
Een nieuw ontwerp voor  
de straten, pleinen en groene 
ruimtes in de Slachthuiswijk

Waar staan 
we nu?

Beste buurtbewoner,

De komende jaren worden er in de Slachthuiswijk 
nieuwe woningen en handelsruimtes gebouwd. 
De Stad Antwerpen grijpt deze kans aan om ook de 
publieke ruimte opnieuw in te richten. 

Begin 2020 ging een ontwerpteam publieke ruimte 
aan de slag. De ontwerpers werden uitgedaagd 
om een ontwerp te maken met voldoende groene 
ruimte en plaats om te sporten, te spelen en elkaar 
te ontmoeten. De wijk moest autoluw worden en 
bestand tegen wateroverlast, wind, luchtvervuiling, 
hitte en geluidshinder.

In augustus en september stelden de ontwerpers hun 
eerste ideeën voor aan de buurt. Tijdens wandelingen 

in de wijk, focusgesprekken, activiteiten voor kinderen 
en via een online platform konden buurtbewoners 
laten weten wat ze van die ideeën vonden.  

Met die feedback ging het ontwerpteam terug 
aan de slag. Nu is hun eerste ontwerp, ook wel 
‘conceptontwerp’, klaar en stellen ze het voor aan de 
buurt. Ze horen ook graag of ze nog altijd in de goede 
richting zitten. 

Zo kunnen ze verder aan het werk om tegen de 
zomer een voorontwerp te maken. Eind 2021 moet 
het definitieve ontwerp klaar zijn voor de plekken in 
de wijk die als eerste worden aangepakt: de Oude 
Kalverstraat, het Lobroekplein en de Kalverwei. 

In samenwerking met Urban Living Belgium  

en Water-link i.s.m. Aquafin
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Nieuwe pleinen, straten 
en open ruimtes 

De straten, pleinen en groene open ruimtes in 
de wijk verbinden de buurtbewoners met elkaar. 
Huidige en nieuwe bewoners kunnen er sporten, 
spelen, ontspannen en elkaar ontmoeten. 

De nieuwe publieke ruimte in de Slachthuiswijk 
wordt een autoluwe buurt waar de voetganger 
centraal staat. Die voetganger verplaatst zich 
langs paden, stoepen, pleinen, bruggen, kades, 
speelstraten en terrassen. 

Iedere plek krijgt haar eigen karakter. Op de ene 
plaats zal je vooral spelende kinderen zien terwijl er 
elders ruimte is voor rust en ontspanning. 

Alle ruimtes lopen in elkaar over. Dat gebeurt via de 
straten, paden en pleinen en de beplanting. Er komen 
heel wat nieuwe bomen bij en de bestaande bomen 
worden behouden waar dit kan.  beschermen tegen 
hitte, wind en geluid. Door het vele groen waan je je 
dagelijks in een stukje stadsnatuur. 

Meer groene ruimte betekent ook dat het water 
makkelijker in de bodem dringt. Tegelijk wordt water op 
verschillende plekken een spelelement. 

Langs de spoorwegtunnels ben je in een wip 
in Park Spoor Noord. En als in de toekomst het Ringpark 
Lobroekdok wordt aangelegd, grenst de wijk ook in het 
oosten aan nog veel meer  

1 Het Lobroekplein,  
de huiskamer van de Slachthuiswijk

Ontmoeten, spelen, ontspannen, een buurtevenement 
organiseren? Dat doe je op het Lobroekplein. 

Hier drink je gezellig iets op een terras in de schaduw 
van de bomen. Kinderen wachten met spanning tot de 
waterstralen uit de fontein spuiten. Jongeren leven zich 
uit op het ‘halve’ basketbalveld of de skateplek. Aan de 
petanquebanen wanen de buurtbewoners zich  
op een zuiders plein. 

Ook op hete zomerdagen is het hier aangenaam vertoeven 
onder de schaduw van de bomen rondom het plein. Bij veel 
wind zorgen die bomen voor beschutting.

De Lange Lobroekstraat, die over het plein doorloopt, wordt 
smaller. Een aantal ingrepen dwingen automobilisten zich aan 
de maximumsnelheid te houden. Langs de weg kan je 
parkeren, laden en lossen en er komen fietsenstallingen.



2 De Kalverwei, 
samenkomen in het groen

3 Het Kalverpad,  
avontuurlijk spelen in de natuur

De ontwerpers transformeren de Kalverstraat 
en omgeving in een stuk stadsnatuur. Kinderen 
kunnen er spelen terwijl buren er elkaar tijdens 
een buurtevenement ontmoeten. 

Er komt een speeltuin voor de jongsten en een 
tweede voor de iets ouderen. Op het hele terrein 
zetten losse spelprikkels aan tot nog meer 
spelen. De sportievelingen vinden hun gading 

in de fitnesstoestellen of trappen een balletje 
op de grasweide. Rusten doe je op en bij de 
verschillende banken en tafels. 

Door de Kalverwei lopen fiets- en wandelpaden. 
Alleen in de Weilandstraat is plaatselijk verkeer 
welkom. Parkeren kan er langs 1 kant van de weg. 

Het Kalverpad ofwel ‘groen, water, modder en 
eens goed vuil worden’. Dat zijn de kernwoorden 
voor de  plek waar je nu nog de speeltuin en het 
voetbalveld op het Noordschippersdok vindt. 

De stoere kids uit de buurt leven zich uit op en 
rond de waterplas. Een hangbrug leidt er naar een 
eiland midden in het water. Ouders houden een 
oogje in het zeil op het terras. Voor de jongere 

kinderen zijn er verderop speelplekken. Je komt er 
via de wandelpaden. Ook daar vind je zitplekken. 
Geen zin om nat te worden? Dan is er nog het 
voetbalveld waar je even een balletje trapt.

Op het Kalverpad doe je aan samentuinen of 
kan je een boek lezen in de boomgaard. In een 
gebouwtje kunnen spullen bewaard worden en 
is er plaats voor een binnenactiviteit. 
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1 Het Lobroekplein
de huiskamer van de Slachthuiswijk

2 De Kalverwei
 samenkomen in het groen 

4 Het Kadepark
sporten op een groene kade

3 Het Kalverpad
avontuurlijk spelen in de natuur
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Conceptontwerp publieke ruimte

De Slachthuiswijk zal er over een aantal jaar helemaal anders uitzien. 
Niet alleen komen er nieuwe woningen en handelszaken. Ook de straten, 
pleinen en open ruimtes in de buurt worden aangepakt. Die nieuwe plek-
ken verbinden nieuwe en huidige buurtbewoners met elkaar. Via paden 
en beplanting lopen de ruimtes naadloos in elkaar over. Er is plaats 
voor sport, spel, ontspanning en ontmoeting. Voetgangers en fietsers 
krijgen er voorrang op het autoverkeer. Met heel wat groen maken we 
de wijk bestand voor de uitdagingen van morgen.
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4 Het kadepark,  
sporten op een groene kade

Oversteken op  
de Slachthuislaan

Actieve buurtbewoner? Dan is deze plek jou op  
het lijf geschreven. In het Kadepark sport je op  
een groene kade. Denk aan ruwe materialen en 
wat wilder groen en bomen. 

Hier vind je sportvelden met verschillende 
ondergronden voor bijvoorbeeld padel, tennis, 
basketbal of skaten. En natuurlijk is er ook gedacht 

aan een voetbalveld. Bij regen vind je beschutting 
onder een groot afdak. Wie rust zoekt, vindt 
een plek bij het water.

De nieuwe paviljoenen kunnen in de toekomst 
ruimte geven aan horeca en verenigingen uit  
de buurt. 

Wie naar het Kadepark wil, moet de drukke 
Slachthuislaan oversteken. Daarom komt er ter 
hoogte van de Kalverwei een breed zebrapad met 
verkeerslichten. Zo zijn overstekende fietsers en 
voetgangers goed zichtbaar.

De ontwerpers voorzien de mogelijkheid om hier 
in de toekomst een fiets- en voetgangersbrug 
te bouwen. Die brug loopt met een lus over het 
Lobroekdok. Zo wordt ze breed genoeg en kan ze 
ook gebruikt worden door wie minder mobiel is. 
Bij de aanleg van het Kadepark bekijkt de stad of 
de brug er kan komen. 
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6 De Hallentuin,  
rustige watertuin

5 Het Hallenplein,
rust onder de bomen

Waar je nu nog groothandel Frigo vindt, geniet je in  
de toekomst van een open groene ruimte met 
bomen, gras en struiken. De vele bloemen zorgen  
in de lente en de herfst voor kleur. 

Onder de bomen vinden jong en oud een aangename 
zitplek op een lange bank. Het bladerdak biedt 

voldoende schaduw en beschutting zodat het hier bij 
wind en warm weer heerlijk uitrusten is.

Bovenaan het plein loopt een breed fiets- en wandelpad 
en een speelroute. Zo vinden kinderen ook aan deze 
kant van de wijk een plek om te spelen. 

De Hallentuin wordt een rustplek voor jong en oud. 
Door de tuin loopt een pad waar jonge kinderen 
spelelementen vinden. Buurtbewoners vinden hier  
een rustplek op de bank die over de hele lengte van 
de Slachthuishallen loopt. 

De tuin speelt een belangrijke rol in het opvangen van 
het regenwater dat van de daken van de Slachthuishallen 

komt. De oude plataan blijft behouden en de tuin wordt 
aangevuld met planten die tegen hevige regen kunnen. 

De woonstraat langs de Hallentuin wordt een autoluw 
woonerf. Langs het pad komen plantvakken waarin, net 
als in de tuin, regenwater wordt opgevangen.
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Hoe gaan we 
verder?

ZOMER 2021

De ontwerpers stellen hun 

voorontwerp voor aan de buurt. In 

dat ontwerp liggen de lijnen van 

straten, pleinen, groene ruimtes, 

parkeerplekken, zitbanken, terrassen, 

speelruimtes … bijna vast. De buurt 

kan een laatste keer feedback geven. 

EIND 2021

Het ontwerpteam levert zijn 

definitieve ontwerp af. AG Vespa  

vraagt de omgevingsvergunning aan 

voor de eerste fase van de werken  

(Oude Kalverstraat, Lobroekplein en 

Kalverwei). Die is nodig om de werken 

te mogen uitvoeren. Ze gaat ook op 

zoek naar een aannemer voor  

de werken.

VANAF NAJAAR 2022

De werken voor de aanleg van de 

Oude Kalverstraat, het Lobroekplein 

en Kalverwei gaan van start.

In gesprek met de ontwerpers

Zin om met de ontwerpers in gesprek te gaan? 
Schrijf je dan in voor onze online sessie

Donderdag 4 maart 
van 20 tot 21.30 uur

Het ontwerpteam vertelt je hoe ze met de feedback van de buurt 
aan de slag gingen. Daarna maken ze tijd om in kleinere groepen in 
gesprek te gaan.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot dinsdag 2 maart 
op slachthuiswijk.agvespa.be.

Meer informatie?
Laten weten wat jij van 
het ontwerp vindt? 

Op slachthuiswijk.agvespa.be lees  
je nog meer informatie over  
het conceptontwerp.  
Je kan er de ontwerpers ook laten  
weten wat je van het ontwerp vindt.

Straat zoekt naam

De Kalverwei, het Kalverpad, het Kadepark, … Je 

leest in deze folder heel wat namen voor de nieuwe 

plekken in de wijk. Het gaat hier om projectnamen. 

We gebruiken ze om makkelijker samen te werken 

binnen dit project.

De definitieve namen voor de nieuwe straten,  

pleinen en open ruimtes in de buurt kan jij mee 

bepalen. Heb je een idee? Laat het dan weten via 

slachthuiswijk.agvespa.be. Je leest er ook meer 

over de voorwaarden waarmee je rekening  

moet houden. 

TIP: spreek je een andere taal? 
Download de Google translate app 
of een andere vertaalapp om deze  
nieuwsbrief te vertalen.
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