en het aansluitende Steenborgerweert een ‘Innovatieve Stadshaven’ maken. Die
gebieden zijn zeer divers qua uitstraling maar hangen
functioneel en geografisch aan elkaar. Ze hebben een ‘eilandkarakter’: ze zijn afgesneden van hun omgeving door
water en/of infrastructuurbundels. In dit overgangsgebied tussen stad en haven wil de stad inzetten op ruimte
voor bedrijven. Ook een verhoogde interactie tussen land
en water speelt een grote rol, net als het inspelen op de
mogelijkheden van de nieuwe tramlijn.

Groeikansen voor bedrijven
De omgeving van de Innovatieve Stadshaven is net als de
rest van het Eilandje een overblijfsel van de historische
haven. Waarbij de focus in de eerste fase op het Eilandje
voornamelijk op de ontwikkeling van nieuwe residentiële
wijken lag, zetten we bij de Innovatieve Stadshaven in op
het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
toekomstgerichte bedrijvigheid. De stad startte daarom dit
jaar een RUP-procedure (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) op om
het verouderde gewestplan te vervangen door een planologisch kader dat een toekomstgerichte, stedelijke bedrijfszone richting zal geven.
Ter voorbereiding van dit RUP werd dit jaar reeds het richtkader voor Kempeneiland en Asiadok- Oostkaai goedgekeurd
door de stad. Dit richtkader bouwt verder op de schematische structuur van de ontwikkelingsvisie voor de Innovatieve Stadshaven uit 2018. Tijdens dit proces organiseerde de
stad een aantal klankbordgroepen met innovatieve spelers,
bedrijfsleiders, onderwijspartners, gebiedsregisseurs en
vastgoedexperten om het plankader verder vorm te geven.
Aanvullend volgden ook gesprekken met de concessionarissen, die gevestigd zijn op Asiadok-Noord, om te zien hoe de
structuur van deze omgeving verder kan verbeteren.

PLNT © Frederik Beyens

tainers op het Kempeneiland om er verse sla en kruiden te
kweken in een hoogtechnologische omgeving zonder enige
impact op de planeet.

Er zijn nog steeds terreinen beschikbaar op deze unieke
locatie. Interesse?
Surf naar www.agvespa.be/te-koop-te-huur en klik op ‘Proefproject Innovatieve Stadshaven’ voor meer informatie.

Nieuwe ontwikkelingen
Het Kempeneiland en het zuidelijke deel van de
Asiadok-Oostkaai komen in de ontwikkelingsvisie naar voor
om als eerste locatie de veranderingen in het gebied op gang
te trekken. Voor dit gebied wordt nu een ontwikkelingskader voorbereid om de transitie van dit eiland, bij afloop van
de lopende contracten, op te starten. Gelijktijdig wordt er
gewerkt aan de verdere verfijningen van de structuur voor
Steenborgerweert en het Mexico-eiland.
Tijdelijke locatie voor startende, innovatieve bedrijven
De stad heeft de ambitie om het gebied beter bekend te maken in de buurt. Zo vestigde PLNT zich al in tijdelijke con-

Asiadok en Kempeneiland © AG Vespa – Bart Gosselin
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Kop Spoor Noord
Kop Spoor Noord is een zone van 6 hectare tussen Park Spoor Noord, de Leien en het Kempisch dok en het Asiadok.
Het is een gemengde ontwikkeling met een mix van woningen, publieke voorzieningen, kantoren, horeca en handelszaken en openbaar domein.

Kempenstraat:
een groene rand langs de dokken
Tussen het Kempisch dok en het Asiadok realiseerde stad
Antwerpen een aangename openbare ruimte die in het
oosten begrensd wordt door het Hardenvoortviaduct
(de Noorderlaan) en in het westen door de Binnenvaartstraat. De omgeving rond het toekomstige ziekenhuis
ZNA Cadix kreeg heel wat groen, nieuwe fietsverbindingen en een nieuwe tramhalte. De werken startten begin
2021 en werden in juni 2022 voltooid.
Voor de fietsers werd een dubbelrichtingsfietspad op
de Kempenstraat en een nieuwe fietstunnel onder het
Hardenvoortviaduct gerealiseerd. De fietstunnel is een
handige, nieuwe verbinding met Park Spoor Noord,
de AP Hogeschool-campus en het ziekenhuis. Sinds de
zomer vind je hier ook een Velo-station.
De toegankelijkheid voor auto’s werd beperkt. Er is
geen parkeermogelijkheid meer bovengronds en de
rijweg dient enkel als in- en uitrit voor de ondergrondse
parking, de hulpdiensten en leveranciers. Er werd fors
geïnvesteerd in openbaar vervoer. De site is bereikbaar
met tramlijn 1 en met alle bussen van de reeksen 600 en
700.

De fietshelling in gebruik © Frederik Beyens

Fietshelling Parkbrug
Eind december 2021 is de fietshelling aan de Parkbrug
in gebruik genomen. De helling is een alternatief voor
de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei
behouden blijven. Het ontwerp van de fietshelling is,
net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De
helling is 140 meter lang en is een lusvormig ontwerp
in een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de
bestaande structuur te beperken. Het fietspad is voorzien in gietasfalt.

10

Groenzones
Passanten genieten op de dokken zelf van groenzones
met zitbanken tot aan de dokranden van het Kempisch
dok. Kers op de taart is een ruime openbare tuin,
bovenop de ondergrondse parking van het ziekenhuis.
De vormgeving van de beplanting is gebaseerd op een
portret van een kind. Het symboliseert hoop en leven en
is afhankelijk van de seizoenen ook zichtbaar vanuit ziekenhuis. Dit ‘verborgen portret’ dat zichtbaar zal worden
wanneer de planten gegroeid zijn is een knipoog naar de
mozaïek Dead Skull aan het MAS.
De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 5300 m².
In totaal werden er bijna 38.000 vaste planten, 37.000
bloembollen en 26 heesters aangeplant. Het groendak
dient ook als buffer voor het hemelwater dat op de ondergrondse bouwlaag valt. Het overtollige hemelwater
dat zo wordt opgevangen, wordt naar 6 ondergrondse
betonnen putten geleid, die ongeveer 100 m³ aan water
kunnen bufferen. Vanuit die putten wordt tevens het
groendak besproeid.

KOP SPOOR NOORD

Groenzones met zitbanken tot aan het Kempisch dok en openbare tuin boven op de ondergrondse parking van het ziekenhuis © LUCID

Voorbereiding verhuis naar ZNA Cadix
Nieuwe publieke ruimte rond ZNA © Frederik Beyens

De opening van ZNA Cadix werd uitgesteld naar
september 2023. De verhuis wordt volop voorbereid.
Verhuisplanning
De verhuis wordt gespreid over meerdere weken. Tussen
15 en 18 september staat de eerste grote verhuisgolf
gepland. We verhuizen dan alle afdelingen uit ZNA
Stuivenberg. Ook de gehospitaliseerde patiënten worden
dan overgebracht naar ZNA Cadix. De spoed van ZNA
Stuivenberg sluit op 18 september de deuren. Vanaf 19
september is ZNA Cadix officieel operationeel. Je kan er
vanaf dan ook voor spoedgevallen terecht. Tussen 28
september en 2 oktober verhuizen de diensten vanuit
ZNA Sint-Erasmus, ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Middelheim. Deze ziekenhuizen blijven wel verder bestaan.

Fietstunnel onder Hardenvoortviaduct © Frederik Beyens
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Nieuwe tramhalte ZNA Cadix © LUCID

ZNA Cadix met nieuwe publieke ruimte Kempenstraat © LUCID

Invulling
Je kan in ZNA Cadix terecht voor een brede waaier aan
zorgdiensten. Ontdek hieronder de indeling van het
nieuwe ziekenhuis!

Bereikbaarheid
De halte van De Lijn ‘ZNA Cadix’ (tramlijn 1 en alle
bussen van reeksen 600 en 700) is in gebruik en ook het
nieuwe Velo-station ‘ZNA Cadix’, dat plaats biedt voor
36 fietsen, is nu operationeel. Voetgangers en fietsers
kunnen nu ook gebruik maken van de tunnel onder het
Hardenvoortviaduct, als makkelijke en veilige verbinding
met Park Spoor Noord en de stad.

Infomoment voor de buurt
Wist je dat na de opening van ZNA Cadix ook het terras op
de derde verdieping en de gelijkvloerse zorgboulevard openbaar toegankelijk zijn? Om je nog meer te vertellen over
het nieuwe ziekenhuis organiseert ZNA Cadix eind 2022
een infomoment voor de buurt. Een concrete datum ligt
nog niet vast. Wil je dit zeker niet missen? Schrijf je dan
nu alvast in voor de nieuwsbrief. Dit kan eenvoudig via
www.bouwenaanzna.be/nieuwsbrief
12

MONTEVIDEOWIJK

Het zwevend kopgebouw © DCA

De Montevideowijk
De Montevideowijk is een historisch waardevolle havenbuurt die wordt omgevormd tot een aantrekkelijke en diverse stadswijk. Je leest hier meer over de verschillende
projecten in voorbereiding.

Montevideo-pakhuizen
De werf van de voormalige Montevideo-pakhuizen is volop aan de gang. Momenteel is men volop bezig in de kelder met alle technieken zoals de elektrische bekabeling,
verlichting, sanitaire leidingen,... In het te restaureren
pakhuis wordt er getimmerd aan een houten draagvloer
en wanden op de eerste verdieping. Er worden ook
houten wanden, buitenpoorten en glasbogen geplaatst.
Verder op de planning staan nog kasseiwerken in de
binnenstraten en het kaleien van metselwerkwanden.
Zowel op de dakverdieping van het kopgebouw als op de
derde verdieping worden houten balken en kolommen
geplaatst waar later het schrijnwerk en het cortenstaal

Terugplaatsing van de authentieke buitenpoorten en
glasbogen © DCA

aan bevestigd worden. De balken en kolommen worden
deels geprefabriceerd en deels ter plaatse gemaakt. Eind
augustus vonden er ook vrij spectaculaire werken plaats
aan het kopgebouw van Montevideo. Met speciale
technieken werden 14 waterzakken gemonteerd die als
voorbelasting dienden in functie van de stabiliteit bij het
monteren van de ramen.
De oplevering van het project, zowel de privatieve appartementen als de oude pakhuizen, is voorzien in de loop
van 2023. De herontwikkeling gebeurt door projectontwikkelaar DCA samen met M2-architecten en Callebaut
Architecten.
Meer info vind je op www.montevideo-residence.be.
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Restauratie van de oude pakhuizen © DCA

Waterzakken op de werf van de Montevideo-pakhuizen © Frederik Beyens

MONTEVIDEOWIJK

De historische havenkranen op de Rijnkaai © Filip Dujardin

Een nieuwe toekomst voor de Rijnkaai
De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. De kaaivlakte en de havenloodsen krijgen een nieuwe functie en betekenis voor de stad. De ontwikkeling
van de kaaivlakte is gericht op het versterken van band
tussen stad en Schelde. Daarbij wordt de kaaivlakte als
een mooie publieke ruimte ingericht. De havenloodsen
kunnen, zoals ook voorzien in het masterplan Scheldekaaien, ingevuld worden met stedelijke functies zoals
gemeenschapsvoorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen,
socio-culturele voorziening, diensten, horeca of kantoren.

Visie RUP Rijnkaai
De visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kaaivlakte aan de Rijnkaai is uitgewerkt in het masterplan
Scheldekaaien (2010) en het masterplan Eilandje
(2004).

Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch
waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen,
heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt.

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch
afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt
wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het
RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en
verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor
groen en recreatie. Op basis van dit plan worden in de
toekomst vergunningen verleend.

Projectgebied Rijnkaai © Tom Cornille

RUP Rijnkaai omvat:
•

het behoud van cultuurhistorisch waardevol
erfgoed;

•

de aanleg van een nieuwe, kwalitatieve publieke
ruimte;

•

een verkeersveilige verbinding met een (half)
ondergrondse parking of parkeergebouw met
maximaal één bouwlaag bovengronds.
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Op 14 juni 2022 organiseerde de stad een infomoment over RUP Rijnkaai.
Meer info hierover lees je via www.antwerpenmorgen.be/rijnkaai. Je kan er ook
de infopanelen van het buurtmoment herbekijken (via de tab Media & Nieuws).

MONTEVIDEOWIJK
Herstelprocedure RUP Rijnkaai
Op 17 december 2018 stelde de Antwerpse gemeenteraad het RUP Rijnkaai definitief vast. In juli 2021 draaide
een arrest van de Raad van State deze beslissing terug.
Om de kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch
waardevolle plek mogelijk te maken wordt de herstelprocedure van RUP Rijnkaai opgestart.
Het gewijzigde ontwerp van RUP Rijnkaai houdt rekening met de opmerkingen uit het arrest van de Raad van
State. Parkeren op straat zal mogelijk blijven en aan parkeren op de kaaivlakte wordt een eindtermijn gekoppeld.
Daarnaast wordt extra verduidelijkt op welke manier milieueffecten van ondergrondse constructies onderzocht
kunnen worden. Denk hierbij onder meer aan de impact
van een ondergrondse parking op de grondwaterspiegel.
De stedenbouwkundige voorschriften uit het oorspronkelijke RUP blijven maximaal behouden.

TIMINGS
•

Openbaar onderzoek
Het aangepaste ontwerp-RUP werd volgens een
juridische procedure openbaar gemaakt met een
openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. Dat onderzoek liep af op 11 augustus 2022. Tijdens deze periode kon iedereen bezwaren en adviezen indienen.
Vervolgens bundelt de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) alle bezwaren en
brengt advies uit bij de gemeenteraad. Dit kan tot
aanpassingen van het ontwerp leiden.

•

Verwachte goedkeuring definitief RUP
De mogelijke wijzigingen die voortvloeien uit het
openbaar onderzoek komen in de definitieve vaststelling van het RUP. 14 dagen na de publicatie van
de beslissing van de gemeenteraad in het Belgisch
Staatsblad, gaat het RUP officieel van kracht.

Renovatie hangar 26-27 © Frederik Beyens

Renovatie hangar 26-27
Als je langs de kaaien rijdt, valt dit iconische gebouw onmiddellijk
op. Hangar 26/27 heeft een direct zicht op de Schelde en het MAS.
Ontwikkelaar Nextensa stelde het Deense architectenbureau CF
Moller aan voor de renovatie van dit gemengde project met een
uitbreiding voor kantoren en retail. Er is ook aandacht besteed aan
de toegankelijkheid tussen de private ruimtes en de publieke ruimte
van de kaaien. Er wordt ook een oversteekplaats voor voetgangers
aan het terrein toegevoegd. Momenteel is ook de gevelrenovatie
bijna klaar.
Op het gelijkvloers van de hangar opent eind dit jaar ook een visrestaurant: Vis van A. Je zal er niet alleen kunnen eten maar je kan
er ook verse groenten en fruit kopen in de bijhorende winkel.
Het restaurant krijgt een eclectisch interieur en een terras van
1000 m2 in de vorm van een schelp, een duidelijke verwijzing naar
de zeevruchten die er geserveerd zullen worden.
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Stormkop blijft Over - Leven!

OKTOBER

DECEMBER

Samentuinen @Stormkop met Man Overboord
(MOB)

Samentuinen @Stormkop met Man Overboord
(MOB)

• Kom samen met anderstalige nieuwkomers tuinieren
en Nederlands oefenen
• Woensdag 5, 12, 19 en 26 oktober
• 9.30 – 12 uur
• Aanmelden via info@stormkop.be

• Kom samen met anderstalige nieuwkomers tuinieren
en Nederlands oefenen
• Woensdag 7 en 14 december
• 9.30 – 12 uur
• Aanmelden via info@stormkop.be

Food for Laughs@Stormkop

Vegan Kerstmarkt

• Amateurkunsten, kleinkunst en comedy voor alle
leeftijden. Volledig programma: www.toneelhuis.be
• 7, 8 en 9 oktober
• Centrale hal - Stormkopateliers

• Kraampjes, gezellige sfeer, hapjes en drankjes
• Zondag 11 december van 11 - 20 uur
• In de centrale expeditiehal

Jongeren Big Band uit Berlijn
• Zondag 23 oktober
• 12 – 17.30 uur - www.stormkop.be
• Centrale hal Stormkop

NOVEMBER
Stormkop Herfst Overlevingskamp
•
•
•
•

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Maandag 31 oktober tot en met 4 november
9 – 17 uur
www.stormkop.be

Samentuinen @Stormkop met Man Overboord
(MOB)
• Kom samen met anderstalige nieuwkomers tuinieren
en Nederlands oefenen
• Woensdag 16, 23 en 30 november
• 9.30 – 12 uur
• Aanmelden via info@stormkop.be

© Wannes Cré
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Goed nieuws want Stormkop kan op haar plek op de Droogdokkensite blijven. Het werkthema voor de komende jaren
focust op klimaatverandering. Een brandend actueel thema. Bijna alle workshops, vakantiekampen, schooldagen, festivals, presentaties, teambuildings, site safari’s en andere vrije tijd momenten worden druk bezocht. Raadpleeg daarom
tijdig het programma. Hieronder vind je alvast de kalender voor dit najaar.
Verdere actuele informatie vind je op www.stormkop.be en www.manoverboord.be.

