
INFOMOMENT  

Plannen DOK ZUID
zaterdag 3 maart 2018
van 13 tot 17 uur - doorlopend 
den Bell, Francis Wellesplein 1

VOORONTWERP DOK ZUID

Op 6 oktober 2017 keurde het college het voorontwerp 

goed van de Gedempte Zuiderdokken als nieuwe 

groene publieke ruimte. Dit ontwerp kreeg vorm na een 

participatietraject  met de bevolking. 

Intussen zijn de ontwerpers gestart met de uitwerking van 

het definitief ontwerp ‘Dok zuid’. Daarin worden een aantal 

zaken concreet uitgewerkt. Op 3 maart stellen we u graag 

de eerste plannen voor. 

Dok Zuid bestaat uit een park, diverse waterelementen, 

speeltuinen, sportvelden, stiltetuinen en een 

hondenloopzone. 

De krachtlijnen van het voorontwerp blijven behouden: 

• Drie ‘tafels’ en een ‘kroon’: weerspiegelen de vorm 

van de voormalige dokken en worden ingericht als 

groenzones met extra bomen.

• Publieke voorruimtes aan de cultuurhuizen FOMU,  

M HKA, Zuiderpershuis en Zuiderkroon zorgen voor een 

integratie in de nieuwe omgeving.

• Vier pleinen als verbinding met de omgeving: Zuidplein, 

Waterpoortplein, Museumplein, Scheldeplein.

In maart 2018 wordt het definitief ontwerp ter goedkeuring 

voorgelegd aan het college. In het voorjaar van 2019 starten 

de werken van de eerste fase, de aanleg van publieke ruimte 

in Steendok.



www.gedemptezuiderdokken.be

PROJECTOPROEP
UW IDEE VOOR EEN LEUKE TUIN

In het ontwerp zijn nog 2 tuinen, de zogenaamde ‘pockets’, 

in de zuidelijke en noordelijke tafel, die we graag samen met 

u uitwerken. Tuinen die een meerwaarde geven voor de hele 

buurt maar ontstaan zijn uit initiatieven en ideeën van u.

We kregen onder meer al de suggestie om een samentuin 

te voorzien, maar misschien heeft u nog een ander idee 

of  broedt u samen met uw buren al een tijdje op een leuke 

invulling voor de buurt? Op het infomoment krijgt u meer 

informatie over de pockets en nodigen we u uit om de 

volgende maanden samen te werken aan een invulling voor 

de buurt.  In april beslissen we samen hoe we de invulling 

zien zodat dit uitgewerkt wordt tegen de start van de 

werken.

WATERBUFFERING

Met de vernieuwing van de Gedempte Zuiderdokken wil de 

stad innovatieve oplossingen toepassen om het plein en de 

naastgelegen wijken (Zuid en Nieuw Zuid) voor te bereiden 

op de gevolgen van het wijzigend klimaat, zoals intensere 

neerslag, toenemende hitte en meer droogteperiodes. Om 

dit mogelijk te maken, wordt de stad door Europa onder-

steund via het ‘Sponge2020’ project.  Naast watermaatre-

gelen als infi ltratie, krattensystemen voor bomen, boven-

grondse en ondergrondse buff ering en regentuinen wordt 

er ook de mogelijkheid onderzocht om water collectief te 

gaan hergebruiken. 

Water zal in de toekomst steeds schaarser (en daardoor ook 

duurder) worden. Het is belangrijk om hier als stad en als 

bewoner op voorbereid te zijn. Vandaar dat de stad reeds 

jaren het individueel hergebruik van water, onder de vorm 

van een individuele hemelwaterput, stimuleert. In dichtbe-

volkte zones met historische bebouwing (zoals de omgeving 

van de gedempte zuiderdokken) is de aanleg van een indivi-

duele hemelwaterput echter niet altijd technisch mogelijk. 

Vandaar het idee om water collectief te verzamelen in een 

centrale put onder openbaar domein en het vandaaruit te 

gaan hergebruiken.

 Op het infomoment zullen we aan de hand van fi guren de 

noodzaak en de algemene principes van een dergelijke col-

lectieve regenwaterput toelichten.
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Situering één pocket in de noordelijke tafel Kooldok.


