
Vraag en antwoord - Evenementen
Hier vindt u de meest gestelde vragen over evenementen die in de toekomst plaats zullen vinden op de Gedempte 
Zuiderdokken.

Komt er een scène die een aantrekkingspool wordt voor grote evenementen tot 25.000 mensen?
Neen, er komt geen open evenementenruimte voor 25.000 mensen. Er komen vier zones die in aanmerking komen 
voor het organiseren van events. Deze zones zijn verspreid over de ganse site: het Waterpoortplein (6.320m²), het Mu-
seumplein (5.620m²), het Stadsplein (2.534m²) en het Zuidplein (4.552m²). In de praktijk zullen deze zones nooit alle 
vier gelijktijdig op de maximale capaciteit in gebruik genomen worden.

Komt de Sinksefoor terug? 
Neen, de Sinksenfoor komt niet terug naar de Gedempte Zuiderdokken.

Komt Laundry Day of een ander groot evenement naar de Gedempte Zuiderdokken?
Zoals bepaald in de overeenkomst van 6 mei 2013 kunnen hoogdynamische evenementen gedurende maximaal 1 
week plaatsvinden op de Gedempte Zuiderdokken. Een hoogdynamisch evenement is een evenement dat langer duurt 
dan één dag én waar meer dan 500 bezoekers en/of deelnemers verwacht worden én waar versterkte muziek gespeeld 
wordt na 22 uur. Ook laagdynamische evenementen zijn strikt gebonden wat geluidsemissie betreft.

Komen er langdurige evenementen?
Zoals bepaald in de overeenkomst van 6 mei 2013 kunnen evenementen gedurende maximum één week plaatsvinden. 
In de overeenkomst wordt een uitzondering gemaakt voor Cirque du Soleil. Dat evenement mag vier weken duren. 
Mijn pop-up restaurant wordt wel op de Gedempte Zuiderdokken georganiseerd. Dit duurt langer, maar zorgt niet voor 
overlast noch qua mobiliteit, noch qua geluid.

Wordt het geluid al ingewerkt in de grond, zodat dit ontwerp luide evenementen aantrekt? 
Er wordt naar gestreefd om een netwerk van nutsleidingen te voorzien in de grond zodat er weinig kabels boven-
gronds gelegd moeten worden wanneer er een activiteit op de Gedempte Zuiderdokken wordt georganiseerd. Inge-
werkt geluid in het plein is niet voorzien in het schetsontwerp en er is tot op heden ook geen concrete vraag voor. De 
detaillering van de leidingen en voorzieningen wordt in de fase van het definitief ontwerp (najaar 2017) verder uitge-
werkt.

Tot hoe laat kunnen evenementen worden georganiseerd?
Er wordt geen muziek gemaakt voor 9.00 uur en na 24.00 uur, er zijn richtlijnen voor het plaatsen van luidsprekers en 
er kan geen opbouw of afbraak na 22.00 uur en voor 7.00 uur. De duur van het event wordt per evenement bekeken.

Komt er een beperking in geluidsvolumes?
Ja, de geluidsemissie van versterkte muziek blijft onder de drempel van 90 decibel. Uitzonderingen hierop (luider 
spelen dan 90 decibel) zijn mogelijk, maar kunnen enkel  mits het naleven van een aantal begeleidende voorwaarden. 
Vanaf 22.00 uur wordt de geluidsemissie beperkt tot een maximum van 80 decibel (= geluid van een drukke verkeers-
weg), vanaf 23.30 uur wordt de geluidsemissie beperkt tot een maximum van 75 decibel (= geluid van een haardro-
ger).

Komen er evenementen met versterkte muziek?
Ja, ook in de toekomst zijn evenementen met versterkte muziek mogelijk op de Gedempte Zuiderdokken, maar deze 
dienen zich te houden aan de bepalingen van de overeenkomst van 6 mei 2013.

Hoe vaak worden er evenementen georganiseerd?
Dit is afhankelijk van het aantal evenementenaanvragen. De stad streeft voor alle pleinen op haar grondgebied naar 
een evenwichtige spreiding.


