
Vraag en antwoord - Ontwerp
Hier vindt u de meest gestelde vragen over het ontwerp Dok Zuid

Hoeveel bedraagt de kostprijs voor de het volledige project voor de aanleg van de bovengrond (het park)?
25 miljoen euro inclusief btw, uitvoering en studiekosten.

Is er budget voorzien voor de heraanleg van de bovengrond (het park)?
Ja, het volledige budget van 25 miljoen euro incl btw is voorzien in de meerjarenbegroting.

Wie tekent het ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken
Het ontwerpteam bestaat uit het Belgisch bureau Tractebel (voorheen Technum) en het Zwitserse team ADR-architects 
met o.a. Georges Descombes. Het team versterkt zich met de Belgische landschapsarchitect Erik De Waele en met de 
Franse lichtspecialisten LEA.

Komt er meer groen in de toekomst?
Ja, de huidige kasseivlakte wordt ingericht als een park met een evenwicht tussen groene delen en verharde delen. Er 
komt heel wat groen bij: zowel gras, bomen als struiken. In het middelste deel wordt gekozen om een open grasvlakte 
te voorzien omzoomd met bomen. In het noorden en het zuiden komt een kamersysteem met een fijnmazig netwerk 
van tuinen, speeltuinen, sportvelden, paden,…. Dit moet nog verder worden uitgewerkt door het ontwerpteam in de 
fase van het voorontwerp (voorjaar 2017). Rondom rond blijft de bestaande bomenrij behouden. Deze wordt uitge-
breid door links en rechts een bomenrij toe te voegen (De Kroon). Er zullen meer bomen aanwezig zijn: 465 bomen 
versus 374 bomen vandaag.

Komen de speelterreinen terug?
Ja. Ook in de toekomst zullen er speelmogelijkheden voorzien worden op de Gedempte Zuiderdokken. Heel wat men-
sen waarderen het huidige Regenboogpark (speeltuin in het noorden) en het Waterpoortpark (speeltuin in het zui-
den). De ontwerpers willen ook in de toekomst zorgen dat de nieuwe speeltuinen dezelfde kwaliteiten bezitten.

Materiaal: komt er gras of komen er grasbetontegels?
De groene zones worden ingericht met gras, struiken en bomen.

Wanneer zal alles klaar zijn? Wat is de timing?
Parking Steendok zal gerealiseerd zijn in het najaar van 2018. Daarna start de heraanleg van de bovengrond tussen 
de Van der Sweepstraat en de Verviersstraat. Parking Kooldok zal klaar zijn in 2019. De heraanleg van de bovengrond 
tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat volgt hierop aansluitend. De heraanleg van het middelste deel is gepland 
voor 2022. 

Is er geld voor de heraanleg van de bovengrond van de Gedempte Zuiderdokken?
Ja. Er zijn, na de goedkeuring van het voorontwerp op het college, ook middelen gereserveerd om te kunnen starten 
met de aanleg van de bovengrond op de meest zuidelijke tafel. De aanleg van de publieke ruimte volgt meteen na de 
realisatie van de eerste ondergrondse parking Steendok, begin 2019.

Zal er ruimte zijn voor water?
Ja. Er worden verschillende vormen water voorzien, bijvoorbeeld als pilootproject voor klimaatadaptatie, als decora-
tief element en als spelelement.

Op dit ogenblik onderzoekt de stad of de Gedempte Zuiderdokken ingeschakeld kunnen worden om het regenwater op 
te vangen van het plein, de omliggende woningen en de omliggende wijk. Zo kan de Zuidwijk extra beschermd wor-
den tegen overvloedige regenbuien in de toekomst. Het opgevangen regenwater kan hergebruikt worden om planten 
water te geven. Pas in tweede instantie zal het water verdwijnen door het te laten infiltreren in de bodem, het te 
laten verdampen of door het af te voeren.



Water zal ook ingeschakeld worden als decoratief element en als spelelement, maar dit moet nog concreet worden 
uitgewerkt door het ontwerpteam. Op dit ogenblik staat in de plannen al een vijver ingetekend ter hoogte van het M 
KHA. Er wordt onderzocht of dit mogelijk is.

Wordt er iets gedaan met het rijke erfgoed van de site?
Ja. In het ontwerp worden de contouren van de voormalige dokken opnieuw duidelijk gemaakt. De ondergrondse par-
kings blijven binnen de oude dokmuren, die ook ook deels zichtbaar worden gemaakt. Daarnaast is het de ambitie om 
ook bovengronds meer verwijzingen te doen naar het verleden.

Worden de musea betrokken?
Ja. De stad en het ontwerpteam betrekt het M KHA, het FOMU, het KMSKA en het Zuiderpershuis bij de herinrichting 
van de Gedempte Zuiderdokken.

Is er ruimte voor kunst op de Gedempte Zuiderdokken?
Ja. De ontwerpers willen dat de volledige Gedempte Zuiderdokken potentieel een plek vormen waar kunst kan worden 
toegevoegd zonder vooraf te bepalen waar dat specifiek moet.

Wat met sportvelden op de Gedempte Zuiderdokken? Is daar ruimte voor?
Ja. Er zullen sportfaciliteiten voorzien worden op de Gedempte Zuiderdokken.

Wordt er gedacht aan hondenloopzones?
Ja, er wordt een hondenloopzone voorzien in Kooldok.

Ik ben slecht te been / Ik heb een verminderd zicht. Wordt er ook aan mij gedacht?
De stad en het ontwerpteam besteden erg veel aandacht aan de toegankelijkheid van wat er ontwerpen wordt. Zo 
wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er altijd routes zijn die aangelegd worden in materialen die volledig vlak zijn.

Worden er terrassen voorzien voor horeca in de toekomst?
Ja, de horecazaken krijgen ook in de toekomst de ruimte om een terras uit te baten.

Moeten de bestaande bomen verdwijnen of kunnen deze behouden blijven?
Dok Zuid zal na de heraanleg groener zijn dan vandaag. Er zullen meer bomen aanwezig zijn in de nieuwe situatie: 465 
bomen versus 374 bomen vandaag. Maar om tot een optimale situatie te komen, moeten er tijdens de werken bomen 
verdwijnen. Enkele bomen zijn ziek, anderen zullen een tijdelijke verhuis in functie van de werken niet overleven en 
nieuwe bomen moeten voldoende ruimte krijgen onder de grond om te groeien. Hierbij een overzicht van de te be-
houden, de te rooien en de nieuwe bomen tijdens de werken. 


