
SRV
EILANDJE. Wijk aan het water. 
SOCIAAL-RUIMTELIJKE VISIE



2 | Sociaal- ruimtelijke visie Eilandje 



Antwerpen, september 2012

Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsplanning Antwerpen

Stad Antwerpen 
Bedrijfseenheid Samen Leven

SRV
EILANDJE. Wijk aan het water. 
SOCIAAL-RUIMTELIJKE VISIE

Sociaal- ruimtelijke visie Eilandje | 3



INHOUDSTAFEL
Inhoudstafel  4

1 Inleiding   7

2 Context   14

 2.1 Van stad aan de stroom tot verwaterde droom 14

 2.2 Van wervend masterplan tot werf aan het water 16

 2.3 Van valse start tot slow urbanism 19

 2.4 Van verlaten havenwijk tot bruisende stadswijk 21

 2.5 Synthese 22

3 Sociaal-Ruimtelijke analyse 28

 3.1 Gis- en omgevingsanalyse 28

  3.1.1 Onderzoeksmethodiek 28

  3.1.2 Situering van het projectgebied 30

  3.1.3 Demografie 32

  3.1.4 Sociaal 42

  3.1.5 Wonen 44

  3.1.6 Voorzieningen en functies 52

  3.1.7 Economie  56

  3.1.8 Synthese 59

 3.2 Sociaal ruimtelijke beleving en ruimtegebruik 61

  3.2.1 Opzet en onderzoeksmethodiek 62

  3.2.2 Passantenprofiel: wie gebruikt het Eilandje en hoe?  64

  3.2.3  Passantenbevraging: ruimtebeleving via mentale kaarten 66

  3.2.4 Ruimtegebruik: observaties 70

  3.2.5 Bewoners-interviews: wijkbeleving, geschiedenis, toekomst 72

  3.2.6 Bevraging ondernemers 82

 3.3 Synthese 83

4 | Sociaal- ruimtelijke visie Eilandje 



4 Sociaal-ruimtelijke strategie 90

 4.1 Hoekstenen van de ontwikkelingen op het Eilandje 90

  4.1.1 Stad aan het water voor iedereen 91

  4.1.2 Een archipel van sferen 92

  4.1.3 Een langzame stroom van veranderingen 94

  4.1.4 Eilanders te land, te water en in de lucht 95

  4.1.5 Een bruisend Eilandje 96

 4.2  Sociaal- ruimtelijke strategie voor het Eilandje 98

  4.2.1 De dokranden als rode loper voor ontmoeting 99

  4.2.2 Verankeren van het eilandje met stad en haven 99

  4.2.3 Wonen in de Cadixwijk 100

  4.2.4 Alle hens aan dek voor woonondersteunende voorzieningen 100

  4.2.5 Culturele as als leidraad 101

  4.2.6 Fijnmazige verweving op de kades 101

  4.2.7 Tijdelijke boeien 102

  4.2.8 Het Eilandje is in verandering en dat mag geweten zijn 103

  4.2.9 De ‘Eilander’ woont graag in zijn/haar wijk 104

  4.2.10 Veranderingen monitoren en koers wijzigen 106

 4.3 Wind in de zeilen 107

  4.3.1 De mentale kaart nu en de mentale kaart in de toekomst 107

  4.3.2 Tijdslijn van toekomstige acties 110

5 Tot slot   116

Sociaal- ruimtelijke visie Eilandje | 5



6 | Het Willemdok aan het begin van de 20ste eeuw. 



INLEIDING

Sociaal- ruimtelijke visie Eilandje | 7



INLEIDING

8 | Sociaal- ruimtelijke visie Eilandje 



Eéndagsplein Cadix op de voormalige douaneparking | 9



1 INLEIDING
Stadsvernieuwing is meer dan stenen en groenaanleg. De fysiek-ruimtelijke ingrepen creëren 
leefwerelden voor een heleboel bewoners en gebruikers. Mensen van vlees en bloed. Met deze visienota 
werpen AG Stadsplanning, het stedelijke bedrijf Samen Leven en Werk en Economie een blik achter de 
schermen van de stedelijke façades en boulevards op het Eilandje. 

Het is in de eerste plaats een zoektocht naar de sociale werkelijkheid en maatschappelijke evolutie. Deze 
gaat gepaard met ruimtelijke processen; de gemeenschap op en rond het Eilandje. 

Het verbinden van de ruimtelijke met de maatschappelijke veranderingen vraagt om een strategie. Deze 
is gericht op de dialoog met de bewoners en gebruikers van het Eilandje. Een strategie om mensen te 
werven en de wijk collectief te beleven, om de vinger aan de pols te houden met het oog op een hechte 
en tegelijk diverse samenleving.

In deze nota wordt de sociaal-ruimtelijke strategie voor het Eilandje voorop gesteld. Het is gebaseerd 
op een analyse van de context, de ruimtelijke omgeving en hoe deze beleefd wordt. Ze vormt een kader 
voor toekomstige ruimtelijke ingrepen én doet enkele aanbevelingen naar concrete acties die de stad kan 
ondernemen aanvullend aan het reeds bestaande plannenkader. 

Het eerste hoofdstuk schetst het verloop van het stadsvernieuwingsproces op het Eilandje. Sinds 
de dromen aan het einde van de jaren tachtig tot nu. Gaande van de verschillende plannen die zijn 
opgemaakt voor het Eilandje tot tal van evenementen en iconen die gerealiseerd zijn om mensen naar 
het Eilandje te brengen. 

In het volgende hoofdstuk wordt, zowel vanuit een analyse van de omgeving als de beleving van 
die omgeving, naar het Eilandje gekeken. De geografische gegevens en de omgevingsanalyse 
onderzoeken aan de hand van een aantal indicatoren en kaarten de sociaal-demografische toestand, 
het woningaanbod en het voorzieningenniveau van het Eilandje. Deze gelden als nulmeting. Deze 
kwantitatieve gegevens worden aangevuld met de belevingsanalyse waarbij studenten van de KULeuven 
en de Artesis Hogeschool Antwerpen de wijk in trokken om bewoners, gebruikers en passanten te 
bevragen. De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bevestigen elkaar. 

Op basis van die gegevens wordt in een volgend deel, een sociaal-ruimtelijke strategie uitgewerkt. 
Deze zet het Eilandje als levendige en leefbare stadswijk binnen Antwerpen op de mental map van de 
‘Eilanders’, de Antwerpenaars en omwonenden. 

De strategie herneemt de hoekstenen voor de stadsvernieuwing. Rekening houdend met de langzame 
transitie die een opportuniteit biedt bij de uitvoering van het planningskader. Dit wakkert de dialoog met 
de ‘Eilanders’ aan en bouwt zo aan een levendige samenleving en wijkbeleving. 

Tot slot wordt met een tijdslijn de blik op de toekomst gericht. 
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2 CONTEXT

2.1 VAN STAD AAN DE STROOM 
TOT VERWATERDE DROOM

Het stadsvernieuwingsproces op het Eilandje 
gaat reeds lange tijd mee. Eind jaren tachtig, 
begin jaren negentig van de vorige eeuw is de 
vzw Stad aan de Stroom actief. Dit burgerinitiatief 
gaat aan de slag met een concept uit het 
Globaal Structuurplan Antwerpen, met name 
de creatie van een stad aan haar stroom. De 
inzet is de revitalisering van oude havens in de 
stadsrand: het Zuid, de Kaaien en het Eilandje. 
In samenwerking met de stad wordt een 
internationale ideeënwedstrijd georganiseerd 
waarbij visionaire plannen worden opgemaakt 
voor een nieuwe stedelijke toekomst van deze 
historische stadshavens.

Stad aan de Stroom wordt gekenmerkt door 
een zeer participatief proces. De Antwerpenaars 
komen ruim aan het woord om hun bedenkingen 
en ideeën over het Zuid, de Kaaien en het 
Eilandje te spuien. Meermaals worden er 
bewonersvergaderingen gehouden waarbij 
bewoners in contact komen met ontwerpers. 
Manuel de Sola-Morales tekende een eerste 
masterplan uit voor het Eilandje, ontstaan door 
een nauwgezette dialoog met de bevolking.

De brede dialoog van Stad aan de Stroom brengt 
een fierheid van de Antwerpenaars over het 
Eilandje en de kaaien aan het licht. Bewoners 
zijn zich wel degelijk bewust van het roemrijke 
verleden van deze teloorgegane havenplekken. 
Tevens wordt vaak aangegeven dat het tijd is 
voor vernieuwing en verandering. Dit is een 
opmerkelijke leidraad in de gesprekken. Enerzijds 
een paradox tussen een hang naar behoud en een 
verlangen naar verandering anderzijds.

Deze tweeledige conclusie reflecteert zich 
uiteindelijk in de planvorming. Het masterplan van 
de Solà- Morales ‘twijfelt’ bewust tussen verleden 
en toekomst. Via strategische ingrepen wordt 
haast chirurgisch ingezet op renovatie van het 
bestaande weefsel en nieuwe toevoegingen in de 
vorm van ‘verborgen torens’, of torens die oprijzen 
uit de bestaande pakhuizen. Er is ook ruimte voor 
een sociaal-ruimtelijke strategie waarbij de noord-
zuidas Falcon-Nassau (vanaf het Falconplein tot 
de Nassaustraat) wordt opgeladen met culturele 
stapsstenen die een mentale verbinding moeten 
vormen tussen het stadscentrum en het Eilandje.

Niet zo zeer de plannen op zich met de globale 
ideeën van stapsgewijze en respectvolle 
vernieuwing vinden draagvlak bij het grote publiek. 
Steeds meer mensen dromen mee van een nieuwe 
toekomst voor het Eilandje en de Scheldekaaien. 
Het gebied ten zuiden van de 19e eeuwse stadswijk 
het Zuid krijgt de naam Nieuw Zuid toebedeeld. 
Ook hier is de zachte verweving tussen verleden 
en toekomst aanwezig in de oorspronkelijke 
plannen van Toyo Ito. Hierbij worden de gedempte 
Zuiderdokken terug opengehaald en het wijkweefsel 
zuidwaarts wordt doorgetrokken.

In 1993 valt het doek over Stad aan de Stroom 
bij gebrek aan politiek en financieel draagvlak. 
Het toenmalige stadsbestuur reageert matig 
enthousiast over de ideeën tot stadsvernieuwing 
en de haven is nog niet bereid om de 
historische stadshavens ‘weg te geven’ voor 
stadsontwikkeling. De plannen verdwijnen in 
de kast en de voorvechters blijven ontgoocheld 
achter. Achteraf bekeken eindigt Stad aan de 
Stroom zoals het begon namelijk met een droom 
van de bevolking.
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De vergeten plekken van de stad zoals het 
Eilandje worden vanaf dan echter meer en meer 
strijdtoneel van allerhande ontmoetingen en 
evenementen. Wanneer Antwerpen in 1993 als 
cultuurhoofdstad van Europa wordt uitgeroepen 
bezoeken vele mensen immers de havenloze kaaien 
van de stad die voor de gelegenheid zijn opgeladen 
met culturele happenings. 

Op het Eilandje zet zich dat de daaropvolgende 
jaren door. Zo komt de stadswijk terug op de 
mental map van vele Antwerpenaars.

In het kielzog van deze socio-culturele 
herontdekking gaan de eerste pioniers zich in de 
wijk vestigen. Hier en daar verrijzen creatieve 
ateliers. Het meest bekende voorbeeld is de 
renovatie van het Godfriedpakhuis als modeatelier 
van Dries van Noten. De eerste stadsvernieuwing 
op het Eilandje gebeurt dus spontaan zonder dat 
uitvoeringsplannen zijn vastgelegd. Het Eilandje 
leent zich ertoe door haar bestaande historische 
structuur die vele pakhuizen en burgerwoningen telt 
met een veelheid aan mogelijkheden tot hergebruik.

2.2 VAN WERVEND MASTERPLAN 
TOT WERF AAN HET WATER

In 1997 neemt de stad de handschoen terug 
op met de aanstelling van een projectbureau 
Eilandje onder leiding van René Daniëls (Buro 5 
Maastricht). Hij krijgt niet enkel de opdracht om 
een Masterplan uit te werken voor het Eilandje, 
maar tevens om de uitvoering te coördineren. In 
het voormalige Noorderpershuis in de Cadixwijk 
wordt door een team gewerkt aan een Masterplan 
Eilandje. Zij zoeken hierbij de dialoog op met de 
schaarse bewoners van het Eilandje en een ruim 
veld van betrokken actoren. Verantwoording 
wordt afgelegd aan een stuurgroep waarin stad 
en havenbedrijf zetelen. Het havenbedrijf zette 
in die dagen vooral in op de valorisatie van haar 
patrimonium ten behoeve van het pensioenfonds. 

Bij de planvorming wordt verder geschaafd aan de 
principes uit het eerste plan van de Solà-Morales. 
Op die manier worden de bezorgdheden van de 
bevolking maximaal meegenomen. Immers de 
dubbele strategie van behoud en vernieuwing blijft 
overeind in het Masterplan Eilandje, goedgekeurd 
in 2002 door het college van burgemeester en 
schepenen. Enerzijds wordt ingezet op fijnmazige 
renovatie, restauratie en invulprojecten in het 
bestaande, historische bebouwingsweefsel. 
Zoals bijvoorbeeld de omvorming van het Sint-
Felixpakhuis tot stadsarchief. Anderzijds is er 
ruimte voor nieuwe torens en waterfronts op 
de kaairanden (MAS, Westkaaitorens, nieuwe 
bouwblokken in de Cadixwijk). Evenals het plan 
de Solà- Morales wordt een culturele noord zuidas 
geprojecteerd op het Eilandje die via stapstenen 
het Eilandje verbindt met het stadscentrum 
(Academie, Zeemanshuis, MAS en Felixarchief, 
Ballet van Vlaanderen, Red Star Line-museum).
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Bijzondere aandacht wordt tevens besteed aan 
de herinrichting van de enorme kaaivlaktes 
en watervlakken op het Eilandje. Deze hebben 
immers grote potenties om als drager van het 
sociale en publieke leven op het Eilandje te 
functioneren. Spelregels worden vastgelegd in een 
Beeldkwaliteitplan Buitenruimte, in een Groenplan 
en in een Waterplan van respectievelijk Atelier 
JPLX, Michel Desvigne & Urhahn-Vrolijks. In deze 
plannen staat steeds de mix tussen oud en nieuw 
(‘geen toekomst zonder verleden’) voorop. Zo 
worden kaaimuren, bruggen en kranen beschermd; 
kasseien bij de heraanleg herbruikt en de brede 
kaaivlaktes zoveel mogelijk opengehouden. Om 
in de noden van een hedendaagse stadswijk te 
voorzien worden boomgroepen, laanbeplantingen, 
pleinen en parkjes toegevoegd aan de kades en 
boulevards. Het Groenplan hangt op macroniveau 
het Eilandje op tussen twee stadsparken: het Park 
Spoor Noord en het Droogdokkenpark.

Het havenbedrijf geeft in 2000 het startschot voor 
de inrichting van een jachthaven in het Willemdok. 
Daarop volgt ook de heraanleg van de kades 
van de Oude Dokken. Met de oplevering van het 
Felixarchief in 2006 creëert de stad een publieke 
toegang tot het Eilandje via de centrale galerij 
van dit historische pakhuis. In 2011 wordt met de 
opening van het Museum aan de Stroom (MAS), 
een project van stad en haven, de belangrijkste 
landmark van de culturele as gerealiseerd. 
Verleden, heden en toekomst worden er verhaald 
in ‘museumkoffers’. Een verticale publieke straat 
verschaft de vele duizenden bezoekers toegang tot 
het dak met een panoramisch uitzicht over stad 
en haven. Na de opening van deze langverwachte 
landmark in de stad beginnen de Oude Dokken 
echt tot het stadscentrum te behoren.

In de Montevideowijk lanceert het havenbedrijf 
in 2002 een marktbevraging voor de verkoop 
onder voorwaarden van haar patrimonium: 
de monumenten op de kop (de Shop, de 
Montevideomagazijnen en de Red Star Line-
gebouwen) en de westelijke kade van het 
Kattendijkdok. Ook hier wordt een mix tussen 
oud en nieuw beoogd, met de restauratie van 
de historische kop en de nieuwbouw van zes 
stadstorens op de westkaai. Aan de noordzijde is 
de Kattendijksluis of de oudste sluis van Antwerpen 
gerestaureerd door Waterwegen en Zeekanaal en in 
2011 terug in gebruik genomen. Door ingewikkelde 
vergunningsprocedures en de financiële crisis hinkt 
de realisatie van deze wijk echter wat achterop. In 
2013 opent het Red Star Line-people on the move 
museum zijn deuren en staat de oplevering van de 
omliggende pakhuizen gepland.

In een PPS-strategie wordt vooropgesteld dat 
de investeringen in infrastructuur en openbaar 
domein evenwichtig worden gedragen door de 
vier betrokken actoren op het Eilandje: de stad, de 
haven, de Vlaamse overheid en de private sector. 
Zo investeert het havenbedrijf in de heraanleg van 
de Oude Dokken en de renovatie van kaaimuren 
en bruggen (o.a. de Nassaubrug). De stad neemt 
via haar dochter AG Stadsplanning Antwerpen, 
de culturele as (inclusief Montevideowijk) en 
de Londen-Amsterdamstraat onder handen. De 
Vlaamse overheid investeert in een gloednieuw 
tramnetwerk, het historische erfgoed en 
subsidieert het publieke domein. In de Cadixwijk 
zal het openbaar domein worden aangelegd uit de 
opbrengsten van de grondverkoop door AG Vespa 
aan private partners. Subsidies op verschillend 
niveaus (Europees, Vlaams, provinciaal) dekken 
een groot deel van de investeringen op de 
culturele as af. AG Stadsplanning staat in dit hele 
proces in voor de regie van ontwikkelingen. De 
laatste jaren bijgestaan door Samen Leven voor 
een gebiedsgerichte aanpak waarin het vast leggen 
van het plannenkader wordt aangevuld door een 
kader voor sociaal beleid.
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2.3 VAN VALSE START 
TOT SLOW URBANISM

In de begindagen is veel energie gestoken in het 
opzetten van een juridisch en organisatorisch kader, 
samenwerkingsverbanden, meerjarenplanningen 
en financieringsmiddelen. Dit bemoeilijkte in 
de eerste helft van het vorige decennium de 
herontwikkeling van het Eilandje waardoor het 
vertrouwen bij de bevolking en private investeerders 
wat zoek was geraakt. Een doorbraak kwam er met 
de eerste steenlegging van het MAS in september 
2006. Dit wekte het vooruitgangsgeloof uit de 
hoogdagen van Stad aan de Stroom terug op 
en gaf de vastgoedontwikkeling in de buurt een 
boost. Pakhuizen worden vanaf dan één na één 
gerenoveerd en nieuwbouwprojecten in pakhuisstijl 
verrijzen als paddenstoelen uit de grond.

Toch speelt hier ook het gegeven van mentale 
bereikbaarheid. De reconversie van het nabije 
Schipperskwartier tot een verleidelijk stukje 
Antwerpen in het begin van deze eeuw, rolde 
onmiskenbaar de rode loper uit naar het 
Eilandje. Na de ontheffing van de historische 
pensioenschuld van de haven door de hogere 
overheid heeft deze stedelijke partner zijn accent 
meer verschoven naar de soft values van het 
Eilandje, het versterken van de band tussen stad en 
haven. Dit gaf ook aanleiding tot de ondertekening 
van het protocol Eilandje waarbij de haven 
kosteloos afstand doet van haar gronden volgens 
het ritme van aflopende havenconcessies.

Daarnaast blijft de haven investeren in de 
restauratie van nautische infrastructuur waaronder 
veel beschermd erfgoed zoals kaaimuren, kranen en 
bruggen. Met de opening van het havenpaviljoen 
naast het MAS worden duizenden mensen 
ondergedompeld in het verhaal van Antwerpen als 
wereldhaven. Met de bouw van het spectaculaire 
nieuwe Havenhuis op het Eilandje aan de 
toegangspoort tot de actuele haven zet de haven 
haar icoon neer als tegenhanger van het MAS.

 

De ruime plannenset voor het Eilandje bestaande 
uit een masterplan, beeldkwaliteitplannen, plan-
nen van aanpak, een ruimtelijk uitvoeringsplan 
en de selectie als strategisch programma binnen 
het s-RSA kenmerkt zich als een flexibel kader. Op 
basis van voortschrijdend inzicht, kunnen hier 
accentverschuivingen plaatsvinden. Er vindt een 
continu in- en uitzoomen plaats op verschillende 
schaalniveaus. Hierbij werkt de strategische visie 
door op zowel de maat van de stadswijk als op 
maat van gebouwen en publieke ruimte. Omge-
keerd geldt iedere concrete realisatie als toetsteen 
voor de deugdelijkheid van de globale visie. Zo 
anticipeert het vernieuwde RUP Eilandje uit 2011 
op de kaalslag van beeldbepalende gebouwen op 
het Eilandje. Door de bouwheer te verplichten om 
een cultuurhistorisch erfgoedrapport op te maken 
ter evaluatie van monumentenzorg.

Anderzijds zag het stadsbestuur de vastgoedprijzen 
op het Eilandje een hoge vlucht nemen; ironisch 
genoeg mede door het enorme succes van het MAS. 
In het plan van aanpak Cadix wordt ‘gecorrigeerd’ 
door binnen het nieuw te realiseren wooncontingent 
in regie van de stad 75% sociaal en betaalbaar 
wonen in te schrijven. Verder wordt maximaal 
ingezet op duurzaam bouwen en de uitbouw van een 
voorzieningenapparaat dat niet alleen de Cadixwijk 
maar het ganse Eilandje bedient. 

Stap voor stap worden via een verkoop onder 
voorwaarden door AG Vespa en AG Stadsplanning 
nieuwe ‘îlots’ gebouwd in de Cadixwijk, voorzien 
van een sociale mix en telkens een ondersteunende 
buurtfunctie. In een eerste fase gaat het om 
kinderopvang, een tweede fase zal een nieuwe 
kleuter- en basisschool herbergen. Samen met 
de uitbouw van de centrale kunstencampus SISA 
moeten deze open scholen tevens plaats bieden 
voor sport, spel en ontmoeting van buurtbewoners. 
Met de opbrengsten van de grondverkoop worden 
straten, pleinen en kades aangelegd als groene 
verpozingsplekken. De kers op de taart vormt hierin 
het nieuwe wijkplein Cadix waarbij de voormalige 
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douaneparking wordt omgevormd in een parkachtig 
plein met behoud van een groot deel van de 
volwassen bomen op de site.

Het is echter niet enkel de vermelde planologische 
bijsturing die leidt tot accentverschuivingen. Voor 
het Eilandje heeft ook de economische crisis een 
stempel gedrukt op de ontwikkeling, zij het een 
positieve. Voor het Eilandje is de economische 
crisis eerder een zegen dan een last. Dankzij 
de crisis is deze buurt terug op adem kunnen 
komen. De herontwikkeling van zo’n historisch 
havengebied heeft tijd nodig. De bouwwoede van 
vóór de crisis had een enorme kaalslag tot gevolg. 
Doordat plots alles trager ging, is er een betere mix 
ontstaan tussen oud en nieuw. Dat is uiteindelijk 
toch een belangrijk principe van het masterplan. 

Daardoor is de ontwikkeling van het Eilandje 
een perfect voorbeeld van ‘slow urbanism’. De 
stadsvernieuwing kabbelt er op zijn eigen ritme 
voort, zodat kleinere spelers meer ademruimte 
krijgen om kleinschalig te investeren. Dat zorgt 
voor een rijke meerlagige ontwikkeling. In het boek 
Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen wordt dit 
door André Loeckx aangehaald in een pleidooi voor 
trage stedelijkheid als tegengestelde van instant-
stedelijkheid. De tijd nemen voor een ambitieuze 
visievorming met ruimte voor bijstelling in de tijd en 
voor initiatieven in de tussentijd.
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2.4 VAN VERLATEN HAVENWIJK 
TOT BRUISENDE STADSWIJK

Het Eilandje heeft een jarenlang 
ontwikkelingsproces. De tijdsruimte tussen plan 
en realisatie, of de hoger vermelde tussentijd, 
wordt aangegrepen om reeds een ontmoeting te 
creëren tussen bestaande en nieuwe gebruikers/
bewoners van de wijk. De focus is hierbij wat 
weggetrokken van de Oude Dokken en de culturele 
as, die sowieso vaak in de spotlights staan bij grote 
evenementen zoals WaterKANT, The Tall Ships 
races, het bezoek van De Duiker van Royale de Luxe 
en natuurlijk het feeërieke openingsfestival van het 
MAS. In samenwerking met stedelijk wijkoverleg en 
de programma’s voor stad in verandering vonden 
daarnaast de voorbije jaren tientallen kleinere 
initiatieven plaats met als doel om de Cadixwijk 
als leefplek te laten ontdekken. Zo pakte de 
Campo Cadiz een zomer lang de kaairand van het 
Kempisch Dok in, zijn er jaarlijks Cadix-kunstroutes 
en oogstten de vertelwandelingen over Jos den 
Duikelaar als Eilandje-mythe veel bijval. Daarnaast 
worden er ludieke workshops georganiseerd in de 
buurt. Bij een lente-pick nick of een winters glaasje 
glühwein wordt bijgepraat over ideeën en plannen 
voor de wijk.

Uit mondelinge en geschreven reacties is het 
merkbaar dat er een fierheid is ontstaan over 
het Eilandje bij bezoekers. Maar vooral ook bij 
de bewoners van deze oude havenbuurt. Door 
de bevolkingsaangroei van de voorbije jaren is 
er een kritische massa ontstaan die zelf de basis 
legt voor eigen buurtinitiatieven. Zo heeft een 
oproep in één van de vele nieuwsbrieven over 
stadsontwikkeling op het Eilandje geleid tot de 
oprichting van het wijkcomité ‘de A-landers’. 
Met een steeds groter wordend ledenbestand 
van vertegenwoordigers uit alle delen van het 
Eilandje, is dit het bewijs van een groeiend 
wijkgevoel. De behoefte aan een wijkgevoel is 
duidelijk en de voorzet van de stad zette mensen 
aan om zelf initiatieven te gaan ontplooien.

Een veel gestelde vraag op bewonersoverleg 
was: ”Wanneer kan er nu eens gezwommen 
worden op het Eilandje?”. Dit inspireerde het 
projectteam Eilandje om binnen de krijtlijnen 
van een Waterplan+ de idee te lanceren van een 
drijvend openluchtzwembad dat het gevoel geeft 
van te zwemmen in de dokken. Het succesvolle 
Badeschiff in Berlijn diende hierbij als lichtend 
voorbeeld. Na een uitgebreide marktverkenning 
en haalbaarheidsonderzoek werd de stap gezet 
om de zwembadboot aan te besteden met het 
Kattendijkdok als eerste aanmeerplaats in de 
zomer van 2012. 

In de tussentijd werd gezocht naar een tijdelijke 
installatie in de dokken met wateranimatie als 
teaser voor het echte zwembad. Hiervoor was 
echter te weinig interesse vanuit de private sector. 
Echter Time Circus bouwde verder op deze idee 
en opende eveneens in de zomer van 2012 het 
drijvend ponton Welvaert in de schaduw van het 
MAS. Dit initiatief zal onder het motto ‘the next big 
thing will be a lot of small things’ een interactief 
buurtplatform bieden over water en duurzaamheid. 

In de toekomst wordt verder ingezet op de 
noordelijke uitbouw van het Eilandje. Concreet 
gaat dit over de Londen-Amsterdamstraat met de 
afwerking van de Montevideowijk, de aanleg van 
een Droogdokkenpark aan de Scheldebocht en de 
gefaseerde ontwikkeling van de Cadixwijk. Langs 
de culturele as komt de Red Star Line memorial 
er als volgende stapsteen bij. De uitbouw van een 
museumhaven in het Bonapartedok naast het 
MAS zal op termijn worden vervolledigd met een 
maritiem openluchtmuseum temidden van de 
Droogdokken. De aankomst van de Doelse Kogge 
op de site kan als een startpunt gezien worden. 
Verder geldt het verder verbinden van het Eilandje 
met het centrum, de haven en het park Spoor 
Noord als grote uitdaging zodat het Eilandje een 
echte wijk van ’t Stad wordt.
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2.5 SYNTHESE

Het stadsvernieuwingsproces op het Eilandje is al een hele tijd geleden ingezet. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw droomde de bevolking van een nieuwe toekomst voor de oude 
stadshavens van Antwerpen. 

Het masterplan voor het Eilandje verkrijgt echter pas financieel en politiek draagvlak in 2000. 
Meteen worden speerpuntprojecten zoals de jachthaven Willemdok, de restauratie van het Sint-
Felixpakhuis en een architectuurwedstrijd voor het MAS opgestart. 

Een ruim stedenbouwkundig plannenkader wordt opgemaakt met beeldkwaliteitplannen voor 
architectuur, buitenruimte, groen en water alsook een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Eilandje.

De eerste steenlegging van het MAS in 2006 hernieuwde het geloof in de stadsvernieuwing op het 
Eilandje. De feestelijke opening van het museum in 2011 herdoopte de Oude Dokken definitief tot 
een bruisend stukje stadscentrum.

Met de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen zit de 
stadsontwikkeling op het Eilandje duidelijk verankerd binnen de stadsadministratie. Een protocol 
regisseert de eigendomsoverdrachten van de haven naar de stad. In een samenwerkingsverband 
met AG Vespa is de duurzame ontwikkeling van de Cadixwijk geregeld.

Na een moeizame start waarin verstrekkende financiële afspraken moesten worden gemaakt tussen 
stad, haven, gewest en de private sector over infrastructurele ingrepen op het Eilandje is steeds 
meer aandacht geschonken aan de mensen die straks gebruik zullen gaan maken van het Eilandje.

Het plannenkader voor het Eilandje is diverse keren bijgestuurd waarbij een sociale mix en 
duurzame ontwikkeling stapje voor stapje werden geïncorporeerd in de stadsvernieuwing. Er is 
echter nog werk aan de winkel om er een volwaardige, levendige en leefbare buurt van te maken.
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3.1 GIS- EN OMGEVINGSANALYSE

3.1.1 Onderzoeksmethodiek

Een uitgebreide omgevingsanalyse moet het 
Eilandje anno 2011/2012 weergeven en typeren. 
Aan de hand van een aantal indicatoren en kaarten 
wordt de sociaal-demografische toestand, het 
woningaanbod en het voorzieningenniveau van 
het Eilandje onderzocht. De analyse gebeurt met 
behulp van een Geografisch Informatiesysteem 
(GIS) als analyse- en planningsinstrument. 
Dat laat toe om de ruimtelijke omgeving te 
beschrijven en te analyseren. Op basis van 
kwantitatieve gegevens en met behulp van 
specifieke analyse- en onderzoekstechnieken 
wordt de fysiek- en sociaal-ruimtelijke dimensie 
van dit stadsontwikkelingsproject geschetst. Deze 
momentopname kan dan fungeren als nulmeting 
op basis waarvan in de toekomst kan gemonitord 
en geëvalueerd worden hoe de ontwikkelingen op 
het Eilandje zich verderzetten.

De gegevensbronnen en methodes voor analyse 
zijn divers. De kaarten worden dan ook op 
verschillende niveaus voorgesteld, gebaseerd op 
het resultaat van terreinopnames, analyses van 
socio-demografische gegevens en de in kaart 
gebrachte noden en behoeften aan voorzieningen.

 

Terreinopnames zijn op het niveau van het pand 
en brengen de relaties binnen het stadsweefsel 
aan de oppervlakte. Een dergelijke opname van 
het projectgebied registreert functies, leegstand, 
bouwfysische kwaliteiten en uitrustingskenmerken 
van de panden. Terreinopnames laten toe om 
de eigenheid van een buurt te beschrijven en de 
vergelijking met andere wijken of buurten te maken. 
Voor het Eilandje gebeurde de terreinopname in de 
zomer 2011. De kaarten van terreinopnames worden 
voorgesteld op het niveau van individuele panden of 
percelen. Het projectgebied Eilandje telt om en bij 
de 560 panden.

Onderzoek naar tekorten en noden aan open 
ruimte en lokale publieke voorzieningen brengen 
de behoeften van verschillende doelgroepen in 
beeld. Zowel bovenlokale, publieke als commerciële 
voorzieningen worden in kaart gebracht.

Een socio-demografisch profiel toont wie er woont 
in de wijken, wat de bevolkingssamenstelling 
is volgens nationaliteit, leeftijd of 
gezinssamenstelling of wat de arbeidssituatie 
van de inwoners is. Vergelijkingen op stadsniveau 
tonen aan hoe de wijken van het projectgebied zich 
situeren ten opzichte van het stadsgemiddelde. 
Deze kaarten worden voorgesteld op het niveau 
van statistische sectoren of buurten. Voor het 
Eilandje gaat het over twee buurten.

3 SOCIAAL-RUIMTELIJKE ANALYSE
De sociaal-ruimtelijke analyse bestaat uit twee soorten gegevens: 
1) kwantitatieve indicatoren en kaarten die het Eilandje in beeld brengen;  
2) een kwalitatieve analyse van hoe ruimte en wonen op het Eilandje beleefd worden. 

De gegevens over het woningaanbod, het voorzieningenniveau en het profiel van bewoners die uit deze 
beide bronnen worden verzameld, bevestigen elkaar en vullen elkaar aan.
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3.1.2 Situering van het 
projectgebied 

Het Eilandje is een voormalige havenbuurt in 
het noorden van Antwerpen, gelegen tussen de 
historische binnenstad en de huidige haven. 

 
Kaart 1: Sectoren van het Eilandje

Het projectgebied Eilandje zoals het in deze nota 
bekeken wordt (rode omtrek op de kaart) bestaat 
uit twee statistische sectoren: de zuidelijke sector 
Willemdok en de noordelijke sector ’t Eilandje. 
Daarnaasst behoort een deel van de sector Oude 
Haven tot het projectgebied.

De zuidelijke sector Willemdok komt overeen met nummer 
11002J84-. De noordelijke sector ’t Eilandje komt overeen met 
nummer 11002J085- en de sector Oude haven komt overeen 
met nummer 11002J072-.  

Kaart 2: Wijken van het Eilandje

Naast deze statistische indeling wordt het Eilandje 
in drie wijken ingedeeld: de Montevideo-wijk, de 
Cadixwijk en de wijk rond de Oude Dokken. De 
Oude Dokken is de buurt rond het Bonapartedok 
en het Willemdok. De Montevideowijk ligt in het 
westen van het projectgebied en de Cadixwijk is de 
wijk tussen het Kattendijkdok, het Houtdok en het 
Kempisch dok.
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3.1.3 Demografie

Kaart 3: Totale bevolking 2012

In 2012 wonen er in de twee statistische sectoren 
van het Eilandje 1789 inwoners: 1436 in de 
noordelijke sector ’t Eilandje en 353 in de zuidelijke 
sector Willemdok. In de sector Oude Haven wonen 
op dat moment 91 inwoners: dit zijn de inwoners 
van de twee Westkaaitorens. In totaal is dit slechts 
0,4% van de bevolking van de stad. 
Momenteel woont er dus nog weinig volk in het 
projectgebied, zeker in de Montevideowijk en de 
Cadixwijk. In de toekomst zal de deelwijk Cadix 
plaats bieden aan meer dan 4.000 bewoners. 

Kaart 4: Bevolking per wijk 2012

De verdeling van het aantal inwoners per wijk is 
als volgt: In de Cadixwijk wonen ongeveer 550 
mensen, in de Montevideowijk circa 200 en in de 
wijk rond de Oude dokken ruim 900. In de wijk 
rond de Oude Dokken wonen de meeste inwoners 
in het noordelijke deel van de wijk (ten noorden 
van het Willemdok).
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Kaart 5: Aandeel jongeren 2012 

De samenstelling van de bevolking in dit 
projectgebied is er één met zeer weinig jongeren. 
De cijfers horen tot de laagste waarden van de stad, 
waar er gemiddeld 21 % jongeren wonen in een 
wijk. Voor het Eilandje is dit slechts 10%. 

Kaart 6: Aandeel ouderen 2012

Het aandeel ouderen scoort gemiddeld voor de 
stad Antwerpen met waarden rond 17%. 
De bevolking op actieve leeftijd ligt met meer 
dan 70% in beide sectoren serieus boven het 
gemiddelde van de stad (61%).
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Kaart 7: Aandeel allochtonen 2012

De verhouding inwoners van allochtone herkomst 
ten opzichte van het totaal aantal inwoners is 
hoog. Herkomst wordt bepaald aan de hand van 
de huidige nationaliteit en de nationaliteit bij 
geboorte/intrede. Inwoners met de Belgische 
nationaliteit die met een vreemde nationaliteit 
geboren werden of ingetreden zijn, worden als 
allochtonen beschouwd. 

Het aandeel allochtonen is vooral hoog in de 
zuidelijke sector rond het Willemdok, waar 
het percentage oploopt tot 39% van de totale 
bevolking. Cadix en Montevideo scoren onder het 
stedelijke gemiddelde van 34%.

Kaart 8: Nationaliteiten 2012

Het zijn hoofdzakelijk EU-ers van voor 20041 die 
deze groep van allochtonen vormen.

1 Dit is bevolking uit de lidstaten die zijn toegetreden voor 
2004: Beneluxlanden, Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken, 
Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal, 
Spanje, Finland, Oostenrijk en Zweden.
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Kaart 9: Huishoudenstypologie 2012

Er zijn 57% alleenstaanden in de noordelijke 
statistische sector, in de zuidelijke 52%, allebei 
dus boven het stedelijke gemiddelde van 43,5%. 
De tweede belangrijkste huishoudenscategorie is 
in beide buurten de gehuwden zonder kinderen, 
respectievelijk 11% en 20%. 

Kaart 10: Gemiddelde gezinsgrootte 2012

In de Westkaaitorens is ook bijna 2/3 van de 
huishoudens alleenstaand. De gemiddelde 
gezinsgrootte ligt met 1,5 en 1,8 dan ook onder 
het stedelijke gemiddelde van 2,1%.
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Kaart 11: Bevolkingsdichtheid 2012

De bevolkingsdichtheid is met 14 inwoners per 
hectare laag in de zuidelijke sector van het Eilandje. 
Het noordelijke deel scoort met 45 inwoners per 
hectare gemiddeld voor de stad.

Kaart 12: Woondichtheid 2010

De woondichtheid of het aantal woningen per 
hectare is laag voor de zuidelijke sector (12 
woningen per hectare). 
De noordelijke sector heeft een middelgrote 
dichtheid met 23,5 woningen per hectare.

Kaart 13: Verhuisintensiteit 2010

De verhuisintensiteit is voor beide buurten vrij 
hoog in vergelijking met het gemiddelde van de 
stad (28%): 55% voor de noordelijke sector en 33% 
voor de zuidelijke buurt.
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3.1.4 Sociaal

Kaart 14: Aandeel niet werkende 
werkzoekenden 2011

Het aandeel niet-werkende werkzoekenden scoort 
met bijna 5% laag voor de zuidelijke sector en 
gemiddeld voor de noordelijke sector met 9,5%.

Kaart 15: Gemiddeld netto belastbaar 
inkomen per persoon 2007

Het gemiddeld inkomen per inwoner (cijfers 
slechts beschikbaar tot 2007) is voor beide wijken 
veel hoger dan het stedelijk gemiddelde. Voor 
de noordelijke sector is het inkomen sinds 2000 
gestegen van gemiddeld naar meer dan gemiddeld 
voor de stad. Het inkomen van de zuidelijke sector 
is altijd al hoog geweest.

Kaart 16: Kansarmoede-index 2010

De kansarmoede-index wordt samengesteld uit 
drie indicatoren. Die werden uit een lijst van 
23 variabelen geselecteerd en zijn het meest 
representatief om kansarmoede te meten. Het 
gaat om het percentage langdurig werklozen, 
het percentage OCMW-steuntrekkers en het 
percentage inkomensaangiften minder dan 10.000 
euro. Op het Eilandje is de kansarmoede beperkt, 
zeker in de zuidelijke sector en in vergelijking met 
Antwerpen-Noord.
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3.1.5 Wonen

 
Kaart 17: Aandeel eigenaars 2001

Er zijn weinig eigenaar-bewoners op het Eilandje 
(gegevens 2001), respectievelijk 26 % in de 
noordelijke sector en 36% in de zuidelijke sector. Het 
gemiddelde voor de stad bedraagt 53%.

Kaart 18: Aandeel sociale woningen 2010

Er zijn amper sociale woningen in het 
projectgebied, enkel 14 woningen in de noordelijke 
sector waarbij het om 7 huurappartementen in 
de Genuastraat en om 7 huurwoningen in de 
Cadixstraat gaat. In de toekomst worden in de 
Cadixwijk meer sociale woningen voorzien. 
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Kaart 19: Woningtypologie 2011 

De meest voorkomende woningtypologie is 
appartementen. De eengezinswoningen die er 
zijn, zijn bijna allemaal rijwoningen. Bijgevolg is 
de gemiddelde woninggrootte eerder klein. In de 
zuidelijke sector zijn er ook wel een aantal grotere 
wooneenheden (1/5 is daar groter dan 105 m²).

Kaart 20: Aandeel kleine woningen 2001

Het aandeel kleine woningen is vooral in de 
noordelijke sector zeer hoog. Een derde van de 
woningen in het projectgebied is van voor 1945.
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Kaart 21: Aantal bouwlagen 2011

Het aantal bouwlagen is vooral hoog voor de 
gebouwen rond het Willemdok, in de Cadixwijk 
en de Montevideowijk gaat het eerder om drie 
tot vier bouwlagen. Er zijn nauwelijks gebouwen 
met ernstige bouwfysische gebreken in het 
projectgebied.

Kaart 22: Aantal bouwvergunningen 
residentiële nieuwbouw 

Het aantal bouwvergunningen voor residentiële 
nieuwbouw voor de laatste vijf jaar, is in de 
noordelijke sector hoog in vergelijking met andere 
sectoren in de stad. 
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Kaart 23: Aantal vergunningen 
residentiële renovatie.

Ook het aantal renovatievergunningen voor 
residentiële gebouwen is de laatste vijf jaar niet 
onbelangrijk, zeker in de noordelijke sector.

Kaart 24: Leegstaande panden 2011 

Er is relatief weinig volledige leegstand in het 
projectgebied: slechts 39 of 7,6% van de gebouwen 
staan volledig leeg. Er staan wel een aantal 
panden gedeeltelijk leeg. De leegstand is vaak 
gekoppeld aan lopende werven.
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3.1.6 Voorzieningen en functies

Kaart 25: Functies gelijkvloers 2011 

Er is een belangrijke verweving van gelijkvloerse 
functies op het Eilandje: wonen, handel, horeca, 
voorzieningen en bedrijvigheid/kantoren. De 
meeste handel en horeca situeert zich in de 
bouwblokken rond het Willemdok. Ook in de 
Cadixwijk zijn er heel wat horecazaken. Er 
zijn weinig commerciële voorzieningen voor 
dagelijkse aankopen zoals voeding. De kantoren 
en bedrijvigheid situeren zich vooral rond de 
dokranden. Het gaat vooral om maritieme 
dienstverlening en consultants.

Kaart 26: Functies op verdieping 2011 

De functies op verdieping zijn vaak appartementen. 
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Kaart 27: Bovenlokale voorzieningen 

In de Cadixwijk zijn een aantal voorzieningen waaronder de kunstencampus van het Stedelijk 
Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (SISA) en de technische campus van Technicum Noord- 
Antwerpen (TNA). Ook het Gouden Anker, een rust- en verzorgingstehuis met verschillende serviceflats 
bevindt zich in de wijk. Verder zijn er ook het aanwervingslokaal van de Havenarbeiders (’t Kot), het 
Noorderpershuis en Werkvormm, een sociaal tewerkstellingsproject dat onder meer in staat voor het 
onderhoud en restauratie van maritiem erfgoed op het Eilandje en in de haven. In de Oude Dokken is 
er het Museum aan de Stroom (MAS) en het Felixarchief. De Montevideo-wijk biedt plaats aan de Shop, 
de Red Star Line gebouwen en het Ballet van Vlaanderen. In de drie deelwijken zijn er dus heel wat 
bovenlokale voorzieningen die echte publiekstrekkers zijn. Ook de horeca is goed vertegenwoordigd 

met maar liefst een 80-tal horecazaken.

Kaart 28: Lokale publieke voorzieningen

Er zijn echter weinig publieke woonondersteunende functies. Dat blijkt ook uit de tekorten en noden of 
behoeften die er zijn in de wijk voor bepaalde voorzieningen. Zo is er momenteel al behoefte aan een 
basisschool. Wanneer in de toekomst het aantal inwoners stijgt, wordt deze nood nog groter. Er is dan 
ook voorzien in de oprichting van een basisschool in de Cadixwijk. Ook de bouw van een kinderdagverblijf 
met 85 plaatsen is gepland waardoor aan het huidige en toekomstige tekort wordt tegemoetgekomen. Er 
wordt in de toekomst ook een bijkomende sporthal gebouwd.

Kaart 29: Open ruimte voorzieningen 

Wat open ruimte voorzieningen betreft, is er weinig open verblijfsruimte op buurtniveau. Bovendien 
is er ook weinig privégroen. De aanwezigheid van veel water en brede dokranden creëert echter wel 
een open ruimtegevoel. Bovendien liggen twee wijkparken, park Spoor Noord en in de toekomst het 
Droogdokkenpark, in de buurt van het Eilandje. Ook het wijkplein Cadix zal een groen karakter hebben en 
langs straat- en dokranden worden boom- en parkvakken voorzien.
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3.1.7 Economie 

 

Kaart 30: Commerciële voorzieningen 

In 2011 waren er op het Eilandje 198 commerciële 
panden waarvan 85 horecapanden en 113 
handelspanden. Hiervan zijn er 35 leegstaande 
panden. Het gaat om 31% in de wijk Cadix, 46 % 
rond de Oude Dokken en 22 % in de buurt van 
Montevideo. 

Kaart 31: Bedrijvigheid 

Op het Eilandje zijn 792 ondernemingen actief, 
waarvan 102 zelfstandigen. Samen zijn zij goed 
voor een totale omzet van 1.685.520.000 euro, 
een totale toegevoegde waarde van 1.039.296.000 
euro, een totaal der activa van 4.556.514.000 euro 
en een totaal gemiddeld personeelsbestand van 
14.923 voltijdse equivalenten.

In het district Antwerpen (postcodes: 
2000,2018,2020,2030,2050,2060) zijn 26.366 
ondernemingen actief, waarvan 5.633 
zelfstandigen. Samen zijn zij goed voor een 
totale omzet van 57.768.005.000 euro, een totale 
toegevoegde waarde van 8.296.640.000 euro, een 
totaal der activa van 96.338.717.000 euro en een 
totaal gemiddeld personeelsbestand van 90.109 
voltijdse equivalenten.(Bron: Belfirst, cijfers 2009). 

Uit de mapping van de creatieve economie in 
Antwerpen die in september 2011 werd afgerond, 
blijkt dat 1,61 ondernemingen per hectare 
gevestigd zijn op het Eilandje, dit in vergelijking 
tot het gemiddelde van de binnenstad van 3.46 
ondernemingen per hectare.
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Toeristische activiteiten: enkele cijfers.

Anno 2012 kent het Eilandje al een breed aanbod 
van bestemmingen en attracties met bovenlokaal 
potentieel: de Jachthaven Willemdok, het MAS en 
haar paviljoenen, het Sint-FelixPakhuis, het Ballet 
van Vlaanderen, Havenrondvaarten (Flandria, Jan 
Plezier), gegidste wandelingen (Eilandjewandeling, 
Verleden van het Eilandje, Cirkelen rond het MAS, 
Antwerpen Maritiem) en de Badboot (zomer 2012).

Nieuwe activiteiten in ontwikkeling zijn de 
museumhaven Bonapartedok, het Red Star Line 
museum en de Shop.

Met het in mei 2011 geopende MAS heeft de wijk 
een zeer krachtige toeristische trekker in huis. 
In de resterende 7 maanden van 2011 alleen 
verwelkomde het museum 690.634 bezoekers.

In 2012 werd door Marketing en Communicatie 
een publieksonderzoek gecoördineerd dat een 
inzicht in het profiel van de bezoekers van het MAS 
opleverde. 87 % van de bevraagden bezocht het 
MAS individueel, de rest in groep. 63 % kwam uit 
België, 29 % uit Nederland, de rest voornamelijk 
uit onze andere buurlanden. Bijna 40 % van de 
bezoekers kwam uit een andere stad in België, een 
kwart uit Antwerpen (inclusief rand). Het MAS is 
vooral populair bij 20’ers en gepensioneerden en 
trekt een eerder hoogopgeleid publiek aan.

Bevraagd naar de modaliteiten van hun bezoek gaf 
meer dan 40 % aan met de auto te zijn gekomen, 
36 % te voet (al dan niet in combinatie met 
openbaar vervoer). Het panorama op het dak en het 
wandelboulevard zijn de populairste trekpleisters. 

Op 1 jaar tijd bezochten meer dan 100.000 bezoekers 
het Havenpaviljoen aan het MAS en ook de 
havenrondvaarten en Scheldetochten blijven populair: 
in 2011 vervoerde Flandria 63.492 passagiers.

Wat betreft de wandelingen: in 2011 werden 
voor de 4 eerder vermelde wandelingen 448 
gidsbeurten geboekt. De meeste wandelingen 
waren voor “Cirkelen rond het MAS” waarvan we 
er in 2012 nog meer verwachten.
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3.1.8 SYNTHESE 

Op dit moment is het projectgebied dun bevolkt. Zeker de Montevideo- en Cadixwijk kennen nog weinig 
bewoners. Dit zal in de toekomst – met ruimte en woonvoorzieningen voor minstens 4000 bewoners in de 
Cadixwijk, zeker veranderen. 

Onder de huidige bewoners zijn opvallend weinig jongeren en opvallend veel alleenstaanden met een 
redelijk hoog gemiddeld inkomen vergeleken met het stedelijk gemiddelde.

Er is een redelijk hoge verhuisintensiteit op het Eilandje wat wellicht te maken heeft met het grote 
aantal huurders. De toekomstige woningtypologie in de Cadixwijk zal het tekort aan sociale woningen 
in het projectgebied van vandaag rechttrekken. De meest voorkomende woningtypologie is die van 
appartementen. Het aantal bouwvergunningen voor residentiële nieuwbouw van de laatste vijf jaar is 
hoog in vergelijking tot andere statistische sectoren in de stad.

Er zijn weinig commerciële voorzieningen voor dagelijkse aankopen en de gemeenschapsvoorzieningen die 
het wonen kunnen ondersteunen zijn eveneens beperkt. 

Op het Elandje zijn momenteel twee belangrijke economische sectoren aanwezig namelijk de maritieme 
industrie en de zakelijke diensten. Altijd al aanwezig en in opmars, is het aanbod horecazaken. 

Wat open ruimte voorzieningen betreft, is er weinig open verblijfsruimte op buurtniveau en privégroen. De 
aanwezigheid van veel water en brede dokranden creëert echter wel een open ruimtegevoel. Bovendien 
liggen twee wijkparken, Park Spoor Noord en in de toekomst het Droogdokkenpark, in de buurt van het 
Eilandje. Ook het wijkplein Cadix zal een groen karakter hebben en langs straat- en dokranden worden 
boom- en parkvakken voorzien.

De open ruimte is tot nu toe niet altijd kwalitatief ingericht publiek domein maar veelal ‘terrain vague’. Dit 
vormt het decor voor tal van tussentijdse activiteiten. Tango aan de stroom, voorstellingen van de zomer 
van Antwerpen, het water zelf is ook een plek geweest waar veel activiteiten hebben plaats gevonden en 
zo toch deel uitmaken van verblijfsruimte die minder zichtbaar is als gebruiksruimte op de kaarten.
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3.2 SOCIAAL RUIMTELIJKE BELEVING EN RUIMTEGEBRUIK

De nakende opening van het Museum aan de Stroom (MAS) bracht veel teweeg in Antwerpen, maar ook 
ver daarbuiten. In dit luik wordt gezocht hoe de wijk zich rond deze nieuwe attractiepool ontwikkelt. Is het 
Eilandje reeds verankerd in de hoofden van de Antwerpenaren? Hoe ervaart de (occasionele) gebruiker 
deze ruimte op dit moment? Ervaren de bewoners van de reeds gerealiseerde nieuwbouwprojecten 
een wijkgevoel in het gebied waar ze zijn komen wonen? Op deze en andere vragen probeert het 
belevingsonderzoek, uitgevoerd in 2011 en 2012 door de dienst Sociale Planning van de stad Antwerpen en 
studenten van de KULeuven, een antwoord te vinden.

Het leeronderzoek concentreert zich op bewoners en gebruikers van de publieke ruimte (passanten). De 
analyse kan opgevat worden als een tussentijdse stand van zaken en probeert duidelijkheid te scheppen in 
hoeverre de reeds uitgevoerde ruimtelijke ingrepen er nu al in slagen dit voormalige havengebied ook op 
sociaal vlak te verweven met de stad.

Aanvullend aan het leeronderzoek dat zich richtte op bewoners en gebruikers, werden door Werk en 
Economie in 2012 een twintigtal ondernemingen ook bevraagd naar hun beleving van het Eilandje. 

Met het onderzoek wil de stad nagaan op welke manier de planconcepten van op de tekentafel vorm krijgen 
in de sociale realiteit. Daarnaast biedt het onderzoek de mogelijkheid om de stadsvernieuwingsstrategie 
Eilandje bij te sturen, te verfijnen en verder af te stemmen op de noden van wie zijn of haar nieuwe thuis 
op het Eilandje hoopt te vinden. Maar ook om lessen te trekken voor andere stadsvernieuwingsprojecten. 
Nieuwe wijken worden immers niet elke dag gerealiseerd.
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3.2.1 Opzet en 
onderzoeksmethodiek

De input naar hoe het Eilandje door haar bewoners 
en gebruikers beleefd wordt, is uit verschillende 
bronnen verzameld. 

1. AG Stadsplanning organiseerde een workshop 
met stedelijke medewerkers op 7 juni 2012. In 
samenwerking met stedelijk wijkoverleg vonden 
twee focusgroepen plaats met stakeholders op 
het Eilandje op 28 juni en 12 juli (bewoners, 
Werkvormm en MAS). Bijkomende feedback op 
het onderzoek werd tevens geleverd door enkele 
externe experts.

2. Werk en Economie bevroeg een aantal 
ondernemingen in 2012 naar hun economische 
troeven.

Het leeronderzoek uitgevoerd door studenten van 
de KULeuven werd in 2011 en 2012, bestond uit 
verschillende luiken. 

3. Een passantenbevraging bracht het profiel van 
de gebruiker van het Eilandje in kaart. Tijdens 
de passantenbevraging werd ook met mentale 
kaarten gepeild naar de ruimtebeleving van dit 
nieuwe stadsdeel (Zie figuur 4).

4. Via observaties werd nagegaan hoe en op welke 
manieren (delen van) het Eilandje worden 
gebruikt.

5. Daarnaast werd via een beperkt aantal 
bewonersinterviews het kwalitatief 
bewonersprofiel, de woon-en wijkbeleving bij 
bewoners en de ruimtebeleving onder meer met 
mentale kaarten in kaart gebracht.

 
 
 
 
De bevragingen, observaties en diepte-interviews 
werden op twee momenten uitgevoerd zijnde 
net vóór de opening van het MAS in 2011 en 
een jaar nadien. De interviews, observaties en 
passantenbevragingen werden uitgevoerd in het 
kader van het vak sociologie door studenten van 
de Master Architectuurwetenschappen aan de 
KULeuven.

In 2011 werden 73 passantenbevragingen 
uitgevoerd, 69 mentale kaarten opgetekend, 24 
diepte-interviews afgenomen en 73 observaties 
gedaan. 

In 2012: 91 passantenbevragingen die 85 mentale 
kaarten opleverden. Het aantal diepte-interviews 
en observaties bedroeg respectievelijk 26 en 96.

2011 2012

Passantenbevragingen 73 91

Mentale kaarten 69 85

Diepte-interviews 24 26

Observaties 73 96

Figuur 0: Aantal passantenbevragingen en observaties
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3.2.2 Passantenprofiel: Wie 
gebruikt het Eilandje en hoe?

Bij de passantenbevraging werd gepeild naar 
volgende elementen: 

• Het profiel van de passanten (woonplaats, 
leeftijd, scholingsgraad en werk/onderwijsplek)

• De bestemming (al dan niet op het Eilandje?)

• Het gebruik (wat doet u op het Eilandje als u er 
komt?) en de intensiteit ervan (hoe vaak komt 
u hier?)

• Mobiliteit (hoe verplaatst u zich naar het 
Eilandje?)

Wat betreft het profiel springt in het oog dat de 
gebruiker van het Eilandje vooral een lokaal profiel 
heeft (Eilandje – stad Antwerpen). De bevraagden 
zijn grotendeels woonachtig op het Eilandje zelf, 
Antwerpen of de provincie Antwerpen (2011: 65% - 
2012 50 %). Het aandeel passanten met een lokaal 
profiel is afgenomen sinds de opening van het MAS. 

2012 Woonplaats 2011 (%) 2012 (%)

Niet van toepassing 0 0

Geen antwoord 1,4 2,2

Het Eilandje 9,6 4,4

Stad Antwerpen 56,2 46,2

Provincie Antwerpen 26,0 33,0

België 4,1 9,9

Buitenland 2,7 4,4

100 % 100 %

Figuur 1: Woonplaats

Bij werk- en onderwijsplaats is er een gelijkaardige 
trend: een kwart is werkzaam of volgt school 
op het Eilandje zelf, een kleine helft van de 
bevraagden heeft de stad Antwerpen als werk-of 
onderwijsplek. Van 2011 daalt het percentage wel 
van 75% naar 65%.

Vooral hoger geschoolde passanten zonder 
inwonende kinderen (2011: 70%;2012: 75%) 
bezoeken het Eilandje.

De opening van het MAS zorgt voorlopig niet 
voor een sterke toename van bezoekers met 
een buitenlandse nationaliteit. De cijfers liggen 
wel in dezelfde lijn als de resultaten van de 
bezoekersenquête uitgevoerd door het MAS. De 
passantenbevraging vond plaats op 10 locaties 
verspreid over het ganse Eilandje (Oude Dokken, 
Cadixwijk en Montevideowijk), ruimer dan de 
onmiddellijke omgeving van het MAS. 

Het bestemmingsverkeer (passanten die het 
Eilandje als bestemming hebben) vergelijken 
met passageverkeer (onderweg naar ergens 
anders) toont aan dat de opening van het MAS 
zoals verwacht een sterke toename van het 
bestemmingsverkeer heeft teweeggebracht: van 60 
naar 75%.

Bestemming versus passage 2011 (%) 2012 (%)

Bestemmingsverkeer 62,5 75,8

Passageverkeer 36,1 22,0

Geen antwoord 1,4 2,2

 100 % 100 %

Figuur 2: Bestemmingsverkeer versus passageverkeer
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Van die laatste groep is het grootste deel 
onderweg naar de Oude Dokken of omgeving, 
onmiddellijk gevolgd door de Cadixwijk. Met “het 
Kot” en twee middelbare scholen vormt deze buurt 
immers een belangrijke werk -en onderwijsplek.

Tot slot werd in beeld gebracht hoe passanten 
het Eilandje op dit moment gebruiken. Er waren 
meerdere antwoorden mogelijk. Horeca (2011: 
30%,2012: 28%), naar werk of school gaan ( 
2011: 22%; 2012:16%) en recreatie worden het 
vaakst vernoemd. Daarnaast worden winkels, 
familiebezoek, de jachthaven en ‘louter parkeren’ 
beperkt vernoemd.

De opening van het MAS heeft zeer duidelijk een 
effect op het activiteitenpatroon van de gebruikers 
van het Eilandje. Van 2,33% in 2011 tot 11% in 2012 
wordt ‘cultuur en toerisme’ vernoemd als antwoord 
op de vraag “waarvoor gebruikt u het Eilandje?”. In 
de nameting van 2012 wordt in tweederde van de 
gevallen specifiek ‘het MAS bezoeken’ als activiteit 
vermeld. Ook bij gebruikers die vaker op het Eilandje 
komen (vrij te bezoeken dakterras).

De cijfers hiernaast geven de intensiteit van 
gebruik weer. Het is duidelijk dat het Eilandje een 
opvallend groot aandeel regelmatige gebruikers 
heeft. De verklaring hiervoor vindt men deels bij 
functies die in de Cadixwijk gevestigd zijn (het Kot, 
twee secundaire scholen). 

De opening van het MAS heeft een beperkt 
maar duidelijk effect, het aantal bezoekers 
dat het Eilandje voor de eerste maal bezoekt 
verdriedubbelt bijna van 2,5 naar 7%. Ook hier 
werd bevraagd over het volledige projectgebied. Er 
zijn ook meer sporadische bezoekers.

Type gebruiker 2011 (%) 2012 (%)

Geen antwoord 2,74% 1,1

Eerste keer 2,74% 6,6

Sporadisch 24,66% 33,0

Wekelijks 28,77% 25,3

Dagelijks 41,10% 34,1

 100 % 100 %

Figuur 3: Type gebruiker.

Het verschil in de voor-en nameting zit hem vooral 
in de aard van het gebruik. Bij de nameting zien we 
dat de multifunctionaliteit sterk is toegenomen. 
Tegenover 50% in 2011 gebruikt na de opening 
van het MAS iets meer dan 60% het Eilandje voor 
meerdere soorten activiteiten.
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3.2.3 Passantenbevraging: ruimtebeleving via mentale kaarten.

De methodiek van het tekenen van een mentale kaart laat toe om door de gebruikersbril naar de wijk te 
kijken. Men verwerft inzicht in betekenisvolle plekken en linken met de omliggende stadsdelen. In het 
geval van een nieuwe stadsontwikkeling zoals het Eilandje laat de methodiek toe om na te gaan in welke 
mate de wijk reeds vorm krijgt in de hoofden van de Antwerpenaar/bezoeker. 

De mentale kaarten demonstreren welke ‘wijkelementen’ spontaan getekend worden wanneer men 
gevraagd wordt ‘het Eilandje’ te tekenen (morfologie/grenzen en linken/landmarks en betekenisvolle 
plekken) en hoe ze in verhouding tot elkaar getekend worden. 

Bij een mentale kaart wordt de gebruiker gevraagd de wijk spontaan te tekenen zoals hij/zij ze ziet. Deze 
methodiek levert informatie over betekenisvolle plekken en linken met de omgeving (centrum, Park Spoor 
Noord, Schelde …).

Figuur 4: Voorbeeld van mentale kaart. 

De tekening illustreert duidelijk hoe de locatie van plekken die men kent in de wijk niet overeenkomt met 
de werkelijke geografie van een plek.
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Analyse van de resultaten geeft aan dat in het 
algemeen het Eilandje wordt geassocieerd met het 
gebied onmiddellijk rond de Oude Dokken en het 
MAS (getekend in 75% van de kaarten), op verre 
afstand gevolgd door de Cadixwijk (23%).

De Londen-Amsterdamstraat en de Londenbrug 
worden vaak vermeld als landmark en 
oriëntatiepunt, niet alleen als grens. De Leien 
(als grens) en de Scheldekaaien (als link met het 
stadscentrum) worden vrij vaak vermeld. 

Bij de Cadixwijk bepaalt niet zozeer de 
dokkenstructuur de beleving maar wel de functies 
die de wijk huisvest zoals bijvoorbeeld ’t Kot, SISA, 
het douanegebouw … 

De Napelsstraat (33%) wordt ook in de hoofden van 
de gebruiker nu al ervaren als centrale as, meer 
dan de typerende dokkenstructuur van het Eilandje 
en de Cadixwijk zelf.

De Montevideowijk wordt weinig getekend en er 
worden bijzonder weinig ‘betekenisvolle plekken’ 
aangeduid in de wijk. De Westkaaitorens worden 
ondanks hun schaal en het daarbij horend 
potentieel als landmark veelal niet getekend 
in tegenstelling tot de naastliggende (kleinere) 
Londenbrug en Londen-Amsterdamstraat die veel 
beter scoren.

De collectieve mentale kaart (zie figuur 6) 
geeft een globaal beeld van de individuele 
gebruikerservaringen. Ze geeft weer in welke mate 
de schetsmatige planconcepten ook ingang vinden in 
de sociale realiteit. Op de kaart is aangegeven welke 
delen van het planconcept reeds door de gebruiker 
als dusdanig ervaren worden (figuren 5 en 6).

Opvallend is dat voor de gebruiker het Eilandje 
een veel kleiner gebied omvat dan voor de 
planner. Daarnaast valt zeer sterk op dat 
Montevideo voor de gebruiker in grote mate nog 
een terra incognita is. Hier worden bijna geen 
betekenisvolle plekken vermeld. 

De voor- en nameting vergelijken, illustreert 
dat de resultaten voor de twee meetjaren niet 
zoveel verschillen. De impact van ingrepen in de 
fysieke ruimte op hoe gebruikers en bewoners een 
stadsdeel ervaren en beleven vraagt immers tijd.

Toch springen een aantal dingen in het oog. Voor 
de Montevideowijk komen de dokkenstructuur en 
het stratenpatroon iets meer voor op de getekende 
mentale kaarten. Mogelijke verklaring hier vormt 
de heraanleg van een deel van de binnenstraten, 
de heraanleg van de Londen-Amsterdamstraat en 
de verhuis van het Ballet van Vlaanderen naar 
de Montevideowijk. Sommige van de fysieke 
hoogbouwprojecten veroveren in 2012 ook een 
plek op de collectieve mentale kaart. De London 
Tower bijvoorbeeld, waar sinds najaar 2011 een 
bank (die tegemoet komt aan een grote behoefte 
in de wijk) gehuisvest is, werd in 2012 significant 
vaker vermeld. De Westkaaitorens, waar de 
succesvolle invulling van gelijkvloerse functies 
een grotere uitdaging vormt, blijven echter een 
blinde vlek. Het MAS versterkt, zoals verwacht nu 
ook het museum open is, in 2012 zijn rol als en 
betekenisvolle plek en landmark. 

Figuur 5: Planconcepten Eilandje, 
AG STAN 2008

Figuur 6: Collectieve mentale kaart 
2011-2012, Sociale Planning 2012
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3.2.4. Ruimtegebruik: observaties.

Tijdens de meetmomenten in 2012 werden ook de gebruikspatronen van passanten in kaart gebracht. 
Het Eilandje werd opgedeeld in tien deelzones waarbinnen de loop- en fietsroutes van gebruikers werden 
getekend. Uit die respectievelijk 73 (2011) en 96 (2012) observatiefiches werden collectieve kaarten en 
gebruikspatronen gedistilleerd (zie hieronder). In 2011 vonden zowel week- als weekendmetingen plaats, 
in 2012 enkel tijdens de week.

De collectieve kaarten van gebruikspatronen belichten:

1. De opening van het museum heeft een duidelijke impact op het gebruik van de publieke ruimte 
Oude Dokken.

 Vooral de verblijfsfunctie van de ruimte rondom het museum is toegenomen. De gebruiksroutes rond 
de dokken worden ook intenser gebruikt.

2. In het deelgebied Cadixwijk zowel in 2011-2012 een vrij intensieve gebruiksdynamiek wordt 
waargenomen, die sterk verschilt van week- en weekenddagen.

 De scholen en het Kot in de Cadixwijk trekken samen dagelijks minstens 2500 gebruikers aan. 
Dit herrekenen naar jaarbasis levert een grootorde van gebruikers op hetzelfde als het MAS 
bezoekersaantal van 900.000 unieke bezoekers in het openingsjaar. De Cadixwijk trekt dus op 
weekdagen eenzelfde intensiteit van gebruikers aan als de zone rond het MAS museum. Met dat 
verschil dat het in de Cadixwijk dagelijks om ‘dezelfde’ vaste gebruikers gaat en het gebied rond de 
Oude Dokken vermoedelijk meer occasionele bezoekers aantrekt.

3. De gebruikspatronen tonen een zeer beperkt gebruik van de Montevideowijk.
 Het geobserveerd gebruik ligt in lijn met de conclusie uit de mental mapping analyse, namelijk dat de 

Montevideo wijk nog een blinde vlek vormt in de sociale wijkmorfologie van het Eilandje. In 2012 is 
wel een lichte verbetering merkbaar, mogelijk te verklaren door de toegenomen activiteiten van het 
Ballet van Vlaanderen –aanmeerplaats Flandria.

4.  De relatie met Park Spoor Noord blijft problematisch, ook na de opening.
 De mentale kaart en de geobserveerde passage richting Park Spoor Noord tonen duidelijk aan dat 

gebruikers de weg niet vinden van de wijk naar het park en omgekeerd. De slechte leesbaarheid van 
het (binnen)gebied dat het Eilandje aan het park linkt speelt hierin een grote rol.

5.  De culturele as als planconcept werkt slechts gedeeltelijk door in de sociale realiteit.
 De culturele as ( route MAS-Falconplein- Academie voor Schone Kunsten – Sint-Katelijne Vest) is 

het planconcept waarmee het Eilandje als nieuwe stadswijk gelinkt wordt aan het centrum. De 
fysieke opwaardering van het openbaar domein richting centrum concentreerde zich dan ook vooral 
langs deze as. De gebruikskaarten tonen echter aan dat in de praktijk de Lange Koepoortstraat en 
de Huikstraat minstens een even belangrijke schakel vormen met het historische stadscentrum. 
Investering rond en langs deze assen zijn dan ook nodig.
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Figuur 7: Collectieve kaart 
gebruikspatronen 2011

Figuur 8: Collectieve kaart 
gebruikspatronen 2012
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3.2.5 Bewoners-interviews: 
wijkbeleving, geschiedenis, 
toekomst

Tijdens elk van de meetmomenten werden ook 
een aantal diepte-interviews afgenomen bij 
bewoners. De bewoners werden op willekeurige 
basis geselecteerd. Het betrof zowel oude als 
nieuwe bewoners. In totaal werden over de twee 
meetmomenten 2011 en 2012 een 50-tal bewoners 
uitgebreid bevraagd. De bevraging spitste zich 
toe op vier thema’s: woonbeleving, wijkbeleving, 
woongeschiedenis, woontoekomst.

Het profiel van wie werd bevraagd voor beide sets 
diepte-interviews ligt in de lijn van het profiel 
dat in het oog springt bij de GIS analyse. De 
bevraagde bewoners zijn vooral woonachtig rond 
het MAS- Oude dokken; ouder (34% is tussen 40 
en 60 en daarenboven is 30% ouder dan 60 jaar); 
alleenstaand of samenwonend zonder kinderen; 
bediende, vrij beroep of gepensioneerd; beschikken 
over een hoger gezinsinkomen; en zijn in grote 
mate werkzaam in de stad of op het eilandje zelf.

Op vlak van woongedrag en woonbeleving valt op 
dat de meerderheid van de bevraagde bewoners er 
minder dan of 5 jaar woont. Er werden dus vooral 
nieuwe bewoners bevraagd. Ongeveer de helft van 
de bevraagde bewoners is eigenaar van zijn of haar 
pand. Het aandeel eigenaars lag significant lager in 
2012, waarom is niet meteen duidelijk. Wat opvalt is 
het hoge aandeel meerslaapkamerappartementen, 
zeker wanneer men dit afweegt tegen de 
gezinsgrootte die eerder klein is.

De analyse van de verhuismotieven toont aan dat 
de bewoners bewust kiezen voor het Eilandje. Bijna 
40% overwoog geen andere locatie. Men kiest ook 
bewust voor het appartement als woontypologie. 
Ook mobiliteit speelde een belangrijke rol bij 
de keuze van het Eilandje als wijk om in te 
gaan wonen: hetzij om dicht bij de werk- of 
onderwijsplek te gaan wonen, hetzij omwille van 
de goede ontsluitingsmogelijkheden voor de auto.

De bewoners werden ook expliciet gevraagd naar 
de reden van verhuis, en onderstaande woorden-
wolk geeft thematisch de meest vermelde redenen 
weer. Hoe groter en vetter de thema’s, hoe vaker 
ze genoemd werden bij de bevraging. 

Figuur 9: Verhuismotieven: Waarom 
woont u waar u nu woont? (open vraag)
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Daarnaast werd ook gevraagd naar de 
woonbeleving. Daaruit blijkt dat de grote 
meerderheid tevreden is over zijn of haar woning. 
De ervaren plus- en minpunten aan de woning en 
de opgegeven redenen waren vaak gelinkt aan de 
wijk. Voor de ‘Eilanders’ is woontevredenheid sterk 
verbonden met een goede beleving van de wijk (zie 
verder). Een kleine 60% van de bewoners beschikt 
over buitenruimte. Voor bijna 90% is buitenruimte 
ook uitermate belangrijk.

Bij het onderzoeken van de wijkbeleving werd 
gekeken naar het voorzieningenniveau, de ervaren 
aantrekkelijkheid van het woonpatrimonium en 
publiek domein in de wijk en het sociaal leven (en 
de tevredenheid erover).

Wat betreft voorzieningen werden de 
respondenten gevraagd naar algemene 
tevredenheid en ervaren tekorten.

Op vlak van groen is er geen consensus, vooral 
in 2012. In 2011 ervaart een grote meerderheid, 
bijna 80% een tekort. In 2012, met al een deel 
van de Londen-Amsterdamstraat en de bijhorende 
groenzones heraangelegd, is het signaal dubbel. 
57% ervaart voldoende groen, 42% ervaart een 
tekort (dit is zeer uitgesproken bij de weinige 
gezinnen met kinderen die bevraagd werden). 
De bewoners die tevreden zijn, verwoorden het 
als volgt “weinig groen daar kies je voor (in deze 
wijk)” en “de ruimte is mijn groen”.

Figuur 10: Waarom bent u wel/niet 
tevreden met groen in uw wijk? 
(open vraag)
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De bewoners ervaren, zoals verwacht een sterke 
nood aan buurtwinkels en een supermarkt. Op vlak 
van horeca wordt geen tekort ervaren.

Momenteel zijn het stadskantoor en het 
wijkkantoor politie voor het Eilandje gevestigd op 
Luchtbal terwijl de Eilandbewoners meer gericht 
zijn op het centrum. Er is geen uitgesproken 
vraag naar een eigen stadskantoor wel naar 
een postpunt. Artsen en apotheken worden 
ervaren als tekort in de wijk. Er is wel degelijk 
een aanbod in de wijk maar nieuwe bewoners 
vinden blijkbaar moeilijk de weg naar lokale 
gezondheidsvoorzieningen. 

Op het vlak van wijkbeleving werd tevens 
gemeten of en hoe ‘aantrekkelijk’ het 
woningaanbod en de publieke ruimte werden 
ervaren. De bewoners van het Eilandje 
staan positiever tegenover de publieke 
ruimte dan andere woningen in de wijk 
(wel steeds meer dan 50%). Op vlak van het 
woonpatrimonium in de wijk benadrukken 
zowel voor- als tegenstanders het belang en de 
aantrekkingskracht van het (behoud) van een 
evenwicht nieuwbouw en renovatie. Wanneer 
we de meting in 2011 vergelijken met die in 2012 
zien we dat de ervaren aantrekkelijkheid van het 
publiek domein er in 2012 zeer sterk op vooruit 
is gegaan. Onderstaande woordenwolken geven 
een sfeerbeeld van hoe het woonpatrimonium 
en de publieke ruimte ervaren worden.

Figuur 11: Aantrekkelijkheid woonaanbod 
in de wijk (open vraag)
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Figuur 12: Aantrekkelijkheid publiek 
domein in de wijk (open vraag)
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Een laatste dimensie van wijkbeleving die bevraagd 
werd, is hoe bewoners het sociaal leven in de 
wijk ervaren. Wanneer gevraagd naar waar ze 
hun buren ontmoeten en of er veel contact is 
met de buren antwoordden in 2012 65% van de 
bewoners dat er weinig contact is. Dat is iets 
meer dan in 2011. Nog belangrijker is dat 60% van 
de respondenten aangeeft dit niet belangrijk te 
vinden. Dit ligt in lijn met bijvoorbeeld de ervaren 
tekorten bij voorzieningen waar een buurthuis – 
wijkontmoetingsplek niet spontaan naar voren 
komt als ‘wat ontbreekt’.

Uit de diepte-interviews blijkt dat buurtbewoners 
belang hechten aan het kleine ontmoeten en 
dat ze kleinschalige buurtvoorzieningen zoals de 
bakker en de supermarkt missen.

Tot slot werden in de diepte-interviews ook gepeild 
naar woongeschiedenis en woontoekomst. Op het 
vlak van woongeschiedenis blijkt dat vandaag het 
Eilandje vooral ‘overtuigde appartementsbewoners 
van elders uit de stad’ aantrekt. Bij de bewoners 
van het Eilandje zitten ook weinig starters, voor 
velen is het al de derde of vierde woning.

In lijn met de zeer overtuigde keuze voor het 
Eilandje (bij verhuismotieven) geven de bewoners 
wat betreft de toekomst een signaal in de lijn van 
de verwachtingen.

Een grote meerderheid, net geen 70%, schat de 
toekomst positief in. 65% geeft expliciet aan geen 
verhuisplannen te hebben voor de komende vijf jaar. 
De woordenwolk hiernaast geeft de voornaamste 
redenen weer die de bewoners aanhalen wanneer 
gevraagd wordt hun oordeel te motiveren.

Figuur 13: Toekomstoordeel
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3.2.6 Bevraging ondernemers 

De bevraagde ondernemers zijn uitgesproken over 
de troeven die dit stadsdeel heeft om zich als 
ondernemer te vestigen. Namelijk. de nabijheid 
van de haven en ondersteunende diensten 
zoals havenhuis, douane, banken juridische 
dienstverleners, enz… spelen een belangrijke rol. 
De stedelijke, stijlvolle en zakelijke uitstraling van 
de omgeving trekt aan samen met de evenwichtige 
mix van wonen, werken, horeca en ontspanning. 
Het Eilandje is goed gelegen op vlak van het 
aantrekken en vinden van degelijk opgeleide 
medewerkers, afgestudeerd aan nabijgelegen 
universiteiten en hogescholen. De bereikbaarheid 
met de wagen met overbrugbare afstanden naar 
haven en klanten is eveneens een belangrijk punt.

82 | Sociaal- ruimtelijke visie Eilandje 



3.3 SYNTHESE 

Uit de bevragingen bij passanten en interviews met bewoners blijkt duidelijk dat de gebruiker van het 
Eilandje uit Antwerpen komt waaronder veel mensen van het Eilandje zelf. Onder de bezoekers zijn vooral 
hoger geschoolden zonder kinderen. Zoals verwacht veroorzaakte het MAS een sterke toename van het 
bestemmingsverkeer. De aard van het gebruik is met de komst van het MAS verschoven naar meerdere 
soorten activiteiten. 

Als mensen gevraagd wordt spontaan te benoemen hoe ze de wijk zien, blijkt dat het Eilandje wordt 
geassocieerd met het gebied onmiddellijk rond de Oude Dokken. Dit gebied is voor de gebruiker veel 
kleiner dan voor de planner. De Montevideowijk is ongekend en onbemind en de Cadixwijk wordt vermeld 
omwille van zijn specifiek functies: twee vakscholen (SISIA en TNA) en het kot voor de dokwerkers. De 
Cadixwijk wordt om die reden veel drukker gebruikt tijdens de week dan in het weekend. De intensiteit 
van gebruik van de Cadixwijk is van eenzelfde grootte als het gebied rond de Oude dokken met het MAS. 
Beiden trekken ze op dagbasis ongeveer 2500 gebruikers aan. Alleen gaat het bij de Oude dokken om 
occasionele bezoekers (MAS) terwijl we in de Cadixwijk kunnen spreken van een veel kleinere groep 
reguliere gebruikers. 

De diepte-interviews met bewoners bevestigen het profiel van bewoners zoals dat uit de kwantitatieve 
gegevens komt: oudere mensen, alleenstaand of samenwonend zonder kinderen met een hoger 
gezinsinkomen en in grote mate werkzaam in de stad of op het Eilandje zelf. Een meerderheid van 
bewoners woont er minder dan vijf jaar maar zij die er komen wonen doen dat bewust en kozen ook 
bewust voor een appartement. De woontevredenheid is sterk verbonden met een goede beleving van de 
wijk en de publieke ruimte. Ruimtegevoel en wonen aan het water zijn cruciaal bij de bevraagde bewoners. 
Belangrijker zelfs dan groenbeleving. Winkels en andere voorzieningen worden als een tekort ervaren en 
65% van de bewoners geeft aan dat er weinig contact is met de buren maar een meerderheid geeft ook 
aan dit niet belangrijk te vinden.

De mentale afstand naar Park Spoor Noord toe is nog heel groot. Ook andere verbindingen naar het 
centrum, de haven en het noorden van de stad worden niet automatisch gemaakt door de gebruikers. De 
economische ontwikkelingen van het Eilandje kunnen een belangrijke rol spelen in de verwevenheid van 
haven en stad gezien de specifieke troeven van het Eilandje voor ondernemers.

De (nieuwe) bewoners en ondernemers kijken positief naar de toekomst van deze wijk!
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De verschillende methodieken die werden ingezet 
voor een sociaal-ruimtelijke analyse van het Eilandje, 
leveren een schat aan informatie. Hieruit blijkt 
duidelijk dat wat reeds werd gerealiseerd, ook wordt 
gebruikt. Het MAS, het Felixarchief, de Oude Dokken 
zijn veroverd en beetje bij beetje wordt het Eilandje 
een nieuwe aanwinst voor de stad als stadsdeel. 

Op basis van de vaststellingen uit de voorgaande 
analyse in verband met het profiel van huidige 
bewoners en bezoekers aan het Eilandje en hoe zij 
de omgeving zien, is een visie ontwikkeld voor de 
toekomstige ontwikkelingen en aanpak ten aanzien 
van het Eilandje. 

Er staat de komende jaren heel wat in de steigers: 
in 2013 komt er een nieuw museum bij en is de 
Londen-Amsterdamstraat volledig afgewerkt. In 
2015 wordt het nieuwe Havenhuis opgeleverd. In 
2016 worden verschillende bouwblokken afgewerkt 
samen met een nieuw buurtplein in de Cadixwijk. 
Langsheen de Schelde zal het Droogdokkenpark 
datzelfde jaar worden opengesteld.

Net zoals voor de eerste ontwikkelingen het geval 
is, zal het gebruik van deze nieuwe plekken deels 
vanzelf gebeuren. Het museum, de badboot, het 
havenhuis, het park zijn trekpleisters die de mensen 
verderop in het Eilandje zullen lokken. Deels kan het 
gebruik van die plekken met acties aangezwengeld 
worden. Acties die aangepast zijn aan het ritme 
van de ontwikkelingen, op maat van de omgeving 
en haar gebruikers. Zodat binnen tien, twintig en 
liefst ook dertig jaar nog een goede mix van wonen, 
werken, ondernemen en vrije tijd op het Eilandje 
aanwezig is die als goed vertoeven ervaren wordt. 
Daarvoor worden in de volgende paragrafen de 
uitgangspunten en aanbevelingen geschetst.

Slow urbanism2 heeft opportuniteiten gecreëerd 
om de plannen aan te sluiten op de veranderende 
omgeving. Eenzelfde langzame sociale planning 
moet een leidraad zijn. Ook om het evenwicht 
te zoeken tussen het respecteren van het vrije 
karakter van het Eilandje dat mensen komen 
opzoeken en terzelfder tijd de kans grijpen om als 
stad mee de sfeer te bepalen. En bewoners hierbij 
te betrekken om hun leefomgeving vorm te geven. 
Informatie en programmatie staan centraal, maar 
zonder een overaanbod te creëren. 

Hierna worden een aantal hoekstenen op een 
rijtje gezet die de basis vormen voor het opzetten 
van een sociaal-ruimtelijke strategie voor de 
stadsvernieuwing op het Eilandje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Er bestaan geen sluitende definities van slow urbanism 
maar zoals het door Loeckx A. en Vervloesem E. wordt 
aangehaald in de publicatie over Stadsvernieuwingsprojecten 
in Vlaanderen verwijst het naar een planningsproces waarin 
het ruimtelijk ontwerp, de programmatorische invulling en 
de financiële organisatie gaandeweg tot stand komen bij 
stadsprojecten. Het ruimtelijke en sociale potentieel dat al 
aanwezig is wordt daarbij ten volle geëpxloreerd en bij de 
pleitbezorgers van slow urbanism krijgt publieke ruimte een 
centrale rol toebedeeld als forum voor civiele interactie en 
als plek die mee identiteit verleent en betekenis geeft aan 
een wijk.

4 SOCIAAL-RUIMTELIJKE STRATEGIE

4.1 HOEKSTENEN VAN DE ONTWIKKELINGEN OP HET EILANDJE

90 | Sociaal- ruimtelijke visie Eilandje 



4.1.1 Stad aan het water voor 
iedereen

Het Eilandje van de toekomst is één stadsdeel 
waarbij niet enkel aan het gebied rondom de Oude 
Dokken wordt gedacht. Het is een scharnier tussen 
stad en haven waar de beleving van het water de 
troef en de trekpleister is. 

Zowel historische gebouwen die verwijzen naar het 
maritieme verleden als hedendaagse architectuur 
zetten dit stadsdeel opnieuw op de kaart en 
verbeelden de link tussen stad en haven. Het is 
een uitdaging om de stad te laten ervaren hoe 
groot de haven eigenlijk is. In fysieke ruimte is 
Antwerpen de grootste haven ter wereld maar zo 
wordt ze door haar inwoners niet ervaren omdat 
de (mentale) afstand te groot is. 

De haven in de stad brengen en de stad naar de 
haven is een brug die het Eilandje wil maken, in 
het bijzonder ook met de ontwikkelingen op het 
Droogdokkeneiland en Mexico-eiland. De verdere 
ontwikkelingen van de maritieme economische 
activiteiten op het Eilandje spelen hierin een 
cruciale rol.

Op het Eilandje is er ruimte om te wonen aan het 
water en te wandelen aan de waterkant. In een 
belevingsonderzoek van de toekomst worden de 
Red Star Line, het droogdokkenpark, het havenhuis 
én park Spoor Noord mee op de mentale kaarten 
van de mensen getekend. Het Eilandje is een 
stadsdeel dat, zonder dat het vragen oproept, 
mensen aantrekt van overal; uit het centrum, het 
noorden van de stad en ver daarbuiten. 

Het is ook een stadsdeel waar de transformatie 
van een ruw, spontaan ingevuld terrein naar 
een aangelegd stadsdeel precies die kwaliteiten 
die mensen er vroeger opzochten vasthoudt en 
vertaalt naar een hedendaags model: een open 
ruimte met veel water waar stad en haven, heden 
en verleden elkaar ontmoeten.
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4.1.2 Een archipel van sferen 

Het Eilandje van de toekomst is één stadsdeel met 
verschillende sferen op de verschillende eilanden 
die er deel van uitmaken. 

Gezellig kuieren langs de monumentale pakhuizen 
en het museum aan de stroom, halt houden aan 
één van de cafés of restaurants die de dokranden 
hun levendige karakter geven is de sfeer die rond 
de Oude Dokken kan opgezocht worden. De oude 
gebouwen errond en de activiteit op het water, 
bepalen mee de sfeer van deze eilanddelen waar 
het fijn flaneren is. Op het water zie je jachten 
liggen of kan je een rondvaart maken. Naast het 
MAS is een museumhaven op het water gepland.

De Montevideowijk zal levendige functies 
herbergen en de culturele as verder vorm 
geven met het nieuwe Red Star Line Museum 
en publiekstrekkers in de Montevideopakhuizen 
en de Shop. Langs de culturele as wordt er 
gewoond en gewerkt in luxueuze woontorens 
met panoramisch uitzicht over het water. In 
de bestaande straten van de wijk verrijzen 
nieuwe appartementen en lofts in gerenoveerde 
pakhuizen en kleinere nieuwbouwprojecten. 
Horeca en handelsvoorzieningen, zoals een 
warme bakker, volgen in het kielzog van de 
bewoners en vestigen zich op het gelijkvloers van 
de huizen en de woontorens.

Daar waar de stad het aanbod van woningen rond 
de Oude Dokken en in de Montevideowijk zichzelf 
laat reguleren en er eerder een publiek van hogere 
inkomens neerstrijkt, wil de stad in de Cadixwijk 
een mix van bewoners aantrekken. In de nieuwe 
woonwijk wordt gestreefd naar een aanzienlijk 
aandeel betaalbare woningen. Echter wetende dat 
‘betaalbaarheid’ een moeilijk te definiëren begrip 
is. Het woningaanbod zal worden ondersteund 
door de gefaseerde ontwikkeling van noodzakelijke 
wijkvoorzieningen zoals kinderopvang, scholen en 
ontmoetingsruimten. Overwegend laagbouw met in 
twee hoeken torens, gemeenschapsvoorzieningen 
en brede straten bepalen de eerder rustige 
sfeer hier. Naast de ecologische aspecten van 
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duurzaamheid - zoals het energiezuinig bouwen, 
het op termijn opzetten van een wijkverwarming 
op basis van restwarmte van de haven - wordt 
op duurzame samenlevingsverbanden tussen de 
bewoners gemikt. Op die manier wordt de Cadixwijk 
als een karakteristieke wijk vorm gegeven.

De Droogdokken – zowel het getijdenpark als de 
site van de ‘droge dokken’ – wordt een bovenlokale 
trekpleister op het Eilandje. Het grootstedelijk 
park met havenerfgoed zal voor de stadsbewoners 
de stad weer dichter bij haar stroom brengen en 
een plek zijn waar mensen aan het water kunnen 
uitwaaien, de stedelijke drukte achter zich laten 
en kunnen genieten van de natuurlijke getijden. 
De droogdokkensite herbergt een indrukwekkende 
verzameling aan historisch waardevolle 
droogdokken. Als nieuwe ruimte voor recreatie, 
publieke evenementen en activiteiten wordt dit 
een centrale en bovenlokale plek in de stad en in 
het Eilandje van de toekomst. Met de aanleg van 
een stadspark en de uitbouw van een maritiem 
erfgoedmuseum zal dit gebied het sluitstuk gaan 
vormen van de culturele as.

In een tweede fase na 2025 wordt de ‘havenzijde’ in 
het noorden van het Eilandje verder ontwikkeld als 
stadsdeel. Op het Mexico-eiland zullen de stedelijke 
functies zoals wonen en voorzieningen vermengd 
worden met havengerelateerde activiteiten binnen 
de historische context van dit oude haventerrein. 
Het toekomstige havenhuis wordt een icoon op 
het Mexico-eiland en moet toekomstige bezoekers 
prikkelen om zich tot in het overgangsgebied naar 
de wereldhaven te bewegen. 

Het Kempeneiland - het kleinste schiereiland 
van het Eilandje - is omringd door het water van 
het Kempisch Dok en het Asiadok. Het is nog een 
grote potentiële ruimte tussen Antwerpen-Noord 
en het verdere Eilandje. Welke sfeer de stad hier 
in de toekomst wil creëren maakt deel uit van een 
verfijning in de toekomst. 

De gefaseerde ontwikkeling draagt ertoe bij dat 
er spontaan verschillende sferen ontstaan binnen 
het geheel.
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4.1.3 Een langzame stroom 
van veranderingen.

Het dromen over de stad aan de stroom is 
meer dan twintig jaar geleden begonnen. In 
de eerste jaren van de 21ste eeuw worden de 
dokranden en de prachtige gebouwen aan de 
dokranden gerenoveerd en in gebruik genomen. 
Langzaam maar zeker schuiven de plannen 
en de realisaties op. De ‘trage stedenbouw’ 
geeft de stadsvernieuwing op het Eilandje haar 
eigen ritme en beweging waarin ruimte is voor 
koersveranderingen. 

De fasering en het gestage plannings- en 
uitvoeringsproces in de creatie van nieuwe 
stadsdelen is een bijzondere uitdaging. Op 
het Eilandje lopen nog jaren complexe werven 
die elkaar zullen aanvullen en aflossen. Dit 
wekt vragen op zoals: “Moet het Limaplein als 
rode loper dienen om de andere investeringen 
en ontwikkelingen aan te trekken en te 
ondersteunen? Of wordt het openbaar domein 
best als sluitstuk gefinaliseerd? Wat te doen in de 
tussentijd? Kan de plek al wervend op de kaart 
gezet worden en een voorloper zijn voor wat nog 
moet worden?”. 

De gronden op het Mexico-eiland bijvoorbeeld 
zijn nu nog volop in gebruik bij verschillende 
concessiehouders. De geleidelijke transformatie die 
zal plaatsvinden, zal een lange tijd in beslag nemen, 
wat noopt tot een grote flexibiliteit in het strategisch 
plan dat het ruimtelijk kader zal definiëren. Elke 

fase zal op zichzelf moeten kunnen staan, elke 
ontwikkeling moet kwalitatief kunnen worden 
bijgestuurd op basis van voortschrijdend inzicht en 
de actuele noden en behoeften van dat moment. 

Een bijzonder aandachtspunt is steeds garanderen 
van het leef- en werkcomfort voor de pionier-
bewoners in een omgeving waar nog lang, vele 
grote werken zullen plaatsvinden. Het is een 
bekommernis die leeft bij de bewoners, die ook 
met bezorgdheid kijken naar de heraanleg van 
straten doorheen de wijk en de mobiliteitsimpact 
die dit heeft tijdens de werken. De uitdaging is 
daar om met de inrichting van het publiek domein 
én in het programma en de architectuur van 
nieuwe gebouwen (torens, bouwblokken, scholen, 
ziekenhuis op kop Spoor Noord …) garanties in 
te bouwen. Garanties voor het behoud van de 
verbinding tussen het Eilandje en park Spoor 
Noord met zijn omringende wijken. 

Correcte en duidelijke informatie over wat er 
gebeurt en nog gepland is, is een eerste stap om 
nieuwe bewoners het gevoel te geven dat ze deel 
uitmaken van de stad. Af en toe een gezellige 
gebeurtenis in de wijk kan ontmoeting en de sfeer 
die de stad zoekt, op de kaart zetten. Dat hoeft 
echter niet voortdurend, elke nieuwe wijk heeft tijd 
en ruimte nodig om zichzelf vorm te geven zonder 
dat de stad dit voortdurend mee stuurt. Een goed 
evenwicht tussen betrokkenheid en vrijheid om 
spontaan gebruik te maken van plein en straat is 
van belang. 

De beleving van het MAS en de Oude Dokken 
vandaag illustreert hoe het publiek domein en de 
ruimte vanzelf in gebruik worden genomen eens 
gerealiseerd. Dat stemt tot reflectie over de nood 
om sociale processen trachten op gang trekken. 
Toe-eigening van de ruimte volgt ook zijn eigen 
ritme, heeft tijd nodig voor ontdekking, mond-
aan-mond reclame, tijd om bezocht te worden en 
opnieuw bezocht.
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4.1.4 Eilanders te land, te 
water en in de lucht 

Het Eilandje kent bewoners, bezoekers en 
gebruikers met uiteenlopend profielen. 

Daar waar bezoekers van het MAS het gebouw 
beklimmen voor het vergezicht over het water, 
kiezen de bewoners van de torens hiervoor op 
een permanente basis voor. De huidige bewoners 
zijn hoofdzakelijk alleenstaanden van verschillende 
leeftijden en een gemiddeld hoger inkomen. Het 
nog bijkomend woonaanbod in de torens zal het 
publiek dat kiest voor wonen met een uniek zicht 
en daar ook de middelen voor heeft bestendigen. 
Daarnaast telt het Eilandje vele bewoners van 
pakhuizen, die historische grandeur combineren 
met de luxe van een loft.

De Cadixwijk heeft alles in handen om mensen aan 
te trekken die dicht bij de stad willen wonen. Maar 
die zich graag terugtrekken in de rust van hun 
wijk en ook graag deelnemen aan het wijkleven. 
Jonge mensen, gezinnen met kinderen die kiezen 
voor een woonvorm met collectieve delen, 
vernieuwende woonvormen nabij en aan het 
water. Naast bewoners aan het water zullen in de 
Cadixwijk in de toekomst ook woonbootbewoners 
op het water naar de dokken komen. 

Toeristen, groepen gepensioneerden, schoolklassen, 
fietsclubs komen er een middag doorbrengen. Een 
kwart van de bezoekers van het MAS is afkomstig 
uit Antwerpen en bijna een vierde zijn buitenlandse 

toeristen. De komst van de Red Star Line zal deze 
groep van museumbezoekers nog doen toenemen.

Het geplande centrumziekenhuis eveneens op de 
kop van Spoor Noord zal weer een nieuwe stroom 
van gebruikers en bezoekers op het Eilandje 
genereren en ongetwijfeld spin-offs creëren zoals 
dokterspraktijken en health centers in de nabije 
omgeving. Mogelijks zal ook een specifieke groep 
van bewoners ontstaan: dokters, verple(e)g(st)
ers die kiezen voor wonen op wandelafstand van 
het werk. De flankerende woontorens aan het 
Kempisch Dok met woonzorgcentra richten zich op 
een medisch hulpbehoevend publiek. 

Ook de middelbare schoolstudenten van de huidige 
kunstencampus en SISA maken deel uit van de 
zogenaamde gebruikers van het Eilandje. Vanaf 2015 
worden ze vergezeld door de hogeschoolstudenten 
van de Artesis Hogeschool op de kop van Spoor 
Noord. Drieduizend studenten zullen van op de 
campus uitzwermen in de omgeving en ongetwijfeld 
ook hun weg vinden naar het Eilandje. 

De jachthaven met zijn gebruikers maakt ook 
deel uit van de wijk net zoals de dokwerkers die 
elke dag toestromen zolang het ‘roepkot’ daar 
gevestigd is. De dag van vandaag wandelen daar 
nog heel wat truckers tussen die hun vrachtwagen 
enkele uren aan de kant zetten op de nabijgelegen 
vrachtwagenparking. 

De ware betekenis van de stad ligt ook daarin, 
dat mensen gebruik maken van dezelfde ruimte 
zonder elkaar te kennen en dat prima vinden. 
Niettemin stelt het tot stand komen van een nieuw 
stadsdeel uitdagingen aan het nieuwe, gestaag 
groeiende sociale weefsel. Voelen bewoners zich 
verbonden met hun buren, deelt men het gevoel 
van pionier van wonen aan het water en schept 
dat een band? Hoe beleven de (nieuwe) bewoners 
het wonen tussen stad en haven en hoe willen ze 
de wijk nog zien veranderen in de toekomst? Het is 
een uitdaging om als lokale overheid een steentje 
bij te dragen aan de creatie van sociaal weefsel, 
met het nodige respect voor zij die kiezen voor de 
anonimiteit en niet zozeer vragende partij zijn voor 
buurtactiviteiten allerhande. 
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4.1.5. Een bruisend Eilandje 

Het Eilandje heeft een roemrijk verleden als 
stadshaven waar het gonsde van de activiteiten 
op en rond het water. Veel foto’s, schilderijen 
en tekeningen (waaronder deze van Eugeen 
Van Mieghem) geven kaairanden weer met 
havenarbeiders, paarden, karren, goederen… 
kris kras door elkaar. In de wijken op het Eilandje 
kwamen niet alleen depots en pakhuizen voor 
maar ook zogenaamde woonkwartieren zoals de 
gele bakstenen huizen in de Cadixwijk. Het diverse 
bestaande bebouwingsweefsel op het Eilandje 
weerspiegelt de rijke mengeling aan activiteiten en 
functies uit het havenverleden van deze stadsbuurt.

Vandaag kent het Eilandje ook een spectrum aan 
stedelijke activiteiten op en rond het water. 
De verschillende pakhuizen, depots en rijwoningen 
worden er gestaag verbouwd tot appartementen, 
lofts, kantoren, ateliers, restaurants, cafés, winkels 
enzoverder. Dries Van Noten zette de toon met 
de restauratie van het Godfriedpakhuis tot mode-
atelier. De stad volgde dit voorbeeld door van het 
Sint-Felixpakhuis een stadsarchief te maken met een 
publieke horecagalerij op het gelijkvloers. Vanaf dan 
volgden vele private renovaties en invulprojecten 
met diverse bestemmingen die het Eilandje stapje 
voor stapje vorm gaven als een bruisend stadsdeel. 
Er zijn ook nog enkele bedrijven die in hun pakhuis 
blijven functioneren en op die manier bijdragen tot het 
behoud van de eigenheid van de wijk. 

Met de opening van het MAS heeft het Eilandje één 
van zijn trekpleisters langs de culturele as op de 
kaart gezet en de geplande opening van RSL zal dit 
verhaal verderzetten. Dit heeft zijn weerslag op de 

‘bedrijvigheid’ langsheen de kades. Zo worden 
de randen van de Oude Dokken op vele manieren 
gebruikt, niet in het minst door horecazaken. Zij 
maken, volgens cijfers van Werk en Economie, bijna 
twee derde van de handelspanden uit. De terrassen 
langsheen de kade en op de Londen-Amsterdamas zijn 
dan ook één van de grote troeven van het Eilandje. 

Naast het woon- en recreatief aanbod is het tevens 
belangrijk om het Eilandje ook een zakelijk gezicht 
te geven, dat passend bij deze oud-havenbuurt, bij 
voorkeur maritiem getint of havengerelateerd is. 
Gelegen naast de actuele haven met wereldfaam heeft 
de buurt potenties om economisch uitgebouwd te 
worden. Dit levert bijkomend mogelijkheden om te 
werken vlakbij je woonplaats. 

Daarnaast zijn is er nog een waaier van andere 
activiteiten die een levendige interactie kunnen doen 
ontstaan tussen bewoners, gebruikers en bezoekers 
van het Eilandje. Zo creëren nieuwe scholen naast 
een schoolaanbod op wijkniveau ook een flow van 
nieuwe studenten die er misschien wel blijven 
‘hangen’ en kunnen ‘open scholen’ na de schooluren 
dienst doen als sport- en ontmoetingsruimte. Het 
geplande centrumziekenhuis op de kop Spoor Noord 
zal in de nabije omgeving dokterspraktijken, health- 
en wellnesscenters doen ontstaan en voorziet zelf 
met een gezondheidsboulevard op het gelijkvloers in 
een aanvulling op het wijkaanbod van het Eilandje. 
De groeiende groep buitenlanders die het Eilandje 
bezoeken zijn op zoek naar kwaliteitsvolle hotels 
waarin een restaurant of grand-café ook door 
wijkbewoners of toevallige passanten kan worden 
bezocht. De lijst is lang en nieuwe vormen van gebruik 
scheppen steeds nieuwe potenties. 

Het is die typische dynamische verwevenheid van 
wonen, werken en ontspanning die bijdraagt tot 
de levendigheid van deze stadswijk. Zo trekt het een 
zeer gemengd publiek aan op verschillende tijdstippen 
van de dag. Het samengaan van wonen, werken en 
recreatie is een belangrijk sociaal-ruimtelijk gegeven 
op het Eilandje dat in de toekomst verder evenwichtig 
moet worden uitgebouwd én dit steeds in evenwicht 
met de draagkracht van de desbetreffende wijk. De 
nabijheid en bereikbaarheid van het Eilandje vanuit de 
stad en de haven is hierbij een grote troef.
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4.2 SOCIAAL- RUIMTELIJKE 
STRATEGIE VOOR HET EILANDJE 

De strategie voor een sociaal-ruimtelijke 
ontwikkeling van het Eilandje is geënt op de 
doelstellingen om nieuwe bewoners aan te 
trekken, sociaal weefsel te creëren ín een wijk 
waar het havenverleden voelbaar is en waarin 
bestaande en nieuwe bewoners zich thuis voelen. 
Daarnaast is het verbinden van het Eilandje met 
de stad en met de haven een belangrijke strategie. 
Het ontwikkelen van dynamische en zichtbare 
maritieme bedrijfsactiviteiten is daarin een 
belangrijke pijler. 

De stad wil de vinger aan de pols houden van 
een ‘samen leven’ in wording en een dialoog 
met bewoners en gebruikers van het Eilandje 
onderhouden om te weten hoe de wijk collectief 
beleefd wordt. En ze wil rekening houden met 
de uiteenlopende bewoners, grote aantallen 
bezoekers, ondernemers en het samengaan van 
verschillende woonvormen in één wijk met een 
divers profiel aan bewoners op relatief korte 
afstand van elkaar. 

Een uitdaging voor het Eilandje is het wij- en 
wijkgevoel bewerkstelligen bij welgestelde 
bewoners van het Eilandje, de torenbewoners 
en de verschillende leeftijdsgroepen en 
gezinssamenstellingen die aangetrokken zullen 
worden. De verwachting is daar dat met de 
komst van meer eigenaars dan nu het geval is, de 
buurtbetrokkenheid ook toeneemt. Bovendien dat 
er wijken ontstaan waar bewoners zich thuis voelen 
en betrokken voelen. Aanvullend aan de nood om 
draagvlak te behouden voor de vele transformaties 
die het Eilandje doormaakt, is er dus nood aan 
de mentale toe-eigening van het Eilandje als 
volwaardige stadswijk door alle stadsbewoners.

 
 
 
 
Het belevingsonderzoek toont aan dat mensen 
echt kiezen voor het Eilandje als plek en een 
appartement als woning en niet zo veel belang 
hechten aan contact met de buren. Gezinnen met 
kinderen zijn vaak meer vragende partij naar sociaal 
contact met de buren en de buurt, een tendens die 
ook blijkt uit de belevingsanalyse. De stad streeft 
in eerste instantie naar het versterken van sociaal 
weefsel en ontmoeting in die eilanddelen (zoals 
Cadixwijk) waar daar meer vraag naar is. En om 
van daaruit uiteraard de hand te reiken naar alle 
geïnteresseerde Eilandje-bewoners. 

Verschillende strategieën spelen in op een 
wijzigende context; op de realisatie van de 
stedenbouwkundige ambities met oog voor de 
maatschappelijke evoluties en dynamieken die er 
zijn en nog in verandering zijn in dit gebied. De 
stad moet creatief zijn en durven benaderingen 
aan te passen en uit te proberen in functie van 
het specifieke profiel van de bewoners en de 
plek. Dat kan gaan over het voorzien van ‘VIP-
behandelingen’ voor buurtbewoners bij activiteiten 
in het MAS en de het Red Star Line Museum 
omdat ze durven kiezen voor een nieuwe wijk, 
omdat ze deel uitmaken van een levende werf. 
Een bonnenboekje om kennis te maken met lokale 
handelaars is ook een mogelijkheid. Instrumenten 
creëren op maat is hierbij het sleutelwoord. 
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4.2.1 De dokranden als rode 
loper voor ontmoeting 

Op het Eilandje is er veel ruimte die het open 
en vrije karakter van de omgeving versterkt. Uit 
het belevingsonderzoek blijkt dat het precies 
dat ruimtegevoel is dat mensen aantrekt op 
het Eilandje. Die openheid en ruimte maakt 
van het komen en gaan van mensen met een 
heel verschillend profiel aan de kaderanden een 
ongedwongen beleving. 

De beleving van het publiek domein is vandaag 
positief. Ze worden geïnformeerd over de 
veranderingen die bezig zijn en dat draagt bij tot 
de tevredenheid. 

Blijven investeren in kwalitatief hoogstaand 
publiek domein volgens de uitgangspunten. Zoals 
deze zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitplan voor 
de buitenruimte, het waterplan en het groenplan 
zijn daarvoor de rode draad. De houten pontons 
zullen in de toekomst mee deel uitmaken van 
de rode loper waarop mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Niet enkel de aanleg van de dokranden 
is hierin cruciaal, het volledige openbaar domein 
wordt met deze uitgangspunten ingericht. 

 
4.2.2 Verankeren van het 
Eilandje met stad en haven 

De overvloedige aanwezigheid van water nodigt 
uit om te dromen van waterverbindingen tussen 
de verschillende wijken op het Eilandje. Een brug 
over het Kempisch Dok, het Kattendijkdok, een 
waterverbinding naar het museum en het park 
vanuit de woonwijk. Watertaxi’s, waterbussen 
kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Het realiseren van fysieke verbindingen met 
de omgeving of tussen het Eilandje, de haven, 
het centrum en de Damwijk zijn essentieel in de 
ontwikkeling als stadsdeel. Bij elk project over het 
Eilandje wordt het STOP-principe toegepast waarbij  
Stappers, Trappers en openbaar vervoer voorrang 
krijgen op het personenvervoer. De parkbrug 
wordt essentieel om het Eilandje met Park Spoor 
Noord te verbinden. Fietspaden die uitnodigen 
om verder te fietsen, straten en bruggen die 
barrières doorbreken, tram- en buslijnen die 
de wijken doorkruisen ontsluiten het Eilandje 
naar andere stadsdelen toe en dit voor zowel 
bewoners, gebruikers als bezoekers van de wijk. De 
heraanleg van de Leien zal hier ook zijn plaats in 
innemen. Nieuwe gebouwen moeten voorzien in 
ondergrondse parkings en rotatieparkings onder 
het maaiveld faciliteren zowel een parkeeraanbod 
als ‘open kaaien’ voor fietsers en voetgangers. 
Voor touringcars wordt naast kiss & rides een 
geschikte parkeerplek gezocht. Missing links 
tussen het Eilandje en het stadscentrum moeten 
worden weggewerkt om bewoners, scholieren, 
kantoorbedienden, zakenmensen, toeristen …én 
hele wijken aan elkaar te verbinden. Een goede 
bereikbaarheid voor de waaier aan activiteiten 
op het Eilandje is essentieel. Toegankelijke 
verbindingen laten ook toe in aanpalende wijken 
gebruik te maken van gepaste voorzieningen. 

Mentale verbindingen worden gelegd tussen 
stadscultuur en havenerfgoed op het Eilandje. De 
verbondenheid tussen plekken kan zich ook in het 
hoofd van de mensen afspelen, deze eerder mentale 
verbondenheid is maar mogelijk als mensen de 
plekken kennen. De linken die gelegd kunnen 
worden tussen het museumaanbod en maritieme 
erfgoed bieden ruime mogelijkheden voor mentale 
verbindingen. Marketing en communicatie van 
het Eilandje als stad aan het water kan hierin een 
belangrijke rol spelen, liefst in een gedeeld verhaal 
met het Havenbedrijf dat ook op zoek is naar het 
versterken van de link tussen stad en haven.
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4.2.3 Wonen in de Cadixwijk 

Er zijn tussen de 63% en 72% huurders op 
het Eilandje (volkstelling 2001) tegenover 
een stedelijk gemiddelde van 44%. Veel meer 
huurders dan eigenaars met andere woorden. 
Aanvullend aan het aanbod van appartementen 
in een verticale straat die een zekere afstand 
in zich draagt ten aanzien van de omgeving, is 
er nood aan gelijkvloerse woningen met een 
meer rechtstreeks contact ten aanzien van 
de omgeving. Enkel een stijgend aanbod van 
grotere woningen kan werkelijk jonge gezinnen 
hiernaartoe trekken. De stad streeft naar een 
inrichting van de wijk waarbij een gevarieerd 
aanbod van woningen en voorzieningen 
gerealiseerd wordt die flexibel kan instaan voor 
de verschillende behoeften van bewoners. 

De stedenbouwkundige keuzes leggen compact 
wonen op maar daarom niet met minder open 
ruimte. Met het woningaanbod op de Cadixwijk 
wordt geëxperimenteerd met een aanbod van 
cohousing-woonvormen. De stad mikt daarmee 
op de middenklasse, sociale stijgers, mensen die 
kiezen voor een wijk in ontwikkeling en verder 
durven kijken dan het klassieke huis- en tuinmodel. 

Het aanbieden van alternatieve woonvormen 
is een cruciale schakel in het aantrekken van een 
ander profiel van bewoners, aanvullend aan de 
alleenstaande, appartementbewoners met een hoog 
gemiddeld inkomen. Het blijft echter een uitdaging 
om kwalitatieve en duurzame gezinswoningen binnen 
een betaalbaar segment op de markt te brengen. 

Met de komst van meer bewoners acht de stad 
het van belang om zo vroeg mogelijk de wijk-in-
wording en nieuwe bewoners die zich organiseren, 
te ondersteunen. De Cadixwijk bijvoorbeeld is een 
wijk waar mensen nog de kans hebben om ze mee 
te creëren en vorm te geven wat betrokkenheid ten 
goede komt zodat toekomstige bewoners met trots 
zullen zeggen ‘ik woon in de Cadixwijk’.

4.2.4 Alle hens aan dek 
voor woonondersteunende 
voorzieningen 

Nieuwe wooneenheden moeten ondersteund 
worden door de nodige voorzieningen. De nieuwe 
Eilandje-bewoners kiezen bewust voor deze plek, 
ze willen daarbij de tramhalte die beloofd is, de 
supermarkt, de school en kinderopvang. 

Woonondersteunende voorzieningen op maat 
en ritme van de intrede van nieuwe bewoners 
zijn cruciaal in de ontwikkeling van een stadswijk. 
Het zijn die dingen die sterk mee het wijkgevoel 
zullen blijven bepalen en hoe mensen blijven 
kijken naar de nog langdurende veranderingen. 
Ontmoetingen worden mogelijk door er fysieke 
ruimte voor te creëren die door de aard van 
de inrichting uitnodigt om er op een bepaalde 
manier van gebruik te maken. Ontmoetingen 
kunnen ook op gang getrokken worden door 
voorzieningen en bijvoorbeeld ruimte voor kleine 
handelszaken waar mensen elkaar spontaan 
kunnen tegen komen, in kleine contacten en 
relaties op straat. 

Op het Eilandje zal de komende jaren werk worden 
gemaakt van een ruim voorzieningenaanbod. 
Scholen (te land en te water!), kinderopvang, 
sport- en ontmoetingsruimten, een supermarkt, 
een divers handels- en horeca-aanbod zijn 
belangrijk. Publieke voorzieningen worden door de 
stad of haar partners zelf voorzien, commerciële 
functies krijgen de nodige ruimte om zich te 
optimaal ontwikkelen. Nieuwe ontwikkelingen 
trekken nieuwe bewoners/gebruikers aan en in hun 
kielzog nieuwe commerciële functies. Een mooi 
aangelegd plein of aangename boulevard creëert 
een gunstige voedingsbodem voor allerhande 
private investeringen. Grote ontwrichtende 
handelsontwikkelingen zijn niet wenselijk, maar 
verder kunnen zich winkelclusters en winkelassen 
vormen met zowel buurtwinkels als speciaalzaken.
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4.2.5 Culturele as als leidraad 

Het MAS is een gevestigde waarde geworden in de 
stad maar nog niet als onderdeel van een culturele 
route van de Academie over het Falconplein naar 
het MAS-plein en verder dan naar het Red Star 
Line Museum en de Droogdokken. Het museum 
ziet het als een uitdaging om er niet enkel te staan 
als museum maar zoekt naar manieren om de 
komende jaren ook meer aansluiting te zoeken bij 
de buurt. Buurtbewoners laten kennis maken met 
het museum, met de infrastructuur die eventueel 
kan ingezet worden voor wijkfeesten. 

Op het Eilandje zijn het niet enkel de musea maar 
ook het stedelijk erfgoed in zijn geheel dat tot de 
verbeelding spreekt. Het Museum aan de Stroom 
schetst de historiek van de stad, het Red Star Line 
Museum positioneert de stad in de wereld en de 
Droogdokkensite brengt de historiek van de haven 
ín de stad. Samen vormen ze een zwaartepunt in 
het erfgoed van de stad en haar verleden. 

Door cultuur-historische stapstenen zullen 
mensen hun pad verleggen op het Eilandje met 
als verbinding naar de Droogdokken, het Limaplein 
als balkon naar de haven. De zoektocht naar de 
realisatie van een kunstwerk op het Limaplein, een 
werk dat verwijst naar de haven en haar verleden, 
de scheepsherstellers duikt ook hier in het erfgoed 
van de stad. Vanop het Limaplein staat men op het 
scharnier tussen de eerste en de tweede fase van 
ontwikkelingen op het Eilandje. 

Ook stadinwaarts is er nog potentieel om de 
culturele as verder door te trekken richting Mode-
Museum en zelfs langsheen de Nationalestraat 
richting Museum van Schone Kunsten. 
Communicatie in die zin kan de kunstminnende 
Antwerpenaar en toerist van verder af op die 
manier een gevarieerde route van Antwerpse 
troeven aanbieden gaande van de Vlaamse 
primitieven langsheen de mode tot aan het 
maritieme erfgoed.

4.2.6 Fijnmazige verweving 
op de kades 

Evenals de oorspronkelijke stadshaven verweven 
was van havenactiviteiten en stedelijke functies 
zoals wonen en cafés is het belangrijk om ook 
op het huidige Eilandje in te zetten op een 
dynamische mix van functies. 

Een mix van renovatie-/invulprojecten enerzijds en 
nieuwe torens/waterfronts is de dubbele strategie 
van het Masterplan Eilandje in de gefaseerde 
wijkontwikkeling. De kleinere woonprojecten van 
private ontwikkelaars (restauratie of invulling 
leegstaande panden en gronden) spelen een 
voorname rol in de ontwikkelingsstrategie.

De invulprojecten in het bestaande weefsel zijn 
voornamelijk private initiatieven die de markt 
laten spelen in een zoektocht naar allerhande 
stedelijke woon-, werk- en vrije tijdsfuncties binnen 
het flexibele kader van een bestemmingsplan. Zo 
werden pakhuizen verbouwd tot lofts en ontpopten 
de dokranden er zich voorbije jaren tot pleisterplek 
van terrasjes. Ook havengerelateerde kantoren 
staan te dringen om zich aan de rand van de haven 
en het centrum te komen vestigen in de gezellige 
alledaagse drukte van de stad. 

Het verder stimuleren van functionele verweving 
van zowel economische, culturele en recreatieve 
activiteiten met de woonfunctie is een belangrijke 
mijlpaal in het creëren van een dynamische wijk. 
Naast culturele en recreatieve impulsen (zie 
eerder) is het verankeren van de bedrijfsactiviteiten 
een belangrijke troef voor een evenwichtige 
wijk waar gewoond en gewerkt kan worden. De 
nabijheid van een wereldhaven schept potenties 
tot uitbouw van maritiem en havengerelateerde 
kantoren die de dynamiek van een bruisend 
stadsdeel verkiezen boven die van een mono-
functionele kantoorzone.
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Naast bewoners maken ook bedienden en 
zakenmensen gebruik van het voorzieningenaanbod 
in een wijk waardoor handel en horeca nog meer 
kunnen floreren. Verder is er een instroom van 
creatieve beroepen die ooit zelfs de pioniers waren 
van de stadsvernieuwing op het Eilandje. Creatieve 
bedrijven waarderen plekken met authenticiteit, 
een eigen identiteit en in buurten waar wonen en 
werken nauw met elkaar verweven worden. Werk 
& Economie zal in samenwerking met Antwerp 
Headquarters een dynamische economische visie 
uitwerken over het Eilandje als toplocatie waarin 
ook de potenties van het Mexico-eiland met het 
iconische havenhuis als dynamische werkplek 
zullen worden geduid.

Behoud van historisch gegroeide, haven-
gerelateerde activiteiten op het Eilandje is een 
aandachtspunt. Ook bestaande bedrijven die een 
lange voorgeschiedenis kennen op het Eilandje 
of sociale werkplaatsen voor langdurig werklozen 
zoals Werkvormm verdienen een plek op het 
Eilandje van de toekomst. De rode draad doorheen 
de projecten is water-haven-erfgoed, een geknipte 
partner op deze plek. Tewerkstelling met een 
sociaal oogmerk bouwt verder op de maritieme 
ambachten en maakt mee deel uit van het levende 
erfgoed van het Eilandje. 

Het Eilandje heeft dus potentieel om naast wonen 
aan het water en cultuur op de as Falcon-Nassau 
de thuishaven te zijn voor een spectrum aan 
economische activiteiten: mode, design, haven- 
en douane, maritieme en juridische diensten, 
consultancybedrijven, winkels, supermarkten, 
hotels, restaurants, cafés … Daarnaast 
kan gezocht worden om enkele historische 
scheepsherstellingsfuncties of havengerelateerde 
logistieke activiteiten een plaats te geven op 
het Eilandje evenwel rekening houdende met de 
draagkracht van de nieuwe woonomgeving.

4.2.7 Tijdelijke boeien 

Ook in de tijd tussen leegstand en definitieve 
ontwikkeling kan ruimte gecreëerd worden voor 
recreatieve en economische activiteiten. Daar waar in 
de toekomst pakhuizen, loodsen en depots leeg komen 
te staan kunnen creatieve fabrieken worden opgezet of 
tijdelijk gebruik worden gestimuleerd of toegestaan. 
Op die manier biedt het Eilandje ook in haar 
transformatieproces plaats voor allerhande activiteiten 
en functies die het pad effenen naar de toekomst. 

Activiteiten in de tussentijd op, rond, in de 
haveninfrastructuur op het Eilandje zijn een 
speerpunt in de gefaseerde herontwikkeling van 
deze oude havenbuurt. De Programma’s voor 
Stad in Verandering creëerden in samenwerking 
met AG Stadsplanning Cadixroutes, mythische 
vertelwandelingen en tijdelijke kadetuinen. In de 
zomer van 2011 oogstten de kadetuinen aan de 
Binnenvaartstraat veel succes. Met een minimum 
aan middelen werden weelderige groene vakken 
afgebakend met oude treinbils die verpozing gaven 
aan studenten, buurtbewoners en ouderlingen 
uit het naburige Gouden Anker. Het concept van 
de kadetuinen was bovendien een knipoog naar 
de definitieve herinrichting van de kaairand met 
parkvakken en speeltuinen.

Tot in de herfst van 2012 kan het talud aan de 
Kattendijksluis bezocht worden. Deze verhoogde 
groene restruime aan de kaairand is tijdelijk 
ingericht als pleisterplek voor jong en oud met 
een mooi overzicht over de aan de gang zijnde en 
geplande werken in de omgeving. Het is intussen 
zelfs een vast punt geworden op de urban golf route. 

In de zomer van 2012 opende de Badboot – een 
drijvend openluchtzwembad - zijn deuren in het 
Kattendijkdok. In de toekomst moet blijvend 
ingezet worden op deze wervende actie die plaats 
biedt om vergeten plekken te ontdekken en 
mensen van diverse pluimage te ontmoeten.
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Er wordt ook geëxperimenteerd rond duurzaamheid 
op de drijvende eilanden van het ‘Welvaert-project’. 
Dit is een drijvend organisch kunstwerk dat in de 
zomer van 2012 stapsgewijs opgebouwd wordt op het 
water in de schaduw van het MAS onder het motto 
‘the next big thing will be a lot of small things’.

Ook de vele zomerbars spelen een trekkersrol in 
de stadsvernieuwing op het Eilandje. Ze brengen 
nieuw publiek naar vaak nog onontgonnen delen 
van de wijk. Ze bepalen mee de sfeer van het 
Eilandje nu en in de toekomst.

4.2.8 Het Eilandje is in 
verandering en dat mag 
geweten zijn 

De talrijke nieuwsbrieven die een overzicht geven 
van de nakende realisaties dragen bij tot een 
draagvlak voor de vele werven die bezig zijn en 
het resultaat dat deze opleveren. Goede informatie 
over de projecten die lopen, draagt mee bij tot de 
tevredenheid van bewoners. 

Blijven informeren met nieuwsbrieven is een 
belangrijk instrument om dit draagvlak te 
behouden tijdens de werken de komende jaren 
aan de verschillende bouwblokken in de Cadixwijk, 
de afwerking van het Droogdokkenpark, de 
Montevideopakhuizen, het nieuwe Havenhuis en 
het geplande centrumziekenhuis. 

De uitgebreide communicatiestroom over 
de beloftevolle toekomst van het Eilandje 
draagt ongetwijfeld bij tot de toestroom van 
geïnteresseerde kopers naar bouwprojecten zoals 
Cadiz op de voormalige douanesite. De Cadixwijk 
kent in 2016 een instroom van enkele honderden 
nieuwe inwoner die nieuwsgierig zullen zijn naar 
de verdere ontwikkelingen in hun wijk. 

Het opzetten van een stedelijke antenne in de 
Cadixwijk kan een belangrijke hefboom zijn om 
deze nieuwe woonwijk in de stad te profileren. 
Aanvankelijk kan het een vast ankerpunt zijn waar 
buurtbewoners terecht kunnen met vragen over 
de ontwikkelingen die aan de gang zijn. Eventueel 
samen met partners van omliggende ontwikkelingen 
(het havenbedrijf, ZNA, private ontwikkelaars) kan 
zo’n infopunt gerealiseerd worden. 

Mits een gepaste aanpak kan de antenne geleidelijk 
aan uitgroeien tot een antenne als ontmoetingsplek 
voor de buurt en haar bewoners. En zelfs voor 
de gebiedsgerichte stedelijke medewerkers zoals 
buurtregie, buurttoezichters. Ook voor de reguliere 
stedelijke diensten is dit een gebied dat meer en 
meer een werkterrein moet worden. 

Een stedelijk wijkforum houdt de vinger aan de 
pols met het reilen en zeilen in de wijk. Voor 
het opmaken van de sociaal ruimtelijke visie en 
strategie werd beroep gedaan op bewoners en 
lokale handelaars om zicht te krijgen op hoe 
mensen hun wijk nu beleven en hoe ze naar de 
toekomst kijken. Diezelfde kern van mensen kan 
in de toekomst een kerngroep vormen om deel uit 
te maken van een permanent stedelijk wijkforum 
waarop de stad voeling houdt met de bewoners 
en bewoners in nauw contact staan met haar 
stad. Een groep bevoorrechte getuigen blijven(d) 
bevragen over hoe ze de wijk beleven, hoe de wijk 
evolueert, of het beoogde karakter ook zo beleefd 
wordt en waar bijsturing wenselijk is.
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4.2.9 De ‘Eilander’ woont 
graag in zijn/haar wijk

Nadat de vzw Antwerpen Open in de jaren 
negentig zijn eerste circustenten opzette op het 
Eilandje zijn reeds vele evenementen de revue 
gepasseerd. Vaak bovenlokale evenementen 
zoals The Tall Ships Races, het opvissen van de 
Reuzenduiker uit het Kattendijkdok of de feestelijke 
opening van het MAS maken de wijk tastbaar voor 
de bewoner en bezoeker. 

Intussen zijn vele wervende acties in de tussentijd 
tussen idee en uitvoering georganiseerd (zie 
eerder). Dergelijke projecten zijn van belang om 
bestaande Eilandje-bezoekers te laten proeven 
van de toekomstige sfeer én om met bijzondere 
infrastructuur nieuwe bezoekers naar deze plek 
te trekken en op de kaart te zetten. Het maakt 
mensen gevoelig voor de veranderende omgeving 
en wil verder gaan dan mensen informeren. 

Het organiseren van wervende evenementen moet 
blijven gebeuren. Ze maken de verandering tastbaar. 
De stadsvernieuwing op het Eilandje creëert een 
samenleving waarbij de ambitie van de stad erin 
bestaat om deze levendig en leefbaar te houden. 

In 2011 is een kritische massa in het 
bewonersaantal bereikt zodat het buurtcomité 
de ‘A-landers’ het levenslicht zag. Deze 
bewonersgroep met leden uit alle deelwijken wil 
op een constructieve manier meewerken aan de 
bruisende stadswijk Eilandje waar het aangenaam 
leven is en waar vriendschappen worden 
opgebouwd. Als stad is het belangrijk om op dit 
gemeenschapsgevoel in te spelen en activiteiten 
ter zake te faciliteren.

Samenlevingsopbouw moet gebeuren op 
maat van het Eilandje. Buurtgericht werken 
en netwerkvorming zijn rode draden in de 
aanpak van de stedelijke bedrijfseenheid Samen 
Leven. Op maat van de buurt en samen met 
plaatselijke diensten en organisaties. Heel wat 
instrumenten die de stad hanteert in haar werk 
rond samenlevingsopbouw en ontmoeting 
zijn in het leven geroepen om het hoofd te 
bieden aan samenlevingsmoeilijkheden in 
‘probleemwijken‘, aan overlastproblematieken en 
onveiligheidsgevoelens. In zeker zin is het Eilandje 
een ‘schone lei’ waar zich geen concentraties van 
dergelijke sociale en fysieke overlast voordoen. 

De instrumenten waarover Samen Leven beschikt 
in haar toolkit moeten voor het Eilandje afgetoetst 
worden aan het preventieve effect dat ze kunnen 
hebben. Vzw Opsinjoren hanteert heel wat 
middelen om wijkinitiatieven te ondersteunen. 
Acties zoals ‘buurt aan de beurt’ of ‘school aan 
de beurt’ zetten in op het in elkaar slaan van de 
handen om de buurt of de school te verfraaien. 
Met de nadruk op sámen werk maken van propere, 
opgeknapte en veilige buurten. 

Samen Leven en in het bijzonder buurtregie 
houdt met buurttoezichters en buurtregisseurs 
de vinger aan de pols in de wijken in de stad. 
De buurttoezichters zijn een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor buurtbewoners met vragen of 
opmerkingen over netheid, veiligheid en overlast in 
de buurt. Vaak komen bij hen ook suggesties over 
verbeteringen van het publiek domein terecht. 

De nieuwe schoolinfrastructuur die voorzien is 
kan in de toekomst mee ingezet worden in het 
netwerk ontmoetingsruimte waarbij er creatief 
wordt nagedacht over ruimtegebruik in de stad 
en hoe ruimtes multi-inzetbaar zijn. Dit kan ook 
gehanteerd worden om tegemoet te komen aan 
vragen uit de buurt zoals bijvoorbeeld in de brede 
school in Borgerhout als een hefboom voor het 
sociaal weefsel.
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Sport als middel voor ontmoeting op korte 
termijn is eveneens een wervend instrument. 
Met de ervaring van een buurtsportwerking om 
mensen in de wijk aan het sporten te krijgen en 
daarvoor de nodige infrastructuur te voorzien 
wil de stad Antwerpen - Europese sporthoofdstad 
in 2013 - sport op vele pleinen doorheen de stad 
brengen waaronder ook het Eilandje. 
Gedurende zes weken zal er een sportplein 
worden ingericht in samenwerking met de 
bedrijfseenheden Cultuur, Sport en Jeugd en 
Samen Leven. Op basis van die ervaring kan 
gezocht worden een gepaste verankering van de 
buurtsportformule op het Eilandje. 

De nabijheid van enkele sterke culturele 
trekpleisters, van scholen gericht op ambachten, 
de aanwezigheid van initiatieven zoals ‘Welvaert’ 
zijn omgevingsfactoren die van kunst een 
interessant medium maken om mensen samen te 
brengen om iets te creëren voor hun wijk4. 

Een sociaal-artistiek project kan mensen 
samenbrengen op het Eilandje. Gericht op het 
samen brengen van mensen in de wijk, de eigen 
leefomgeving mee vorm te laten geven, is dit 
een idee om vast te houden tot de eerste grote 
instroom van bewoners bij oplevering van drie 
bouwprojecten in de Cadixwijk in 2016. Het zou 
ook deel kunnen uitmaken van de culturele as met 
een antenne in de wijk en een concept dat verder 
bouwt op de stapsgewijze ontwikkeling. 

3 In Brede School het Keerpunt huizen verschillende sociale, 
culturele en onderwijsorganisaties uit de buurt onder één dak. 

4 In Hoboken is geëxperimenteerd met de creatie van een 
‘Nest’, als interactief kunstwerk van Andreas Hefteld en Suus 
Baltussen om het sociale weefsel rond de Braem-torenblokken 
te verstevigen. Het ‘Nest’ dat organisch groeit is na vier jaar 
nog steeds een groot succes en heeft gedurende die periode 
veel mensen rond zich weten scharen. Op Linkeroever gaan 
ecologie, cultuur en samen leven hand in hand in ‘Biodroom’. 
Daarbij wordt een ecologische, artistieke gemeenschapstuin 
opgezet als tijdelijk project om zo veel mogelijk bewoners 
aan het tuinieren te zetten op een site die ook een fijne 
ontmoetingsplek kan zijn. Intensieve toeleiding naar dit 
laboratorium is een belangrijke keuze geweest om zo veel 
mogelijk bewoners, scholen en verenigingen te betrekken.
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4.2.10 Veranderingen 
monitoren en koers wijzigen 

Bewonersaantallen, het profiel van de bewoners 
en hun beleving van het Eilandje vijfjaarlijks 
meten en in beeld brengen moet de nodige input 
leveren om zicht te houden op hoe mensen de wijk 
ervaren waarin ze wonen en waaraan bewoners 
en bezoekers nood hebben. Hoe evolueert de 
instroom en de uitstroom van mensen? Wie komt 
wat doen op het Eilandje en is het in hoofde van de 
stadsbewoners een stadsdeel geworden? 

Hoe beleven de mensen die in een appartement 
zijn komen wonen en aangeven geen nood te 
hebben aan buurt-of wijkwerking binnen enkele 
jaren het appartementsleven op het Eilandje? 
Waar brengen mensen hun vrije tijd door en is dat 
gewijzigd doorheen de jaren?

De bevolkingsprognoses voor de stad Antwerpen tot 
en met 2030 gaan uit van een aanzienlijke stijging, 
in het bijzonder van de 3-12 jarigen. Wat betekent 
dit voor het Eilandje en de voorzieningen in de 
nieuwe stadswijk? Mogelijks moet het aanbod van 
scholen en kinderopvang bijgestuurd worden om 
tegemoet te komen aan een stijgende vraag op het 
Eilandje en de aanpalende wijken. 

Het monitoren van ruimtegebruik met eventuele 
bijsturing van de plannen moet een antwoord 
geven op die vragen alsook input leveren voor het 
versterken van de verbindingen tussen het Eilandje 
en Antwerpen-Noord, het Eilandje fase I en de 
volgende Eilanddelen die zullen aangepakt worden 
(Mexico-eiland, Kempisch dok, Droogdokken). 
De monitoring van die gegevens moet toelaten 

om het plannenkader voor het Eilandje in de nog 
geplande fasen bij te sturen.

In samenwerking met de ontwikkelaars wordt 
onderzocht wat het profiel is van mensen die nu een 
woning kopen op het Eilandje. Het gaat om informatie, 
die samen met de inbreng uit een permanent 
wijkforum, input moeten leveren op wat mensen 
verwachten in de omgeving van hun nieuwe woonst.

In 2015 en 2016 worden verschillende verbindingen 
afgewerkt waaronder de Parkbrug over de 
Leien; drie verschillende bouwprojecten zullen 
opgeleverd worden en in gebruik genomen. Een 
jaar na oplevering van de nieuwe bewoning aan 
het wijkplein Cadix en het Indiëkwartier is een 
goed moment voor een nieuwe meting. Dat is 
vermoedelijk binnen vijf jaar. In 2017 hebben de 
nieuwe bewoners al enkele maanden hun intrek 
genomen op het Eilandje. 

Het permanent wijkforum en de stedelijke antenne 
kunnen ook input leveren voor het monitoren 
van de stedelijke ontwikkelingen, hoe deze 
beleefd worden, of deze tegemoet komen aan de 
vooropgestelde doelstelling van het creëren van 
een nieuw levendig stadsdeel. 

Niet enkel individuele bewoners kunnen vragen 
hebben die de bijsturing van de plannen 
noodzakelijk maken. Ook verenigingen kunnen dat. 
Werkvormm, de jachtclubs zijn instanties die juist 
het maritieme karakter van deze plek mee vorm 
geven. Ook daar moet voldoende gezocht worden 
naar een ruimtelijk antwoord op hun noden. 

De tramverlenging naar het Eilandje is 
in het verleden bijgestuurd in functie 
van de Cadixontwikkelingen. Binnen de 
manoeuvreerruimte van het plannenkader dient 
continu gekeken te worden naar mogelijke bijsturing 
in functie van een sociaal-ruimtelijke agenda. 

Verbetering van leefbaarheid, levendigheid, 
veiligheid, bereikbaarheid… staat hierbij voorop. 
Het is de bedoeling dat de sociaal-ruimtelijke 
monitoring en de ruimtelijke planning in de wijk 
een communicerend vat worden.
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4.3 WIND IN DE ZEILEN 

De bevraagde gebruikers van het Eilandje zien de toekomst rooskleurig in. De geplande ontwikkelingen en 
veranderingen kunnen op steun rekenen van de mensen die het water opnieuw ontdekken. 

De nog geplande realisaties de eerstkomende jaren zullen sowieso de te bewandelen paden op het 
Eilandje verleggen. 

De kaarten die hier weergegeven geven weer hoe mensen vandaag naar het Eilandje kijken én hoe 
projecten die de komende vijf jaar op stapel staan, die de komende vijf jaar op stapel staan, het Eilandje 
hopelijk zullen vergroten in de hoofden van de mensen. 

4.3.1 Mentale kaart nu en mentale kaart in de toekomst
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4.3.2 Tijdslijn toekomstige acties

De tijdslijn die hierna is opgenomen doet aanbevelingen met betrekking tot wanneer welke acties 
een mogelijke bijdrage kunnen leveren om het sociale weefsel in eilanddelen te versterken evenals de 
beleving van het Eilandje als stadswijk én dit op maat en op het ritme van de ruimtelijke veranderingen. 

Projecten 
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20
25

Sociaal ruimtelijke realisaties en aanbevelingen 

4.2.1 De dokranden als loper voor ontmoeting

Realisatie dokrand Kempisch dok 

Realisatie Rijnkaai

Realisatie wijkplein Cadix

Realisatie Havenplein 

Realisatie Limaplein 

Realisatie Droogdokkenpark

Realisatie Kempenstraat 

Realisatie New York Kaai

4.2.2. Verankeren van het Eilandje met stad en haven. 

Realisatie London Amsterdamstraat

Realisatie Tramlijn doorheen Cadix

Realisatie Parkbrug

Realisatie De Leien

Realisatie Kempische brug en Asiabrug

Inventariseren en realiseren missing Links centrum 

Marketing culturele as als verbinding 

4.2.3 Wonen aan het water 

Woonboten Kempisch Dok meren aan

Realisatie Westkaaitoren 3

Woonboten Houtdok meren aan

Realisatie Cadiz (Cadix)

Realisatie Indiëkwartier (Cadix)

Realisatie Westkaaitoren 4,5,6.

Realisatie New York kaai

Realisatie Cadixtoren

Start ontwikkeling Kempeneiland
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4.2.4 Alle hens aan dek voor woonondersteunende voorzieningen 

Mogelijkheden tot markt op Cadixplein onderzoeken

Realisatie Shop en Montevideopakhuizen

Realisatie Artesis Hogeschool

Realisatie Kinderopvang Cadix

Realisatie Havenhuis 

Realisatie Basisschool Cadix

Realisatie SISA campus

Realisatie Centrumziekenhuis

4.2.5 Culturele as als leidraad 

Realisatie Culturele as

Opening Red Star Line Museum

Realisatie Museumhaven Bonapartedok

Realisatie kunst op het Limaplein

Realisatie Droogdokkensite 

4.2.6 Fijnmazige ingrepen op het archipel 

Verankeren bedrijfsactiviteit

Geclusterde spreiding van horecazaken

Kader ontwikkelen voor horecaschepen

Locatiemanagement

Economische randvoorwaarden voorzien bij 
concessie en verkopen

4.2.7. Tijdelijke boeien 

Tussentijdse activiteiten organiseren en faciliteren

4.2.8. Het Eilandje is in verandering en dat mag geweten zijn 

Verspreiden nieuwsbrieven

Opstarten en organiseren stedelijke antenne 

Wijkoverleg organiseren

4.2.9. De ‘Eilander’ woont graag in zijn/haar wijk 

Wervende acties opzetten

Sport in de wijk organiseren

Sociaal-artistiek project opstarten en organiseren

4.2.10 Veranderingen monitoren en koers wijzigen.

Ruimtelijke analyse

Belevingsonderzoek uitvoeren

Onderzoek uitvoeren naar profiel MAS bezoekers en 
Red Star Line

Bevraging ondernemers 

Bevraging Antwerpse horecakernen
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5. TOT SLOT

NAAR EEN BRUISENDE STADSWIJK AAN HET WATER VOOR IEDEREEN!

 
De stadsontwikkeling op het Eilandje is volop aan de gang. De langzame verovering van de stad aan 
het water heeft toegelaten om te groeien in stappen, verschillende sferen mee te nemen in die groei, 
verbonden te worden met de verschillende eilanddelen en de rest van de stad. En met potentieel om 
de sferen en verbindingen verder te verankeren. 

Met een sociaal-ruimtelijke visie wil de stad waken over haar ambitie om van het Eilandje een 
nieuw levendig stadsdeel te maken waarin wonen, werken en vrijetijdsbesteding vervlochten 
zijn. Hoe evolueert de sociale werkelijkheid samen met de ruimtelijke processen? Welke evoluties 
tekenen zich af bij de gemeenschappen op het Eilandje? Dit zijn enkele van de prangende vragen 
die gesteld kunnen worden, wetende dat de enige aanpak er één is op maat van elke stadswijk op 
zich. Het Eilandje is niet de enige nieuwe wijk in wording in de stad Antwerpen. In die optiek is elke 
innovatieve aanpak van de ontwikkelingen in de wijk, evenals het monitoren van de wijk, waardevol 
als ‘proeftuin’ voor het opbouwen van een sociaal weefsel in andere wijken in ontwikkeling zoals 
Regatta, Nieuw Zuid of ’t Groen Kwartier. 

In de toekomst moet het Eilandje de stad aan het water zijn voor iedereen. Een nieuw stadsdeel waar 
je verschillende sferen kan opzoeken en waar de stroom van veranderingen die met de droom van ‘stad 
aan de stroom’ in gang werd gezet, nog jaren verder kabbelt. De stadsvernieuwing is nog jaren aan de 
gang en wil zich richten op het harmonisch samenkomen van mensen met verschillende achtergrond en 
bestemming op het Eilandje. Het tijdelijk in gebruik nemen van de publieke ruimte, het water kan daar 
zijn steentje toe bijdragen en een sfeer oproepen die in de toekomst moet verder gezet worden. 

Om dat te bereiken worden een aantal strategieën voorgelegd, te beginnen met een blijvende aanleg 
van de dokranden als plek voor ontmoeting. Het water is dé troef van het Eilandje, positioneert deze 
plek tussen stad en haven en met nieuw aangelegde straten en pleinen én houten pontons moet de 
stad deze troef ten volle benutten. Om wonen aan het water voor een diverse groep mensen mogelijk 
te maken is het nodig te zoeken naar alternatieve woonvormen die gezinnen en kinderen kunnen 
aantrekken. Daar worden best meteen de nodige woonondersteunende voorzieningen aan gekoppeld. 
Dit is cruciaal om de tevredenheid van de bewoners te bestendigen. 

De komst van het MAS heeft zeker zijn impact op het gebruik van de belevingsruimte rondom de Oude 
Dokken waar tal van bezoekers gebruik van maken en niet enkel om het museum te bezoeken. 

In een sociaal-ruimtelijke ontwikkeling is het belangrijk om een evenwicht te zoeken tussen datgene 
wat vanzelf kan gebeuren en datgene wat een duwtje in de rug kan gebruiken om mee de richting 
aan te geven. Een goede aanleg van het publiek domein en woonondersteunende voorzieningen 
legt een basis voor ontmoeting. Ontmoeting kan ook gestimuleerd worden door buurtactiviteiten te 
ondersteunen of op te zetten.
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Nieuwkomers durven kiezen voor een wijk in verandering en houden rekening met de langdurige 
werken maar verwachten wel dat de beloofde tram er snel komt, de wijkwinkel en school er zal zijn 
als ze deze nodig hebben. De verbindingen moeten gelegd worden in fysieke voorzieningen maar 
kunnen aangevuld worden met ‘mentale verbindingen’. Ook de culturele as moet nog versterkt vorm 
krijgen in de hoofden van de mensen. Het is een as die verder gaat dan het aanbod van musea en kan 
bouwen op de verschillende stapstenen die het erfgoed van de stad verbeelden. 

Gezien het profiel van de huidige bewoners, dat veelal alleenstaanden zijn met een hoger inkomen, 
veelal huurders en weinig jongeren, veelal nieuwkomers met een uitdrukkelijke voorkeur voor wonen 
in een flat, is er een uitdaging weggelegd om in de toekomst meer verscheidenheid in woningen 
aan te bieden die een grotere mix van bewoners toelaat dan vandaag het geval is. Wetende dat het 
aanbieden van duurzame woningen van een hoge kwaliteit op een beperkte ruimte niet makkelijk te 
verzoenen zal zijn met de vraag naar ruimte en betaalbare gezinswoningen.

Dat het aanbod van woningen gepaard moet gaan met een gepast aanbod van woonondersteunende 
voorzieningen, vloeit daar logischerwijze uit voort. 

Om mensen te blijven informeren over de veranderingen zijn de nieuwsbrieven een instrument dat 
zichzelf reeds bewezen heeft en kan een ‘stedelijke antenne’ in de wijk een belangrijke hefboom zijn 
als infopunt en ontmoetingsplek. In een eerste fase is de Cadixwijk daarvoor de spil van waaruit ook 
andere bewoners van het Eilandje deze wijk bezoeken. Op die manier kan een wijkgevoel ontstaan 
waarbij mensen trots zeggen ‘ik woon in de Cadixwijk’. 

Wervende evenementen te beginnen met de badboot in de zomer van 2012 moeten ook in de 
toekomst het Eilandje op de kaart blijven zetten én de Eilandbewoner een positief wijkgevoel 
bezorgen. Sportieve en sociaal-artistieke initiatieven zijn mogelijke instrumenten voor de 
wijkontwikkeling zonder een overaanbod te creëren als stad en ook gewoon ruimte te laten om 
wijkinitiatieven van bewoners zelf een duwtje in de rug te geven. 

Aanvullend verdienen creatieve economie, horeca, detailhandel en havengerelateerde bedrijvigheid 
ook in de vorm van sociale economie, bijzondere aandacht. Zij vormen samen de spil van de 
verbinding met het water en de haven en dragen in geval van een goed evenwicht met wonen en 
beleving bij tot het bruisende karakter dat het Eilandje in de toekomst moet kenmerken. 

Ten slotte moeten de veranderingen in socio-demografische gegevens en de beleving van de 
ruimte ook in de toekomst opgevolgd worden om de plannen eventueel bij te sturen op basis van 
voortschrijdende inzichten en nieuwe behoeften. Anderzijds wordt zo de vinger aan de pols gehouden 
in hoeverre de gestelde ambities in bijvoorbeeld woningenmix, vergroening… werden gehaald en/of 
er nog een tandje bij gestoken moet worden.

Het Eilandje is met de jaren uitgegroeid tot een succesverhaal. Naast de vele infrastructurele ingrepen 
en gerealiseerde gebouwen is het evenwel belangrijk om als stad te bewaken dat het een wijk blijft 
die voor een breed spectrum aan mensen toegankelijk is en blijft. Daartoe blijven AG Stadsplanning 
en Samen Leven in samenwerking met andere (boven)stedelijke en private partners investeren in een 
bruisende stadswijk aan het water voor iedereen!
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De dokranden als rode 
loper voor ontmoeting

Verankeren van het 
Eilandje met stad en 

haven

Wonen aan het water

Alle hens aan dek voor 
woonondersteunende 

voorzieningen

Culturele as als 
leidraad

Fijnmazige verweving 
op de kades

Tijdelijke boeien

Het Eilandje is in 
verandering en dat 
mag geweten zijn

De ‘Eilander’ woont 
graag in zijn/haar wijk

Veranderingen 
monitoren en koers 
wijzigen
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www.antwerpen.be

03 22 11 333

Eilander

1.	 Bewoner	en	bezoeker	van	het	Eilandje,	gekenmerkt	door	
enthousiasme	over	alles	wat	met	water	te	maken	heeft;	trots	op	het	
MAS	en	de	dokken;	van	divers	pluimage;	jong	en	oud.

2.	 Bezoeker	van	het	Eilandje	die	wil	genieten	van	de	waterkant,	het	
zicht	over	stad	en	haven	en	het	aanbod	aan	cultuur	en	erfgoed,	liefst	
gecombineerd	met	een	hapje	of	drankje	aan	de	dokranden.	

3.	 Gebruiker	van	het	Eilandje	die	door	de	ruime	straten	trekt	op	weg	
naar	zijn/haar	school,	werkplaats	dicht	bij	de	haven	en	met	plezier	
blijft	hangen	op	de	hoeken	en	straatkanten	van	de	wijk.


