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Antwerps stadsdichter 
Stijn Vrancken schreef ‘Een 
goed stadsgedicht’ op 
maat van de Londenbrug 
op het Eilandje, in  het 
kader van het stadsproject 
‘programma voor stad in 
verandering’. 
Het is enkel te lezen 
wanneer de brug openstaat.
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Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het Eilandje, 

op weg naar een nieuwe stadswijk aan het water. Verder starten in 2015 een hoop werken in de 

wijk waarover we u zo goed mogelijk willen informeren.

januari
2015HET EILANDJE

We werken eraan

© Frederik Beyens

Indien u deze nieuwsbrief voortaan graag digitaal 

ontvangt, kan u zich hiervoor inschrijven via: 

info@vespa.antwerpen.be met vermelding 

‘digitale nieuwsbrief Het Eilandje’
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Onderzoek hoogbouwproject tolhuis van start

De stad onderzoekt of het hoogbouwproject tolhuis 

een plaats kan krijgen in de Antwerpse binnenstad.  

Het project ligt vandaag in een zone waar volgens de 

HoogBouwNota eigenlijk geen hoogbouw kan komen. 

Een afwijking op het hoogbouwbeleid, goedgekeurd door 

het college, maakt dit onderzoek mogelijk. Het gaat na 

wat het effect is van dit project op deze locatie, het is 

evenwel géén verbintenis of toelating om hoogbouw te 

realiseren.

Het huidige kantoorgebouw op de locatie van het 

voormalige tolhuis, aan de Sint-Pietersvliet, staat 

momenteel leeg. De eigenaar, projectontwikkelaar 

Immogra, wil op deze plek een nieuw project realiseren 

met een gemengde invulling (kantoren, wonen, winkels, 

horeca,…). De ontwikkelaar heeft architecten bureau 

Conix RDBM architects aangesteld.

Het Loodswezen en omgeving

Het Loodswezen krijgt de 

volgende jaren een andere 

functie. Het loodsgebouw met 

haar neogotische gevel aan de 

Tavernierkaai maakt sinds 1895 

deel uit van de skyline 

van Antwerpen.

Het Loodswezen is eigendom van 

het Vlaams Gewest, het gebouw 

huisvest momenteel nog enkele 

Vlaamse diensten. Omdat het 

gebouw niet langer beantwoordt 

aan de hedendaagse comforteisen, 

verhuizen de diensten vanaf 2016  

naar de Imalso-site op Linkeroever. 

Via een marktbevraging  gaat 

Vlaanderen nu op zoek naar een 

private partner voor de ontwik-

keling van de Loodswezensite. De 

private partner staat in voor de 

inrichting  en exploitatie van de 

volledige site.

Om op de site ook andere functies, 

zoals horeca, mogelijk te maken, 

moet er een Gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt 

worden. Het RUP-proces loopt 

parallel met de marktbevraging 

voor het aantrekken van een private 

partner voor de ontwikkeling van 

de site. De stad Antwerpen staat in 

© AG VESPA

voor de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP).

De krachtlijnen van het RUP vormen 

een verfi jning van het Masterplan 

Scheldekaaien:  

• het loodsgebouw en boeien-

magazijn zijn beschermd als 

monument en worden behouden

• mogelijke nieuwe functies: 

horeca, gemeenschapsvoorzienin-

gen, vrijetijdsvoorzieningen, retail

• de inrichting van een wandelroute 

langs het water 

• een waterkering wordt geïnte-

greerd in het totaalontwerp voor 

het openbaar  domein en de 

gebouwen

• een ondergrondse parking wordt 

mogelijk. 

Om de inwoners in te lichten over de 

plannen, wordt in 2015 een openbaar 

onderzoek gepland. Dat vindt plaats 

voor de defi nitieve goedkeuring 

van het RUP zodat er eventuele 

opmerkingen of bezwaren geformu-

leerd kunnen worden.  In het najaar 

van 2015 is het ontwerp RUP voor de 

herbestemming van de Loodswezensi-

te klaar. Begin 2016 wordt de private 

partner van de ontwikkeling bekend. 

Eind 2016 kan gestart worden met de 

realisatie.

© AG VESPA
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Het Steunpunt Straten reikt jaarlijks de 

Prijs Publieke Ruimte uit aan een gemeente 

die een bijzonder project realiseerde in 

de publieke ruimte. Met als focus thema 

‘water’ is voor de Stad Antwerpen het 

project ‘Eilandje, de Londen- & Amsterdam-

straat en de kade aan de Binnenvaartstraat’ 

genomineerd. De winnaar wordt bekend 

gemaakt in februari 2015. De nominatie 

is alvast een duidelijke appreciatie van 

de vakjury  voor alle inspanningen van 

de betrokken actoren, ondernemers en 

bewoners om van het Eilandje een bruisende 

stadswijk aan het water te maken.

Badboot vaart richting 
het stadscentrum

Op het einde van het zwemseizoen 2014 heeft 

de badboot samen met de stad en de haven alles 

voorbereid om iets meer richting centrum een 

plaats te vinden in het Kattendijkdok. De verplaat-

sing laat op die manier renovatiewerken toe aan de 

kaaimuur en garandeert een goede bereikbaarheid 

voor alle bezoekers tijdens de wegwerkzaamheden 

aan de Kattendijkdok Oostkaai.

De badboot heeft een samenwerking opgestart 

met Cadx, een tijdelijk recreatieve invulling van 

de oude Ziegler loodsen op de dokrand. Door de 

ijspiste nu in de loods te organiseren, kan tijdelijk 

winterzwemmen in openlucht aangeboden worden. 

In mei 2015 start een nieuw zwemseizoen voor de 

zomer.

Voor meer informatie: www.badboot.be

Parkhelling en Parkbrug 
over de Leien

Tussen de gebouwen aan de Ellermanstraat en het 

Noorderlaanviaduct wordt een groene parkhelling 

gebouwd die uitmondt in een Parkbrug over de Leien. 

Met de uitvoering van deze werken komt er nog 

ongeveer één hectare open groene ruimte bij. 

Het sluitstuk van deze werken wordt de aanleg van 

een voetgangers-en fi etsersbrug over de Leien, naar 

een ontwerp van Ney & Partners. De Parkbrug, die 

Park Spoor Noord verbindt met het Eilandje, zal aan 

de zijde van het Eilandje op de Londen Tower rusten 

en aan de zijde van het park op het kopgebouw van de 

Artesiscampus.

De bouwvergunning voor de Parkbrug is afgeleverd  

en er is een aannemer aangesteld zodat de werken 

kunnen starten. Eind 2015 kan, volgens planning, de 

brug in gebruik genomen worden.

Kade Binnenvaartstraat, een verblijfs- en activiteitenruimte aan het water.

De Londen- en Amsterdamstraat als groene stadsboulevard.

© AG VESPA, Bart Gosselin

© AG VESPA, Bart Gosselin

Nominatie Prijs Publieke Ruimte voor de heraangelegde 
Londen-Amsterdamstraat en de kade aan de Binnenvaartstraat
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Tijdens de zomer van 2014 is de laatste hand gelegd aan de 

kade van de Binnenvaartstraat, één van de eerste projecten in 

de Cadixwijk.

Tot in 2010 was de kade in gebruik als vrachtwagenparking. 

Nu, na de werken, is de kade omgevormd tot een kwaliteits-

volle verkeers-, verblijfs- en activiteitenruimte voor de hele 

buurt. De straat vormt de oostelijke ontsluiting van de wijk en 

wordt gefl ankeerd door  een groene kade, met een variatie van 

parkvakken en kasseivlakken met groene voegen.  Het zicht 

vanuit de wijk wordt gevrijwaard, om het contact van de wijk 

met het water te versterken. Een strook in blauwe hardstenen 

tegels doorkruist het geheel en vormt een onderdeel van een 

wandelpad doorheen het Eilandje, zodat de kade in de toekomst 

een schakel vormt in de publieke ruimte langs de dokken.

De functies op de kade sluiten aan bij de  structuur van de wijk: 

aan de zuidkant, in de buurt van twee grote scholen, ligt een 

multisportveld, met aansluitend een picknick- en barbecueplek. 

Halverwege de kade kwam een rustiger programma in relatie tot 

een groot rust- en verzorgingshuis. 

In de toekomst wordt de kade nog uitgebreid met een buurt-

speeltuin, aansluitend bij de nieuwe bouwblokken. Ideaal voor 

jonge gezinnen om er zich te vestigen. Zo biedt de Binnenvaart-

straat met haar kade voor ieder wat wils en geeft ze een nieuwe 

impuls aan de ontwikkeling van de wijk.

Project Cadiz, staat op hoogte

Waar vroeger het douanegebouw stond, heeft nu het 

Cadiz-project volledig vorm gekregen. De ruwbouwfase heeft 

zijn hoogste punt bereikt en de afwerking is volop gestart. 

Begin 2016 worden de eerste bewoners er verwelkomd.

Meer informatie via: www.slimmerwonen.be

Kade Binnenvaartstraat, 

een groene tint in de Cadixwijk

© AG VESPA, Bart Gosselin
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Voor meer informatie over de verschillende projecten:

Bouwblok 1

• Cadix Factory: hoek Madrasstraat/Portostraat: www.altabuild.be

• Depot Cadix: Madrasstraat: www.urbancapital.be/nl/project/21

• Hanzenatie: Indiëstraat: www.provas.be

• Kadox: hoek Indiëstraat/Piraeusstraat: www.kadox.be

• Projecten Woonhaven: www.hcva.nl/werk/cadix

Bouwblok 2

• Kaai 37: Piraeusstraat, Indiëstraat en Binnenvaartstraat: 

http://project2.be/property/kaai37/#content

• Indianatie: Piraeusstraat, Madrasstraat en Binnenvaartstraat: 

www.india-natie.be

In de Cadixwijk verkoopt de stad percelen grond bestemd voor de realisatie 

van hoofdzakelijk woonprojecten met daarnaast ruimte voor handelsvestigin-

gen, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen. De loten worden op basis van 

kwalitatieve voorwaarden verkocht aan ontwikkelaars. Zo zorgt de stad ervoor 

dat Cadix een wijk met toekomstwaarde is: een wijk waar de duurzaamheid 

van alle projecten toekomstgericht is en waar verschillende woontypes worden 

aangeboden. De verkopen verlopen in verschillende fasen:

• Bouwblok 1, gelegen tussen Indië- en 

Madrasstraat, is verkocht. De project-

ontwikkelaars realiseren hier momenteel 

de eerste woonprojecten waarvan al 

verschillende delen verkocht zijn. In 2015 

start Woonhaven met de bouw van sociale 

woningen.

• Bouwblok 2, tussen Indië- en Madrasstraat 

is verkocht aan 2 ontwikkelaars in 2013. 

Momenteel loopt de verkoop aan 

particulieren. In 2015 gaan ook hier de 

bouwactiviteiten van start.

• De verkoop van een derde fase, 

bouwblok 3 op de hoek van het Katten-

dijkdok en de Londenstraat (op de huidige 

parking van de haven) wordt verwacht 

voor februari 2015.

De heraanleg van het openbaar

domein, die simultaan met de verkoop en 

realisatie van de bouwprojecten verloopt, 

wordt mee mogelijk gemaakt door de 

Europese subsidies in het kader van het 

EFRO -programma (Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling). 

Cadix in de steigers
Cadix werk(t)

In 2015 volgt een nieuwe stap 

in de ontwikkeling van de 

Cadixwijk met de heraanleg 

van de Kattendijkdok Oostkaai, 

de August Michielsstraat en de 

verbindingen naar de Londen-

straat. In 2016 start de aanleg 

van het nieuwe wijkplein Cadix 

(oostelijk deel) en de heraanleg 

van de Napelsstraat.

Voorafgaand aan de wegenis-en 

rioleringswerken worden de 

bestaande netwerken van 

nutsleidingen uitgebreid 

in functie van toekomstige 

projecten langsheen het Katten-

dijkdok. Binnen twee jaar zal 

de wijk een metamorfose zijn 

ondergaan.

In februari 2015 volgt een buurt-

vergadering waar alle werken 

en fasen uitgebreid zullen 

worden toegelicht. 

Intussen vindt u alle informatie 

over de werken via 

www.eilandje.noorderlijn.be
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NOORDERLIJN

In april 2015 starten de eerste 

werken voor de Noorderlijn, de 

verlenging van de tram naar het 

Eilandje en het noorden van de stad 

én de heraanleg van de Noorderlei-

en. Deze werken kunnen een impact 

hebben op je dagelijkse reisweg naar 

het werk of de school. Denk daarom 

mee na over hoe we de stad samen 

bereikbaar houden.

Hoe wil jij de stad bereikbaar 

houden?

Op www.noorderlijn.be vind je een 

eerste set van maatregelen die kunnen 

helpen om ook tijdens de werken vlot 

je bestemming te bereiken. Graag 

nodigen we je uit om je opmerkingen 

te geven op deze eerste maatregelen.  

Of geef zelf je idee over hoe we de stad 

bereikbaar kunnen houden tijdens deze 

periode.

Noorderlijn op ‘Het Eilandje’

Binnen de Noorderlijn staan er heel 

wat tramverlengingen gepland op het 

Eilandje.  Hieronder een overzicht van 

alle werken:

Londen-Amsterdamstraat 

Vanaf de Noorderplaats gaat een 

tramspoor richting de Schelde over 

de middenberm van de Londen- en de 

Amsterdamstraat. 

De Londenbrug wordt vervangen door 

een nieuw exemplaar dat aangepast 

is aan tramverkeer. De huidige brug 

wordt eind 2015 afgebroken, waardoor 

er geen autoverkeer meer mogelijk is 

tussen de Londenstraat en de Amster-

damstraat.  Er wordt wel een tijdelijke 

brug voorzien voor voetgangers en 

fi etsers.

In het voorjaar van 2017 wordt 

de nieuwe Londenbrug in gebruik 

genomen. Zo kan de tram vanop het 

Eilandje via de Londen-Amsterdam-

straat en de Kempenstraat verder 

richting de Noorderlaan. 

Rijnkaai en Bataviastraat

Vanaf de Amsterdamstraat draait de 

tram de Rijnkaai-Zuid op. Zo rijdt die 

verder via Sint-Pietersvliet naar de 

binnenstad. Naast een nieuwe tram 

krijgen de kaaien ook veel ruimte voor 

voetgangers en fi etsers.

Aan de Bataviastraat en de Sint-

Laureiskaai komt er een keerlus met 

tramhalte, perfect voor de bezoekers 

van onder meer het MAS, het Red Star 

Line Museum of de Montevideowijk.

De werken aan Rijnkaai-Zuid starten 

in het voorjaar van 2015 en lopen 

tot midden 2016. Tijdens de werken 

kan het autoverkeer steeds in 

beide richtingen over één rijstrook. 

Voetgangers en fi etsers kunnen altijd 

door.

Kattendijkdok Oostkaai

Het tweede deel van de nieuwe 

tramlijn op het Eilandje gaat vanaf de 

Londenstraat in noordelijke richting 

over de Kattendijkdok Oostkaai en 

de Mexicostraat tot aan het nieuwe 

havenhuis.

Deze tramantenne zorgt voor een 

goede bediening van de Cadixwijk 

die momenteel volop in ontwikkeling 

is. Zo komt er een halte midden op 

het nieuwe Cadixplein. De historisch 

waardevolle Mexicobruggen worden 

aangepast aan de nieuwe tramlijn. 

De oostelijke brug zal gebruikt 

worden door de trams. De westelijke 

brug wordt voorbehouden voor het 

wegverkeer.

Begin 2015 starten de voorbereidende 

wegenwerken aan de Kattendijkdok 

Oostkaai. Het verkeer kan steeds over 

één rijstrook de stad in- en uitrijden 

via de Mexicobrug.  Voetgangers en 

fi etsers kunnen altijd door. Begin 2017 

start de aanleg van de tramsporen 

naar het havenhuis. De renovatie van 

Mexicobrug in opdracht van de haven 

start in het najaar van 2017. 

Noorderlijn, 
bereid je mee voor 
op de werken

Aanleg tram Londen - Amsterdamstraat

Londenbrug

Rijnkaai - zuid en Bativiastraat

Rijweg Kattendijkdok - Oostkaai

Aanleg tram Kattendijkdok - Oostkaai

Mexicobrug

2015 2016 2017 2018 U kan zich 

inschrijven op de 

digitale nieuws-

brief om op de 

hoogte te blijven 

van alle werken 

op het Eilandje 

via: eilandje.
noorderlijn.be/
ebrief. 

Nieuwe tramlijn Kattendijkdok Oostkaai.

© AG VESPA
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Op 26 september 2014 vierde 

het Red Star Line Museum zijn 

eerste verjaardag. Antwerpens 

jongste museum heeft zich in dat 

eerste jaar tot publiekslieveling 

gemaakt.  Met op dit ogenblik 

230 000  tevreden bezoekers 

worden alle verwachtingen 

overtroffen. Het publiekssucces 

blijft duren met steeds meer 

buitenlandse bezoekers. 

Publieksbereik

Eind september 2014, een jaar na 

opening, stond de teller van het 

Red Star Line Museum op 

200 000 bezoekers. Zowel 

individuele bezoekers, scholen 

als groepen vonden de weg naar 

het verhalen-museum. Onder de 

bezoekers telde het museum bijna 

20 000 buitenlandse bezoekers 

vooral uit Nederland, Verenigde 

Staten en Canada.

De betrokkenheid van het publiek 

bij het museum blijkt ook uit de 

manier waarop de collectie gestalte 

krijgt. Het Red star Line Museum 

moet het hebben van kwetsbaar 

immaterieel erfgoed: de verhalen 

van de Red Star Line-passagiers. 

Sinds de opening van het museum 

hebben bijna 500 families een 

persoonlijk verhaal of object aan 

het museum geschonken, veelal 

foto’s en persoonlijke bezittingen 

die het familieverhaal vertellen. 

Publieksonderzoek in mei 2014 

wees uit dat 98 % van de bezoekers 

tevreden tot zeer tevreden is. 

Red Star Line Museum: 
een succesverhaal

Vooruitblik

Het Antwerpse Red Star Line 

Museum plant in 2016 een 

reizende tentoonstelling over 

de landverhuizers van de Red 

Star Line in de VS. Het Ellis 

Island Immigration Museum 

heeft toegezegd om als eerste 

de tentoonstelling te brengen. 

Hiermee wordt de jarenlange 

samenwerking tussen het Red Star 

Line Museum in Antwerpen en 

Ellis Island Immigration Museum 

in New York bekroond.

In de museumloods presenteert 

het Red Star Line Museum 

regelmatig kleinere tentoon-

stellingen die de Red Star 

Line-geschiedenis toetsen aan 

de actualiteit. Vaak vertrekken 

de presentaties van persoonlijke 

verhalen van migranten. Zo ook in 

de opstelling “Ver van de Oorlog? 
Belgische immigranten in Amerika 
tijdens de Eerste Wereldoorlog”. 
De expo sluit aan bij het herden-

kingsjaar ‘Antwerpen 14-18’ en 

put opnieuw uit de rijke en snel 

groeiende verhalencollectie van 

het museum. 

Ook  in de toekomst wil het Red 

Star Line Museum thematisch aan 

de slag blijven gaan met de vele 

persoonlijke verhalen: zo worden 

tentoonstellingsplannen gemaakt 

over liefdesmigratie, de emigratie 

via Antwerpen naar Zuid-Amerika 

in de 19e en de 20e eeuw, en 

het ontluikend toerisme op de 

luxecruises van de Red Star Line.

Voor meer informatie: 

www.redstarlinemuseum.be

Wablieft-prijs 

Het Red Star Line Museum is de winnaar van de Wablieft-Prijs 2014 voor 

Duidelijke Taal. De jury prees het museum omdat het een moeilijk thema 

op een eenvoudige manier weet over te brengen. 

Wablieft bekroont jaarlijks een persoon of organisatie die informatie via 

duidelijk en eenvoudig taalgebruik bij een breed publiek brengt.
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De ontwikkelaar is volop bezig met 

de realisatie van de vier bijkomende 

woontorens op Kattendijkdok 

Westkaai. Aansluitend wordt ook 

het openbaar domein rond de 

torens gerealiseerd.

Voor het openbaar domein van de 

ontwikkeling aan Kattendijkdok 

Westkaai is beroep gedaan op het 

landschapsbureau Desvigne. 

In navolging van de beeld-

kwaliteitsplannen van het Eilandje 

wordt de buitenruimte, gelegen 

tussen zes woontorens, ingericht 

met groenzones. Deze bestaan 

Heraanleg Rijnkaai Noord
De heraanleg van het openbaar domein aan de Rijnkaai Noord 

gaat haar laatste fase in.  De zone tussen rijweg en waterkering 

vormt  het sluitstuk van de werken. Om deze zone aan te leggen 

wordt het voetgangers- en fi etsverkeer tijdelijk georganiseerd op 

het reeds aangelegde brede voetpad langsheen de gevelzijde.  

Het aanleggen van de verharding in natuursteen (Portugese 

graniet) is een arbeidsintensief werk, waar momenteel drie tot 

vier ploegen worden op ingezet.  

Na plaatsing van alle natuursteen kan het fi etspad in asfalt 

worden aangelegd. 

Het einde van de werken is voorzien voor februari 2015.

Opening De Shop

Op 16 oktober opende in het 

voormalige aanwervingslokaal van 

de scheepherstellers  ‘de Shop’. Het 

gebouw met karakteristieke ronde 

gevel is gerenoveerd en huisvest er 

naast een wijnbar, restaurant en 

evenementenhal ook een dansclub. 

Voor meer informatie: 

www.de-shop.be

uit graszones en bomengroepen, 

voorzien van bodembedekkers. 

Eén van de vijf  groenzones wordt 

uitgerust met een speeltuin. 

De aanleg van het openbaar domein 

rond de derde toren start in 2015, de 

aanleg van de andere buitenruimtes 

volgt in 2016.  

© AG VESPA, Bart Gosselin

© AG VESPA
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Zes Westkaaitorens
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