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Beide ontwerpbureaus (ZUS - Stramien) staan in voor het ontwerp van de spoorruimte. Ze 

maken samen het eigenlijke parkontwerp en bepalen de vormgeving. 

Stramien biedt graag de waaier van de expertises mobiliteit, ontwerp publiek domein, 

klimaatbestendige ontwerpen (ontharding en water) en participatie -in één huis aanwezig- 

als troef aan. Voor deze studie willen we werken met een compact kernteam van vijf 

medewerkers: 

Christophe Lambrechts, Ann Meirlaen, Lotte De Witte en Evert De Baere. Een sympathiek, 

professioneel en toegankelijk team. 

Ann en Lotte focussen zich op het schetsontwerp; Christophe volgt het procesverloop en 

ontwerpt en begeleidt de participatie. Evert houdt overzicht en bewaakt de coherentie 

van het geheel.  

De enquêteresultaten werden mee verwerkt door sociologe Ranka Terpstra student 

Stedenbouw en ruimtelijke planning aan de UGent.

COLOFON
s t ramien -  s tedenbouwkund ig  onderzoek , ontwerp pub l iek domein en verb ind ing
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COLOFON

Beide ontwerpbureaus (ZUS - Stramien) staan in voor het ontwerp van de spoorruimte. 

Ze werken nauw samen met RE-ST voor het stedenbouwkundig kader. Ze maken samen 

het eigenlijke parkontwerp en bepalen de vormgeving. ZUS maakt wervende schetsen 

en (eind)beelden voor de verschillende ontwerpstappen en de beeldende vertaling van 

de ontwerpideeën. 

Het duo Van Boxel en Koreman en hun bureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] werken 

aan gevraagd en ongevraagd ontwerp en onderzoek op het gebied van architectuur, 

stedenbouw en landschapsontwerp. Het bureau, opgericht in 2001, bestaat uit een 

30-koppig, internationaal en multidisciplinair team met vestigingen in Rotterdam en 

New York.

ZUS -  s tedenbouwkund ig  onderzoek , ontwerp pub l iek domein en verb ind ing
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RE-ST legt met haar uitgebreide stedenbouwkundige, architecturale en historische 

expertise de nadruk op het erfgoed. Ze inspireren ZUS-Stramien architecturaal 

zodat hun ontwerpers gepast kunnen reageren. Hoe gaan we om met ons bestaand 

patrimonium en (spoor)infrastructuur? Hoe worden ze verbouwd en/of aangevuld 

met nieuwe functies? RE-ST zal samen met Stramien ook de stedenbouwkundige 

volumetrie en connectie van de nieuwe gebouwen bekijken.

Dimitri Minten (RE-ST), Architect. Hij heeft zich gespecialiseerd in restauraties van 

diverse geklasseerde monumenten en herwaardering van historische sites. Tien 

jaar geleden richtte hij samen met Tim Vekemans RE-ST op, een architectuuratelier 

gevestigd in Antwerpen.  

COLOFON
RE-ST -  s tedenbouwkund ige re f lec t ie  en er fgoed
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COLOFON

In Antwerpen hoeven we Ara niet meer voor te stellen. Ara ondersteunde het bureau 

Studio Associato Bernardo Secchi Paola Viganò bij de aanleg van Park Spoor Noord en 

werkt(e) voor verschillende dossiers samen met Stramien (Vrijbroekpark Mechelen, 

Groen Zuid Hoboken…) en RE-ST architecten (Harmoniepark). ARA zal vanaf de 

ontwerpfase de opmaak van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging op zich 

nemen. Ze doet dit in nauw overleg met ZUS - Stramien - RE-ST. 

ARA -  techn ische u i twerk ing ontwerp en u i t voer ing
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DAGERAAD VOOR HET HORIZONPARK



DE OPDRACHT



Het Spoorpark, tussen Draakplaats 
en Luitenant Naeyaertplein
Het Spoorpark wil:
•   Zurenborg, Borgerhout intra muros en Antwerpen-Noord met elkaar verbinden en de publieke 
     voorzieningen langs en rond het Spoorpark (zwembad, sporthal, de centers, …) veilig 
     bereikbaar maken.
•   een conflictvrije verbinding zijn voor voetgangers en fietsers.
•   de open ruimte ontharden en vergroenen voor de buurtbewoners en voor ecologie, maar ook 
     om zo de hittestress te verkleinen en de stad meer klimaatbestending te maken.
•   de historische omgeving herwaarderen en de bestaande erfgoedelementen uitspelen als 
     troef.
•   bestaande plekken in de stad beter toegankelijk maken en met elkaar verbinden, bijvoorbeeld 
     de horeca rond de Draakplaats met de centers in Borgerhout.
•   mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen langs het Spoorpark doen ontstaan.

Schetsontwerp uit 2009-2010 van 
ontwerpteam De Smet Vermeulen 
– Palmboom & van den Bout

Spoorpark



KADER
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SITUERING OP DRIE SCHAALNIVEAUS

macro:  op n iveau van de stad meso:  op n iveau van de buurt micro:  op n iveau van de p lek
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VOORTBOUWEND OP . . .



13

 Bouwhistorische studie  -  Spoorpark, Antwerpen 16 

22 HHiissttoorriisscchhee  nnoottaa  
 

22..11 TTiijjddlliijjnn  
 
 
 

 
 

HISTORIEK VAN DE OMGEVING

Vandermaelen kaart  
1846

Bron:  Cultuurhistor ische studie:  Spoorpark:  Draakplaats  -  Lu i tenant  Naeyaertple in ,  Archivar ia 1864? Borgerhout  Leopoldpoort 
Bron:  vest ing  Antwerpen
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 Bouwhistorische studie  -  Spoorpark, Antwerpen 17 

 
 
   

Geel  r ingspoor

1879 -  1889

Bron:  Cultuurhistor ische studie:  Spoorpark:  Draakplaats  -  Lu i tenant  Naeyaertple in ,  Archivar ia 1930 internat ionaal  re iz igersstat ion

HISTORIEK VAN DE OMGEVING

 Bouwhistorische studie  -  Spoorpark, Antwerpen 16 

22 HHiissttoorriisscchhee  nnoottaa  
 

22..11 TTiijjddlliijjnn  
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HISTORIEK VAN DE OMGEVING

Bron:  Cultuurhistor ische studie:  Spoorpark:  Draakplaats  -  Lu i tenant  Naeyaertple in ,  Archivar ia 1960 Stat ion Oost  gebouwd door  architect  Maur ice 
Leonard-Et ienne

Minister ie  van openbare werken en wederopbouw 
1950
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HISTORISCHE LEESBAARHEID VAN HET PROJECTGEBIED

1870 – rangeersporen maaiveld / eind 19e E – verhogen van deze gehele zone 1930 – reizigersstation op plateau (niveau sporen) 1958 – demping Herentalse Vaart + doortrekken Plantin Moretus + nieuw station op lager niveau

1870 -  rangeersporen maaiveld  e ind 19e eeuw.

Verhogen van deze gehele  zone

1930 -  re iz igersstat ion op p lateau (n iveau sporen) 1958 -  demping Herenta lse  Vaart  +  doorsteek P lant in 
Moretus le i  +  n ieuw stat ion op lager  n iveau

+/- 1960 – afgraving zone langs Lt Naeyaertplein + loods +/- 1970-80 – LCI loods + plaatsen zwembad/sporthal / 2011 – afschaffing station + spoor 1+2 = huidige situatie

+/-  1960 -  afgrav ing zone langs  Lui tenant  Naeyaert-
p le in  +  loods

+/-  1970-80 -  LCI  loods  +  p laatsen zwembad/sporthal

2011 -  afschaff ing  stat ion +  spoor  1+2 



17

ONTWERPEND ONDERZOEK ‘NIEUW ZURENBORG’
v i s ie  De Smet Vermeulen -  Pa lmbout  2009
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ONTWERPEND ONDERZOEK ‘NIEUW ZURENBORG’
v i s ie  De Smet Vermeulen -  Pa lmbout  UPDATE 2010
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ONTWERPEND ONDERZOEK ‘NIEUW ZURENBORG’
v i s ie  De Smet Vermeulen -  Pa lmbout  UPDATE 2010
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ERFGOED DEEL VAN DE IDENTITEIT

De watertorens van het Spoorpark werden geclassificeerd als 
beschermde monumenten. Het studiegebied omvat een beschermd 
stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de 
industrieel-archeologische waarde. De bescherming omvat de omgeving 
van de watertorens bij Station Antwerpen-Oost, meer bepaald de torens 
zelf, de spoorweg en spoorwegbedding tot en met de Draakplaats, de 
tramloods en dienstwoning ten noordoosten van de Draakplaats (Bron: 
inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen).  

beschermd monument

beschermd landschap-  of  dorpsgez icht

beheerplan onroerend erfgoed



RANDVOORWAARDEN
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GEWESTPLAN

woongebieden 

woongebieden met  cul ture le ,  h istor ische en/of 
esthet ische waarde

groengebieden 

gebieden voor  gemeenschapsvoorz ieningen en 
openbare nutsvoorz ieningen
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begrenz ing projectgebied?

te onderzoeken begrenzing z i jde spoor  en tu inen 
buren

LCI  loods  en omgeving e igendom Infrabel 

LEZING VAN DE SITE

concret i ser ing begrenz ing pro jec tgeb ied en aandu id ing zoekzones

N
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niveau +5 /  +6 m

begrenz ing maaiveld

ta lud

LEZING VAN DE SITE

twee hoogtes

N
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pr ivaat  e igendom 
toegang pr ivaat  domein 
loods 
toegang loods 
erfd ienstbaarheid loods 
e igendom Infrabel  b innen Spoorpark 
toegang Infrabel  20 vrachtwagens/dag

LEZING VAN DE SITE

hu id ige toegangen

N
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watertorens,  hefbruggen,  perron,  stat ion

spoorwegberm/bogen

?

LEZING VAN DE SITE

i conen

N
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hoogbouw is  u i tges loten

hoogbouw is  gemakkel i jk  
te  mot iveren

hoogbouw kan u i tzon-
der l i jk  overwogen wor-
den

HOOGBOUWNOTA

Bron:  Hoogbouwnota

De locatie van het Spoorpark werd als 
een panorama geïdentificeerd in de 
hoogbouwnota. Bij nieuwe ontwikkelingen is 
hoogbouw niet uitgesloten maar deze zal sterk 
gemotiveerd moeten worden.  
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RANDVOORWAARDEN INFRABEL

4.00m afs tand van act ie f  spoor

minimale  afstand

N
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RANDVOORWAARDEN INFRABEL

3.00m afs tand to t  rangeer spoor

minimale  afstand 

rangeerspoor

N
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1

1

2

2

3

3

RANDVOORWAARDEN INFRABEL

1,50m te vr i jwaren zone rond hoogspann ings le id ing

bereikbare zone  
HS le id ing 15 kV 

hoogspanningscabine 
trekput  hoogspannings le id ing 
PLP-keet  en u i tbre id ingen

N
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RANDVOORWAARDEN INFRABEL

1,50m te vr i jwaren zone rond hoogspann ings le id ing

voetpadkasten d ie  b innen hekwerk  worden ge-
plaatst 
cabine en keet  d ie  n iet  verplaatst  kunnen worden

* ru imte voorz ien b innen hekwerk  voor  toekomst i -
ge verplaats ing

PLP-keet  en u i tbre id ingen

N
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RANDVOORWAARDEN INFRABEL

Terre inen d ie  v r i jkomen in  2024 door  verhu is  In f rabe l

vr i j  te  komen gronden

vr i j  te  komen gebouwen

LCI  loods  en buitenruimte

toekomst ig  hekwerk

In  d i t  schetsontwerp gaan we ervan u i t  dat  de 
LCI  op korte  termi jn  geher local i seerd wordt . 
In  over leg  met  Infrabel  wordt  dat  nog verder 
onderzocht

*

*

N
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RANDVOORWAARDEN INFRABEL

Geplande te  verwi jderen randvoorwaarden (2023)

glasvezel

bovengrondse g lasvezel  kabel

bovenle id ingsmasten worden verplaatst  naar 
Infrabel -zone

N
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RANDVOORWAARDEN INFRABEL

Te bek i jken randvoorwaarden op kor te  termi jn

kabelgoot  onzeker  naar  l igg ing

kabelgoot  opgemeten

voetpadkasten die verplaatst  kunnen worden

kabels  in  kabelgoot  z ie  volgende kaart*

N
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RANDVOORWAARDEN INFRABEL

Te behouden randvoorwaarden op kor te  termi jn , op lange termi jn  te  herbek i jken

niet  verplaatsbare kasten 

putdeksels

bovenle id ing

le id ing s ignal isat ie 

te lecom/telefonie

hoogspannings le id ing

rangeerspoor

act ieve sporen

N
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VEILIGHEIDSREGELS TEN OPZICHTE VAN SPOREN EN 
SPOORGERELATEERDE OBJECTEN
s i tuat ie  15 november 2020

Volgens de wet moet de plantengroei minimum 1,5 meter korter zijn 
dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde 
spoorstaaf (=rail).

Plantengroei achter muren langsheen sporen: maximale hoogte 
dezelfde als deze muren (behalve met toelating van Infrabel).

Infrabel kan alle niet-kruidachtige plantengroei op een afstand van 
minder dan acht meter van de spoorstaven verbieden indien deze de 
veiligheid van het treinverkeer in gevaar kan brengen.
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De afsluiting langsheen het fietspad bevindt zich op minstens 4m van 
de dichtste spoorstaaf en op minstens 1,50m van elke vaste installatie 
van Infrabel (bovenleidingspaal, keten, kabelsleuven, trekputten, ...).

Tussen het fietspad en het spoorwegdomein moet een materiële 
afscheiding gerealiseerd worden, Het betreft een draadafsluiting van 
minstens 1,5m hoogte minstens om de 300m worden voorzien van 
een afgesloten toegang (poortje) voor het onderhoudspersoneel van 
Infrabel. Deze poortjes zijn af te sluiten met een standaard sleutel van 
Infrabel welke door Infrabel geleverd zal worden.

Verlichtingspalen worden op minimum 4m aan de buitenkant van het 
spoor geplaatst, funderingspalen en kabelwerken inbegrepen.

1.
5

4

min imale hekwerk en f ie t spad

VEILIGHEIDSREGELS TEN OPZICHTE VAN SPOREN EN 
SPOORGERELATEERDE OBJECTEN



ANALYSE

Analyse op schaa l  van de s tad en op schaa l  van de 
buur t . 

De v i s ie  van het  ontwerpteam wordt  s teeds gedu id 
door  een groen kader.



ANALYSE OP SCHAAL VAN DE STAD
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Spoorpark eco log i sche e igenhe id

ECOLOGIE OP SCHAAL VAN DE STAD

Bron:  R ingpark  Groene Vesten het  conceptontwerp © BUUR -  LATZ -  GREISCH -  S333,  ontwerpteam Ringpark  Groene Vesten

Het ontwerpteam concludeert dat de 
oorspronkelijke hoge ambitie op het 
gebied van ecologie niet realiseerbaar is. 
Na het klankbord blijkt dat de ecologische 
waarde in het geheel eerder beperkt zal 
zijn. Dus het Spoorpark moet inzetten op 
de ecologische eigenheid van de plek. We 
creëren een plek met ecologische waarde 
op zich en ruimte voor habitats. We zetten 
de lineaire bermen ecologisch in.
De aantakking op de ring moet wel 
aandachtig bekeken worden. 
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Bron:  R ingpark  Groene Vesten nota  conceptplan

SPOORPARK BINNEN DE VISIE VAN DE GROENE NERVEN

De groene nerven zijn radialen die een 
verbinding vormen tussen de binnenstad en 
de ring. Dit project heeft tot doel deze straten 
te vergroenen en verblauwen. De nervaturen 
zijn een fijnmazige verbinding in de stad. De 
trajecten binden stedelijke voorzieningen en 
activiteiten aan het nieuwe landschap van 
de Groene Vesten en vergroten het areaal 
bereikbaar, collectief domein in de stad. De 
nerven vervullen een tweeledige functie; 
verbinden en verblijven.
(Bron: Ringpark Groene vesten nota 
conceptplan)

Het ontwerpteam concludeert dat het 
Spoorpark kan ingeschakeld worden in het 
netwerk van de groene nerven. Met als 
doel het areaal van bereikbaar collectief 
domein te vergroten. Een uitbreiding 
van het netwerk met de Grotehondstraat 
vormt een meerwaarde.
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WATER OP SCHAAL VAN DE STAD
hogerge legen park

Waterple in  Nieuw-Zurenborg (4350 m²) 
Bron:  R ingpark  Groene vesten nota  conceptplan

Bron:  Waterplan,  Urbanisten

locat ie  voor  grav i ta i re  waterafvoer

Bron:  R ingpark  Groene vesten nota  conceptplan

Situer ing haalbaarheidsonderzoek van water le id ing 
(n iet  dr inkbaar  zu iver  water)  vanuit  het  Schi jn  r ich-
t ing  stadspark.  Bron:  graf ische interpretat ie  GVA 
20/06/2020

Het ontwerpteam concludeert dat 
maximaal inzetten op lokale infiltratie 
noodzakelijk is zodat waterneutraliteit 
kan gegarandeerd worden. Bij positieve 
evaluatie van de haalbaarheidsstudie rond 
de aanleg van de waterleiding met grijs 
water (vanuit Schijn richting stadspark) 
moet het gebruik van dit water verder 
onderzocht worden. Bijvoorbeeld in 
functie van onderhoud van het park. 

Voor de zone Spoorpark bepaalt het 
waterplan:
 - radicaal lokaal;
 - geen aantakking op natuurlijke structuren;
 - maximaal inzetten op bronmaatregelen;
 - vergroenen van straten.

De stad Antwerpen laat onderzoeken of het 
mogelijk is een leiding aan te leggen van 
de Schijnpoortweg naar de parken en de 
fonteinen binnen de Ring, 't Eilandje en de 
Schelde. Op termijn zouden ook bewoners 
er gebruik van kunnen maken voor sanitaire 
doeleinden. Het tracé loopt langs Spoor Oost, 
het toekomstige Spoorpark aan de Draakplaats 
en de nieuwe wijk Nieuw Zurenborg. (bron: 
Gazet Van Antwerpen 20 juni 2020)
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MOBILITEIT OP SCHAAL VAN DE STAD

I2 Voorstedelijke stationsknopen

2 IC-stations

Tram/prémetroknoop

Overstappunt singel

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

66 67

o&o multimodale stedelijke knooppunten
 f Knooppunten in het stadsnetwerk uitwerken als essentiële, multimodale spillen voor de 

uitwisseling tussen de verschillende modi 

 f Multimodale knooppunten ter hoogte van de “R1” (Ring en Singel): multimodaal ontsloten, 
betalend (dagprijs), gekoppeld aan specifieke attractiepunten en/of als uitvalsbasis richting 
centrum. Een optie is om in parkingprijs de prijs van het na-traject met openbaar vervoer en/
of leenfietsensysteem te vatten. 

 f Stationsomgevingen optimaliseren binnen het systeem van knooppunten door de inplanting 
van zo divers mogelijke fietsvoorzieningen  (bv. Blue-bike, stallingen, fietsdeelsysteem, …)

 f Voorstadsstations ontwikkelen tot volwaardige knooppunten

 f Verder uitbouwen van belangrijke tram- en premetroknooppunten

 f Verdichtings- en ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken aan lokale knooppunten

aantrekkelijke gemengde stedelijke milieus. Locaties 

die en goed per auto, per fiets en per openbaar 

vervoer bereikbaar zijn, geven mensen de keuze. 

Afhankelijke van het weer, de vertragingen op het 

spoor, de prijs en het doel van de reis, kunnen mensen 

kiezen met welk vervoermiddel ze reizen. Door nieuwe 

woon- en werkmilieus te ontwikkelen op plekken 

die nu al goed bereikbaar zijn per auto en openbaar 

vervoer, maken we optimaal gebruik van de bestaande 

infrastructuur.

Uiteraard zijn ontwikkelingsopportuniteiten en 

-mogelijkheden aan knooppunten locatiegebonden en 

hangen ze in sterke mate af van het mobiliteitsprofiel 

van de plek. Sommige functies genereren meer 

reizigers per openbaar vervoer dan andere. Bij 

het ontwikkelen van knooppunten zou vooral 

ingezet moeten worden op die functies die veel 

openbaarvervoerreizigers aantrekken. Voor een vitale 

omgeving is een menging van functies wenselijk: 

milieus die alleen op werken gericht zijn, functioneren 

vooral op weekdagen tussen 7 uur ‘s ochtends en 6 

uur ‘s avonds, waardoor in de avond een onplezierige, 

desolate sfeer ontstaat. Kantoren en grotere 

voorzieningen zullen zich niet snel bij een klein 

station vestigen, maar ook hier draagt het mengen 

van lokale voorzieningen bij aan een aantrekkelijk 

stationsomgeving. Op die manier wordt het eenvoudig 

voor de reiziger om allerlei activiteiten te combineren. 

Multimodale stedelijke knooppunten

Bron:  Mobi l i te i tsp lan Antwerpen Bron:  routeplan 2030

Bron:  De Grote verbinding

Het ontwerpteam concludeert net zoals 
de districtsraden dat de heropening 
van Station Antwerpen-Oost het park 
zal opwaarderen en kan bijdragen tot 
de identiteit van het park. Deze extra 
circulatie is ook interessant voor de 
sociale controle. Deze reconversie moet in 
de toekomst realiseerbaar blijven.

Multimodale knopen: Dit zijn locaties die goed 
of afdoende ontsloten zijn zowel per openbaar 
vervoer als per auto. (Bron: planbureau voor 
de leefomgeving NL). 
In het Mobiliteitsplan van Antwerpen worden 
er enkele locaties aangeduid als multimodale 
knopen. De ambities zijn de volgende: 
 - Knooppunten uitwerken als, multimodale 

spillen voor uitwisseling tussen modi.
 - Stationsomgevingen optimaliseren door zo 

divers mogelijke fietsvoorzieningen.
 - Voorstadsstations ontwikkelen tot 

volwaardige knooppunten.

De Grote Verbinding onderzocht de locaties 
van multimodale knopen. Vier plekken rond 
Antwerpen worden geïdentificeerd, namelijk: 
Groenendaallaan, Schijnpoort, Berchem en 
Zuid. 

I2 Voorstedelijke stationsknopen

2 IC-stations

Tram/prémetroknoop

Overstappunt singel

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

66 67

o&o multimodale stedelijke knooppunten
 f Knooppunten in het stadsnetwerk uitwerken als essentiële, multimodale spillen voor de 

uitwisseling tussen de verschillende modi 

 f Multimodale knooppunten ter hoogte van de “R1” (Ring en Singel): multimodaal ontsloten, 
betalend (dagprijs), gekoppeld aan specifieke attractiepunten en/of als uitvalsbasis richting 
centrum. Een optie is om in parkingprijs de prijs van het na-traject met openbaar vervoer en/
of leenfietsensysteem te vatten. 

 f Stationsomgevingen optimaliseren binnen het systeem van knooppunten door de inplanting 
van zo divers mogelijke fietsvoorzieningen  (bv. Blue-bike, stallingen, fietsdeelsysteem, …)

 f Voorstadsstations ontwikkelen tot volwaardige knooppunten

 f Verder uitbouwen van belangrijke tram- en premetroknooppunten

 f Verdichtings- en ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken aan lokale knooppunten

aantrekkelijke gemengde stedelijke milieus. Locaties 

die en goed per auto, per fiets en per openbaar 

vervoer bereikbaar zijn, geven mensen de keuze. 

Afhankelijke van het weer, de vertragingen op het 

spoor, de prijs en het doel van de reis, kunnen mensen 

kiezen met welk vervoermiddel ze reizen. Door nieuwe 

woon- en werkmilieus te ontwikkelen op plekken 

die nu al goed bereikbaar zijn per auto en openbaar 

vervoer, maken we optimaal gebruik van de bestaande 

infrastructuur.

Uiteraard zijn ontwikkelingsopportuniteiten en 

-mogelijkheden aan knooppunten locatiegebonden en 

hangen ze in sterke mate af van het mobiliteitsprofiel 

van de plek. Sommige functies genereren meer 

reizigers per openbaar vervoer dan andere. Bij 

het ontwikkelen van knooppunten zou vooral 

ingezet moeten worden op die functies die veel 

openbaarvervoerreizigers aantrekken. Voor een vitale 

omgeving is een menging van functies wenselijk: 

milieus die alleen op werken gericht zijn, functioneren 

vooral op weekdagen tussen 7 uur ‘s ochtends en 6 

uur ‘s avonds, waardoor in de avond een onplezierige, 

desolate sfeer ontstaat. Kantoren en grotere 

voorzieningen zullen zich niet snel bij een klein 

station vestigen, maar ook hier draagt het mengen 

van lokale voorzieningen bij aan een aantrekkelijk 

stationsomgeving. Op die manier wordt het eenvoudig 

voor de reiziger om allerlei activiteiten te combineren. 

Multimodale stedelijke knooppunten

Stat ion Antwerpen-Oost  terug act ie f  a l s  over s tappunt
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Droogdokkenpark

Park  Spoor 
Noord

Spoor  Oost

STATUUT VAN HET SPOORPARK BINNEN GROTER LINEAIR PARK

Het ontwerpteam concludeert dat identiteit in de andere 
parken wordt gegenereerd door het gebruik en beheer. Het 
Spoorpark vormt een aftakking van grotere stadsparken. 
Het beheer gaat van intensief naar extensief, hierop sluit de 
identiteit van het Spoorpark aan als een extensieve ruige 
plek. 

Park van 11 ha, met uitzicht op 
de Schelde, intensief gebruikt en 
beheerd.

Ruimte van 9,6 ha, die kan ingezet 
worden voor evenementen, 
extensief gebruikt en beheerd.

Park van 11 ha, om te 
ontspannen, te spelen, 
te sporten, intensief 
gebruikt en beheerd.

Spoorpark
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h is tor i sche e lementen dee l  van de ident i te i t

STERKE ICONEN IDENTIFICEREN GROTER LINEAIR PARK

Park  Spoor 
Noord

Spoor  Oost

Park  Spoor 
Noord Spoor  Oost

Park  Spoor 
Noord

Spoor  Oost
Het ontwerpteam 
concludeert dat we de 
sterke iconen van het 
Spoorpark dienen uit te 
spelen als sluitstuk op 
lineaire parkstructuur van 
industriële iconen.
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SPOORPARK AANTAKKEND OP GROTER LINEAIR PARK

Het ontwerpteam 
concludeert dat het 
Spoorpark onderdeel 
uitmaakt, maar ook een 
start- of eindpunt vormt 
van een groter netwerk 
aan recreatieve plekken.
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Hoofdroutes  Bron mobi l i te i tsp lan Antwerpen Stedel i jk  f ietsnet  Bron mobi l i te i tsp lan Antwerpen

40 41

Hoofdroute

Hoofdroute te realiseren

Kernroute

Kernroute te realiseren

Essen

Herentals

Wommelgem

LierMechelen

Hemiksem

Beveren

Brecht

Nederland

bovenlokaal fietsnet

o&o hoofdfietsnet
 f Hoofdfietsnet verder optimaliseren (o.m. bewegwijzeren) samen met de partners

 f Afstemmen van het bovenlokaal op het lokaal fietsnet

 f Invullen van ontbrekende schakels, radialen en tangentiële verbindingen, samen met de 
partners, in het bijzonder de provincie:

 – Fietsostrade Antwerpen –Essen

 – Fietsostrade Antwerpen – Lier

 – Fietsostrade Antwerpen – Mechelen 

 – Fietsostrade Antwerpen – Hemiksem

 – Fietsostrade Antwerpen naast A12 (Stabroek)

 – Fietsostrade Antwerpen – Herentals naast Albertkanaal (bottlenecks wegwerken en 
verwijdering lokaal goederenspoor vanaf Vossenschijnstraat)

 – Fietsostrade Antwerpen-Brecht parallel aan E19

 – Ringfietspad doortrekken over het Eilandje

 – Ringfietspad binnenweg over Stenenbrug en Turnhoutsebaanbrug + Singelfietspad

 – Fietstunnel Oosterweel

 – Fietsverbinding doortrekking Singel over Schelde (Scheldebrug zuid)

 – Nieuwe fietsroute IJzerlaanbrug via Park Spoor Noord tot binnenstad optimaliseren

 – Vervolledigen Districtenroute

 – Fietsverbinding bovenop 2de spoorontsluiting tot aan R11 in combinatie met groene 
viaducten (Ekeren - Wijnegem)

 – Fietsverbinding parallel aan het spoorwegemplacement tussen Sint-Anna-fietstunnel en 
Jef Van Lindenfietspad

 – Realiseren fiets- en voetgangerstunnel onder perron Ekeren met verbinding naar Bist …

 f Overbruggen van barrières zoals Ring en Singel en beveiligen van kruisingen en oversteken 
aan op- en afritten , samen met de partners, in het bijzonder de provincie:

 – IJzerlaanfietsbrug (knooppunt fietsostrade en Ring/Singelfietspad)

 – Posthof-fietsbrug (fietsostrade) + fietsgebouw Station Berchem

 – verknoping fietsostrade Antwerpen-Lier met Posthof-fietsbrug

 – Fietsbrug Merksem-Luchtbal (wijkverbinding over E19)

 – Parkverbinding Rivierenhof 

 – Groenendaallaanfietsbrug (fietsostrade) 

 – Schijnpoortfietstunnel (Ringfietspad)  afbraak viaduct Merksem

 – Oosterweelknoop fietsbrug

 – Fietstunnel Oosterweelverbinding

 – Kruiningenfietsbrug (Districtenroute)

 – Fietsbrug over Ruggeveldlaan (potentiële fietsostrade) (onderdeel van 33 quick wins 
Vlaamse Overheid)

 – Ringfietspad ter hoogte van uitwisselingscomplex E313

 f  Bewegwijzeren en benoemen van de fietsostrade.

 f Inspelen op de opkomst van de elektrische fiets

Hoofdfietsnet

Hoofdfietsnet te realiseren

Wijkroute

Verfijningsroutes

78 79

speerpunten fijnmazig stadsfietsnet
 f Fietsplan uitwerken rond de fiets als volwaardig verplaatsingsmiddel

 f Verder optimaliseren van het stadsfietsnet samen met de partners

 f Alle wijken en districtscentra verbinden door de verdere uitwerking van de Districtenroute 

 f Ontbrekende en zwakke schakels wegwerken en gevaarlijke punten aanpakken

 f Gedifferentieerde oplossingen uitwerken voor de fietser naargelang de wegenhiërarchisering 
en het profiel van de straat of weg (fietspaden, fietssuggestiestroken, asfaltering …)

 f Onderzoeken van de mogelijkheid om ‘fietsstraten’ af te bakenen, waar de auto zich aanpast 
aan het tempo van de fiets

 f Waar de opportuniteit zich voordoet, fietspaden verbreden voor een betere doorstroming, 
veiligheid en comfort (bvb. Belgiëlei, Noorderlaan,…)

 f Opvolging van evoluties in het fietsverkeer, onder andere met fietstellers

stedelijk fietsnet
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stedelijk fietsnet

Het ontwerpteam concludeert dat het 
Spoorpark geen deel vormt van de fiets 
hoofdroutes of van het stedelijk fietsnet. 
Maar op buurtniveau wel een schakel 
kan zijn voor een aangename conflictvrije 
kruising. 

Spoorpark i s  onderdee l  van het  lokaa l  f ie t snet

FIETSEN EN WANDELEN OP SCHAAL VAN DE STAD

De fiets- en wandelverbinding van het 
Spoorpark tussen het L. Naeyaertplein/de 
Centers en de Draakplaats vormt een nuttige 
schakel. 
Door de hogere ligging van het Spoorpark 
en de hellingen die dit teweeg brengt, is 
de parallelle route langs de Singel beter 
geschikt als functionele route. Er zal dus een 
balans moeten gezocht worden tussen het 
functionele en sfeer.



ANALYSE VAN DE PLEK EN ZI JN BUURT

Uit  de ver sch i l l ende onderde len merken we dat  ver -
b ind ing tussen twee d iver se buur ten be langr i jk  i s . 
Deze verb ind ing maken we aan de hand van v ier 
thema’s . Deze thema’s  worden verknoopt  op v ier 

toegangen . 
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DIVERSE BUURTEN MET EEN DIVERSE SFEER

dienstencentrum 
de fontein

Engelse le i

Vader landstraat

s feerbee lden Zurenborg ver sus  Borgerhout

Het ontwerpteam concludeert dat 
Borgerhout een grotere diversiteit 
aan typologiën kent met grootschalige 
appartementen en kleinere woningen. 
Met een minder duidelijke hiërarchie in 
stratenpatroon.

Het ontwerpteam concludeert dat 
Zurenborg wordt gekenmerkt door 
een waardevol patrimonium met 
herenwoningen uit 1890. Stervormig 
stratenpatroon bestendigt de zichtassen 
met Dageraadplaats als duidelijke 
centraliteit.

Grote Hondstraat

Dol f i jnstraat

Tweel ingenstraat

N
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soc iaa l  economische s tatus

VERBINDINGSPARK VAN TWEE DIVERSE BUURTEN

mediaan inkomen

aandeel  d ip loma hoger  onderwi js

aandeel  a l lochtonen

werkzaamheidsgraad en act iv i te i tsgraad

kansarmoede index

Zurenborg Borgerhout

In Borgerhout (S02) heeft men gemiddeld een lagere sociaal- 
economische status (SES) dan individuen die wonen in Zurenborg (D34).

samenlev ing

aanta l  cr iminele  act iv i te i ten

aandeel  onvei l igheidsgevoel  in  de buurt

aanta l  buurtact iv i te i ten van stadsmakers

subject ieve gezondheid 

aandeel  woonwerkverkeer  met  de f iets

aandeel  zeer  goede tot  goede subject ieve gezondheid

aandeel  zeer  s lechte tot  s lechte subject ieve gezondheid

Zurenborg Borgerhout

Deze cijfers geven aan dat Zurenborg (D34) een subjectief aangenamere 
buurt is om te leven dan Borgerhout (S02).
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DIVERSE WIJKEN MET EEN DUIDELI JKE GRENS

Het ontwerpteam concludeert dat de 
publieke ruimte het gebrek aan private 
buitenruimte compenseert. En dat er een 
sterke toe-eigening van publieke ruimte 
plaatsvindt.

Het ontwerpteam concludeert dat deze 
wijk gekenmerkt wordt door veel horeca.

Zurenborg Borgerhout

Dageraadplaats

Draakplaats

M.  Montgomery- 
p le in

Koxple in

L .  Naeyaerple in

Plantin Moretuslei vormt een duidelijke grens tussen de wijken Zurenborg en Borgerhout.

d iver s i te i t  in  pub l ieke ru imte 

N
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Borgerhout (S02) is een levendige, 
multiculturele buurt. Spelende kinderen 
palmen graag de enkele, aanwezige pleintjes 
in. De lagere activiteitsgraad samen met 
de hogere kans op armoede en lagere 
opleidingsgraad maken dat individuen die 
wonen in Borgerhout over het algemeen een 
lagere sociaal-economische status hebben. 
Alhoewel er minder activiteiten worden 
georganiseerd en men gemiddeld een lagere 
subjectieve gezondheid heeft, gebruikt meer 
dan de helft van de bewoners de fiets voor 
woon-werkverkeer.

Zurenborg (D34) is een bruisende wijk waar 
woningen en horeca elkaar afwisselen. De 
hogere opleidingsgraad, het hogere mediane 
inkomen en de lagere kans op armoede 
maken van Zurenborg een buurt met een hoge 
sociaal-economische status. Daarnaast is er 
een laag onveiligheidsgevoel bij de bewoners 
en worden er veel activiteiten georganiseerd 
via Stadsmakers. Dit bevordert de sociale 
cohesie en maakt leven in Zurenborg 
aangenaam, ondanks dat er zeer weinig groen 
aanwezig is voor de bewoners.

VERBINDINGSPARK VAN TWEE DIVERSE BUURTEN

Het ontwerpteam concludeert dat het Spoorpark de ambitie heeft om een ruimte te zijn voor ontmoeting. Dit is een 
ontmoetingsruimte van twee diverse wijken. Het programma van het Spoorpark moet dus zo geconcipieerd worden dat 
er geen conflict komt tussen buurten. Beide buurten moeten zich eigenaar kunnen voelen over het Spoorpark.

Zurenborg Borgerhout



THEMA’S

Langzaam komen er  een aanta l  thema’s  naar  vo -
ren d ie  zowe l  op meso-  a l s  op microschaa l  aanwez ig 
z i jn . D i t  z i jn  de vo lgende : thema wande l -  en f ie t spad , 

thema act i v i te i t , thema eco log ie  en thema er fgoed .
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THEMA WANDEL- EN FIETSPAD

horeca  
Dageraadplaats

Het  Roze Huis

Draakplaats

concertzaal 
De Roma

funct ies  d ie  verbonden d ienen te  worden over  de wi jken heen

onderwi js

zorg

Zwembad en 
sporthal

Centers

N
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THEMA WANDEL- EN FIETSPAD
verb ind ing over  P lant in  Moretus le i

Het ontwerpteam concludeert dat het Spoorpark een andere stedelijke 
ruimte zal kruisen, namelijk de Plantin Moretuslei. Deze kruising moet 
worden ingezet om de zichtbaarheid van het Spoorpark te vergroten. Deze 
zone zal dus een belangrijke schakel worden.

N
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THEMA WANDEL- EN FIETSPAD
z icht  op de hor izon

Het ontwerpteam concludeert dat er vanuit het Spoorpark op verschillende 
punten boeiende panorama’s over de stad te vinden zijn. De inpassing van 
een wandel- en fietspad dient deze plekken te verbinden.

N
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n ieuwe ontwikke l ing

functies die activeren en 
sociale veiligheid bevorderen, 
met een maximale 
levendigheid en minimale 
footprint, maximaal ontharden 
en vergroenen:  
 - Ontwikkelingen of 

herbestemmingen in functie 
van levendigheid, ook 
‘s avonds. 

 - Welke functies zijn nodig 
(kinderopvang? bewoning?) 
overdag & ‘s avonds? 

 - Ruimte voor economisch 
(commercieel, kantoren) of 
residentieel programma? 

 - Horeca of andere 
invullingen zijn inderdaad 
mogelijk. 

THEMA ACTIVITEIT

Het ontwerpteam concludeert dat de bebouwingsdruk op 
de buurt zeer hoog ligt. Bestaande ruimte dient ingezet te 
worden om te vergroenen en ontharden. We voelen ons 
gesterkt tot deze conclusie door de stedelijke diensten.
Wij geloven dat het park voelbaar moet zijn langs de Plantin 
en Moretuslei en woontorens hier niet het juiste antwoord 
bieden. We willen de kans tot het creëren van groen en 
ontharden maximaal benutten. En de gebouwen in functie 
van de activiteit die we voorzien heeft tot doel de open 
ruimte aangenaam en leefbaar te maken.

aanduiding bebouwingszone volgens  onderzoek De Smet  Vermeulen-Palmbout

N
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THEMA ACTIVITEIT
l eemte in  spee lp lekken

Het ontwerpteam concludeert dat er ruimte moet gemaakt 
worden voor een speelplek in het Spoorpark. Er zijn reeds 
veel speelplekken, voornamelijk in Borgerhout, Zurenborg 
en Berchem intra muros hebben veel minder speelplekken. 
Het Spoorpark heeft de perfecte ligging om een hiaat in 
afstand op te lossen door speelruimte te installeren.

Uit de reeds opgemaakte 
beweegscan blijkt dat 
de loopafstand tussen 
speelplekken idealiter 400m is. 

N
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THEMA ACTIVITEIT
spor t in f ras t ructuur  in  de nab i jhe id

Het ontwerpteam concludeert dat het Spoorpark op de 
grens ligt van verschillende cirkels. Idealiter moet er nog 
een extra sportplek bijkomen in het Spoorpark. 
Dit blijkt ook uit de behoefteanalyse, de gesprekken met 
de stadsdiensten en de input uit het participatie traject.

Uit de reeds opgemaakte 
beweegscan blijkt dat 
de loopafstand tussen 
sportplekken idealiter 800m is. 

N



60

Het ontwerpteam concludeert dat het Spoorpark moet voorzien worden van een 
divers programma voor verschillende doelgroepen. Zo wordt getracht ook ‘s avonds 
activiteit te stimuleren ter bevordering van de sociale controle.

THEMA ACTIVITEIT
soc ia le  ve i l i ghe id
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huidige situatie
Borgerhout 3.454 inw: 0,7 m² gebruiksgroen/inw
Zurenborg 5.550 inw: 0,1 m² gebruiksgroen/inw

gemiddeld: 0,33 m² gebruiksgroen/inwoner

toekomstige situatie
Spoorpark maximaal 2,5 ha gebruiksgroen

blijvend groen tekort: 0,8 ha

minimaal 4m² per inwoner
Borgerhout: 13.818 m² (1,38 ha)
Zurenborg: 22.200 m² (2,22 ha)

totaal: 36.018 m² (43,60 ha)

THEMA GROEN EN WATER
hoevee lhe id  gebru iksgroen in  de buur ten

Het ontwerpteam concludeert dat er een grote noodzaak is 
aan meer groen in beide wijken, dit kwam ook terug uit de 
burgerbevraging. Maar zelfs met een volledige vergroening 
van het Spoorpark zullen de groendoelstellingen nog niet 
worden behaald. Verder inzetten op vergroenen blijft 
noodzakelijk in beide wijken.
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THEMA GROEN EN WATER
groenverb ind ing tussen twee groenarme buur ten en verder

Het ontwerpteam concludeert dat de ontwikkeling van 
het Spoorpark een belangrijke evenwichtsoefening zal 
omvatten tussen gebruiksgroen en ecologisch groen.

Groenvolume (hoogstam) 
tegen hittestress is ook 
verkoelend voor de buurt. 
Parken brengen tot 150m 
verkoeling. (Bron: groenplan 
Deurne). Ambitie 1 boom (1e 
categorie)/x inw. ?

Belangrijk om het ecologisch 
robuust te maken, zodat het 
standhoudt.  

N
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THEMA GROEN EN WATER
de natuur  inc lus ie fs tep lek van Antwerpen

Het ontwerpteam concludeert dat naar de toekomst een omvormingsbeheer (met dragers 
en ondersteuners) een optie is om deze groenbuffer op te waarderen naar de toekomst toe 
tot een rijker en diverser ecologisch geheel. In dit geheel met een bredere structuurvariatie 
en stratificatie kan gestreefd worden naar een rijker insectenleven en (avi)fauna door 
hoofdzakelijk met inheemse, bloeiende fruit- en/of nootdragende soorten te werken.
Door de verhoogde ligging (expositie in de zon en geen grondwater) van de hoofdzakelijk 
minerale omgeving is de aanplant van klimaatrobuuste vegetatie een must. Op specifieke 
plaatsen kan een aanvulling met interessante zuiderse soorten en/of cultivars een verrijking 
voor de stadsecologie garanderen.

In grote lijnen bestaat de 
vegetatie op de site uit een 
lineair groenbestand (6) 
dat zich successief heeft 
kunnen ontwikkelen tegen de 
achtertuinen van de woningen 
in de Tweelingenstraat. 
Daar waar geen ruimte 
functioneel nodig was, is 
spontaan groen ontstaan.
De corridor bestaat 
voor zo’n 80 % uit twee 
dominante soorten; nl. 
Robinia pseudoacacia en 
Acer pseudoplatanus. Het 
bermgroen is te lezen als 
een structureel groenvolume 
zonder noemenswaardige 
individuen. Het groenscherm 
bestaat hoofdzakelijk uit 
meerstammige bomen, 
waarschijnlijk omdat 
hakbeheer werd toegepast.
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Notenboom (Juglans  reg ia)

Beuk (Fagus  sy lvat ica)

Zomereik  (Quercus  robur)

Acac ia  (Robinia  pseudoacac ia)

popul ier  (Populus  c inerea)

l ineair  groenbestand

N
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THEMA GROEN EN WATER
een park met  ver sch i l l ende hoogtes

1 2 3

Het ontwerpteam concludeert dat de verschillende niveaus 
in het Spoorpark een andere invulling vereisen.

1

2

3

SCHAKELRUIMTE 
- voor waterinfiltratie, 

ontharding, waterspons, 
bomen in vollegrond mogelijk, 
maximaal doorwortelbaar 
volume, schaduwrijke plekken 
voor verkoeling.

PARKVERBINDER
- min. betreding ( bijv. 

zwevend);
- max. ecologie;
- max. stratificatie toepassen;
 - dichte beplante taluds.

SPOORPARK
Op hoogte van de daken:
 - daktuinprincipe (met max 

grondpakket)
- blijvend water (poelen) 

tegennatuurlijk gezien 
moeilijk watervasthouden op 
deze zone

OP ALLE NIVEAU’S:
- maximaal inspelen op 

omgevingscondities;
- minimaal verharden als 

klimaatrobuuste ruimten;
- maximaal bomen 1e 

grootte;
- bredere structuurvariatie 

en stratificatie;
- planten bestand tegen 

klimaatuitersten, 
wintergroene soorten en 
luchtzuiverend;

- min beheer.
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THEMA ERFGOED

Het ontwerpteam concludeert dat er maximaal dient 
ingezet te woren op het behoud van de identiteit van 
de plek. En dit te verwezenijken door behoud van 
spoorinfrastructuur.

recreat ieve er fgoed wande l -  en f ie t s route 

N
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THEMA ERFGOED

tijdelijke invulling (jeugd?)

perronoverkappingen

ambitieus model sporthal

loods stilteplek 
rustplek?

buurtplek sociale cohesie

erfgoed troef in deze buurt

i nvu l l ing  er fgoed oppor tun i te i ten s tat ion , loods , . . .

referent ie :  SPTM 
loods,Stramien

referent ie 
bron onbekend

referent ie :  Cant in,  
B l ik fabr ik

referent ie :  skate-
loods,B l ik fabr ik

referent ie :  Zomerfa-
br iek

referent ie :  SECS Pom-
peia ,  L ina  Bo Bardi

Het ontwerpteam 
concludeert dat 
reconversie van loodsen 
met behoud van 
eigenheid kansen biedt 
voor sociale controle en 
programma.

N
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ECOLOGIE EN RELIËF VERKNOOPT
Spoorpark a l s  groen-b lauwe s tadspoor t  beneden en boven

referent ie :  Rotterdam,  
de Urbanisten

referent ie :  Brochste in 
pav i l ion,Houston USA

referent ie :  Bahnstadt  
Heidelberg

referent ie :  Rotterdam,  
de Urbanisten

Het ontwerpteam concludeert dat de buffering en 
infiltratie van water maximaal moet gebeuren op maaiveld 
niveau. Maximaal ontharden is dan ook een uitganspunt.

N
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VERKNOPING VAN DE THEMA’S

Het ontwerpteam stelt vast dat het 
Spoorpark geïntegreerd moet worden in 
de verdere verbinding over het 
L. Naeyaertplein richting Centers. Dit 
zal het park sterker integreren in zijn 
omgeving. 

toegang naar  L . Naeyaer tp le in

speelzonebuurtf ietsen  
berg ing

DJ  boothsportveld

speelzone

Centers

N
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VERKNOPING VAN DE THEMA’S
toegang naar  scoutshu is /zwembad en spor tha l  P lant in

scoutshuis

hondenweide

park ing

doorsteek  
L .  Naeyaertple in

wachtzone 
zwembad

toegang  
zwembad

Het ontwerpteam concludeert dat 
de toegang van het zwembad eerder 
verdoken ligt. De ruimtelijke kwaliteit 
van de doorsteek ligt laag door zijn 
mobiliteit technische invulling. Ook is het 
veiligheidsgevoel hier beperkt vanwege de 
smalle doorgang.
De hondenweide wordt actief gebruikt.

N
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VERKNOPING VAN DE THEMA’S
toegang P lant in  en Moretus le i  en Stat ion Antwerpen-Oost

Stat ion  
Antwerpen-Oost

toegang tot  
perron

groen ta lud

ruimte tussen 
ta lud en stat ion

spontante  
begroei ing

Het ontwerpteam concludeert dat 
een extra toegang aan de Plantin en 
Moretuslei een grote meerwaarde is.

N
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VERKNOPING VAN DE THEMA’S
toegang naar  Draakp laats
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VERKLARING :

Bestaande boom

Onverhard / teelaarde voorzien van beplanting

Verharding van platines kandla grez 0.14 x 0.14 x 0.10

Bitumineuze verharding (kleur: zwart)

Verharding van straatkeien met waterdoorlatende voeg

Nieuwe boom carpinus betulus fastigiata

Reeds gerooide boom

Einde der werken

Standaard fietsenstalling SA/FS/01 (kleur: stadsgrijs) lengte: 1.00m hoogte: 0.85m

Gietijzeren paal SA/PA/02 (kleur: stadsgrijs) Ø 0.15m

Plateaubank 0.60 met leuning SA/ZB/02

Rondstraler

Grondspot

Verharding van betonstraatstenen 0.20 x 0.40 x 0.10 (kleur: grijs)

Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30

Bandstaal 0.006 x 0.25

Bomengranulaat onder platines
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Principesnede plantvak met nieuwe boom
1. platines kandla gres 0.14 x 0.14 x 0.12 ingevoegd met porfiersplit 2/7,

afgestrooid met porfiersplit 0/2
2. legbed porfiersplit 2/7, dikte 0.045
3. waterdoorlatende steenslag 0.20
4. bomengranulaat 0.60
5. kantopsluiting bandstaal 0.006 x 0.25 verankerd met staven
6. verrijkte grond (compost met 3-5% aan organisch materiaal)
7. bestaande boordsteen blauwe steen
8. bestaande goot
9. lage beplanting aan te planten door stad Antwerpen
10. bestaande ondergrond
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Principesnede plantvak met bestaande boom
1. platines kandla gres 0.14 x 0.14 x 0.12 ingevoegd met porfiersplit 2/7,

afgestrooid met porfiersplit 0/2
2. legbed porfiersplit 2/7, dikte 0.045
3. waterdoorlatende steenslag 0.20
4. bomengranulaat 0.60
5. kantopsluiting bandstaal 0.006 x 0.25 verankerd met staven
6. bestaande grond weghalen tot aan kruinprojectie en voorzichtig wegzuigen

tussen wortels
aanvullen met verrijkte grond (compost met 3-5% aan organisch materiaal)

7. bestaande boordsteen blauwe steen
8. bestaande goot
9. lage beplanting aan te planten door stad Antwerpen
10. bestaande ondergrond
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Principesnede wegopbouw
1. platines kandla gres 0.14 x 0.14 x 0.12 ingevoegd met gemodificeerde mortel
2. legbed zandcement, dikte 0.045
3. zandcement 0.10
4. betonstraatstenen antraciet 0.22 x 0.22 x 0.11
5. legbed zand 0.03
6. steenslag 0.18 à 0.20
7. KWS-verharding zwart 2 lagen 0.06 + 0.04
8. boordsteen blauwe hardsteen cfr. bestaand
9. goot 3 rijen betonstraatstenen antraciet 0.22 x 0.22 x 0.11
10. bestaande ondergrond
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Het ontwerpteam concludeert dat 
de draakplaats getypeerd wordt door 
verschillende horeca faciliteiten. Ook de 
tramlijn en de doorsteek onder de sporen 
vormen een belangrijk onderdeel van het 
plein.

N



CONCLUSIE



73

KNELPUNTENKAART

1. Het park verbindt twee diverse buurten met verschillende noden.

2. Omwille van de verscholen ligging is sociale controle, socia-

le veiligheid, privacy en inbraakveiligheid een belangrijk aandachts-

punt (in het bijzonder voor de aanpalende percelen). 

3. Door het hoogteverschil is de integrale toegankelijkheid niet evident.

4. De Draakplaats wordt heraangelegd, een goeie aansluiting is essentieel.

5. De bereikbaarheid van het perceel onder de watertorens moet gegarandeerd zijn. 

6. De herbestemming van de tramloods wordt beperkt door de erfgoedwaar-

de en mogelijke overlast voor de buren (zie ook randvoorwaarden erfgoed). 

7. In functie van de erfgoedwaarde zijn de mogelijkheden voor de heraan-

leg van de helling beperkt (zie ook randvoorwaarden erfgoed). 

8. Infrabel wenst een rangeerspoor te realiseren en heeft recent een ondergrond-

se hoogspanningsleiding aangelegd (zie ook randvoorwaarden Infrabel). 

9. De toegankelijkheid tot de sporen moet gegarandeerd blij-

ven (zie ook randvoorwaarden Infrabel).

10. Het treinverkeer is een bron van stof- en geluidsoverlast.

11. De Plantin en Moretuslei vormt een harde barrière, zorgt voor ver-

keersdrukte, geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit.

12. De brug over de Plantin en Moretuslei is niet aan-

trekkelijk als toegangspoort tot de stad.

13. De doorsteek aan het zwembad is erg smal, de toegang van het zwembad ligt 

verscholen, de omgeving op het maaiveld is erg mineraal en wordt niet her-

kend als publiek domein (zie ook de randvoorwaardenkaart zwembadzone). 

14. Het recent aangelegde Luitenant Naeyaertplein wordt drukbezocht en legt ver-

binding naar de Engelselei. De goede verknoping vormt een uitdaging. 
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OPPORTUNITEITENKAART
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1. De aanzienlijke kennis vanuit de buurt kan geoogst worden.

2. Het park kan twee wijken conflictvrij verbinden en een echt ontmoe-

tingspark worden voor twee sterk verschillende buurten. 

3. Er is ruimte voor vergroening te midden de groenarme buurten. 

4. De groene bermen bieden een kans voor kwaliteitsvolle ecologische ontwikkeling. 

5. Er is mogelijkheid om te ontharden en ruimte voor waterinfiltratie. 

6. Het hoogteverschil is uniek en een troef voor het park. De hogere ligging van het park 

biedt, zeker vanaf de brug, unieke vergezichten en brede perspectieven op de horizon. 

7. De oriëntatie van het park maakt de bezonning (ook op winterse dagen) optimaal.

8. Het erfgoed en de bijzondere, vaak verfijnde, spoorobjecten geven een 

sterke identiteit aan het park, daarnaast is ook de ruigheid kenmerkend 

voor deze plek, beide troeven die geaccentueerd kunnen worden.

9. De watertorens vormen een prachtige baken en hebben een sym-

boolfunctie in het park, ze zijn reeds zichtbaar vanaf de Transvaalstraat 

en Cogels Osylei. Ze horen bij het verfijnd geheel van o.a. mozaïeken, bij-

zonder metselwerk, blauwe hardsteen spuwers, hekwerk, bruggen en der-

gelijk, die de trotse getuigen zijn van het spoor binnen Antwerpen.

10. De oude perronluifels vormen mooie accenten langs 

de Singel en de Plantin en Moretuslei 

11. In de bestaande bebouwing is er ruimte voor nieuwe overdekte func-

ties zoals sport, spel en ontmoeting op schaal van de buurt.

12. Een nieuw bebouwd programma of ontwikkelingen met minimale footprint zijn 

mogelijk indien ze in functie van de levendigheid en de sociale veiligheid staan. 

13. De dakvlakken van het zwembad kunnen geactiveerd worden en ook 

de blinde gevels van de sporthal kunnen geactiveerd worden. 

14. Het dakvlak van het stationsgebouw kan eenvoudig vergroend worden, 

15. De blinde gevel van de tramloods kan, als deze binnen de randvoor-

waarden van erfgoed opengewerkt wordt, activerend werken.

16. Het park kan dienst doen als lokaal eindpunt van een bovenloka-

le recreatieve wandel- en fietsverbinding langs het spoor.

17. Ter hoogte van de Plantin en Moretuslei kan een buurt-

punt rond mobiliteit uitgebouwd worden.

18. Het park kan een connectie maken met de Centers en zo een mogelij-

ke impuls vormen voor een vervolgfase van het Centers-project.

N
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SFEER VAN DE PLEK

Het ontwerpteam concludeert dat het 
spooremplacement ruigheid en contrasten 
uitademt. Die authenticiteit is uniek voor 
Antwerpen en willen we koesteren en 
accentueren.  
Het Spoorpark is een plek voor expeditie 
en avontuur met zicht op de horizon en 
de passerende treinen. Het biedt tegelijk 
de buurtbewoners kansen om even te 
ontsnappen aan de stedelijke drukte. Het 
park nodigt met het programma - overdag 
en ‘s avonds - verschillende doelgroepen 
uit die samen voor de sociale veiligheid 
zorgen. 
 
Flanerend van de Draakplaats tot het 
Luitenant Naeyaertplein transformeert 
de ruimte waar je achtereenvolgens langs 
de tramloods via een rustige zone kuiert 
waar je de laatste zonnestralen van de 
zonsondergang meepikt. Verwonderd over 
het uitzicht op de brug over de Plantin en 
Moretuslei kom je in een steeds actievere 
sport- en spelzone met bijvoorbeeld een 
klimmuur, basketbalveld, sporthal en 
zwembad met uitnodigende cafetaria, ....


